
IAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO D
AIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENS
ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MIN
IAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO O

AIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENS,
ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MIN4
IAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO D:

AIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENS
ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MIN

IAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO D

AIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO " 6E MINAS--GERAIS IMPRENS
-- "RENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MIN,

MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO D
RNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENS
RENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MIN
MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO D
RNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENS
RENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MIN
MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO D

AIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	iS



3iI(''/5.i)	 0IG?'
ftl"3c

11p5

ASSESSORIA TÉCNICO-CONSULTIVA DO GOVERNADOR

DO ESTADO

Serviço de Documentação e Divulgação

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO

DE MINAS GERAIS

3' Edição

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

1985



CONSTITUIÇÃO 1)0 ESTADO DE MINAS GERAIS, (te 13 de
maio de 1967, com as alterações decorrentes das Emendas Cons-
titucionais n.°s.

Emenda Constitucional n. 9 1, de 01-10-70

Emenda Constitucional n.' 2, de 10-05-74

Enu'izda Constitucional n.9 3, de 26-08-75

Emenda Constitucional n. 4, de 05-09-75

Emenda Constitucional n. 9 5, de 26-09-75

Emenda Constitucional n. 6, de 06-04-76

Emenda Constitucional n. 9 7, de 26-08-76

Emenda Constitucional n. 9 8, de 08-10-76

Emenda Constitucional n. 9 9, de 17-10-77

Emenda Constitucional n.9 10, de 17-10-77

Emenda Constitucional n.9 11, de 09-11-79

Emenda Constitucional ii . 12, de 05-12-79

Emenda Constitucional n. 9 13, de 05-12-79
Emenda Constilueionnl n. o 14, de 28-04-80

Emenda Constitucional n.' 15, de 06-07-81
iMnenda Constitucional jj•9 16, de 21-09-81

Emenda Constitucional n. 9 17, de 21-09-81

Emenda Constitucional n.° 18, de 30-04-82

Emenda Constitucional n.' 19, de 30-04-82
Emenda Constitucional n.' 20, de 064)5-82
Emenda Constitucional n.9 21, de 30-09-82
Emenda Constitucional n. 9 22, de 03-1282.



SUMÁRIO

TITULO	1 - Da Organização do Estado

CAPITULO 1 - Disposições Preliminares

CAPITULO II - Da competência do Estado

CAPITULO III - Da Competência dos Muni-
cípios	............

CAPITULO IV - Do Sistema Tributário

CAPITULO V - Do Poder Legislativo

Seção	1 - Da Assembléia Legislativa

Seção	II	Das Atribuições da Assem-
bléia Legislativa ......

Seção III - Do Processo Legislativo

Seção IV - Do Orçamento ........

Seção

	

	V - Da Fiscalização Financeira
e Orçamentária ........

CAPITULO VI - Do Poder Executivo ......

Seção	1	Do Governador e Vice-Go-
vernador	..........

Seção	II - Das Atribuições do Governa-
dor	................

Seção III - Da Responsabilidade do Go-
vernador	..........

Seção IV - Dos Secretários de Estado

Seção	V -. Da Segurança Pública

Seção VI - Do Ministério Público

Seção VII - Dos Servidores Públicos

Seção VIII - Da Região Administrativa

Arts.	Págs.
9

(1* ao 59)	9

(69)	10

(7°)	11

(89 ao 15)	12

16

(16 ao 29)	16

(30 ao 37)	21

(38 ao 50)	24

(51 ao 58)	28

(59 ao 67)	30

34

(68 ao 75)	34

(76) 35

(77) 37

(78 ao 81)	38

(82 ao 87)	38

(88 ao 95)	40

(96 ao 112)	42

(113 ao 115)	47

ki



Págs.
48

48

51

53

54

56

36

CAPITULO VII -. Do Poder Judiciário

Scç.O	1	- Dispusic&CS ircIiminares

Seção	11	.- Do Tribunal de Justiça

Seção 111 - Do Tribunal de Alçada

Seção	IV	- Dos Juizes ..........

Seção	V - Do Tribunal do Júri

Seção	VI	- Da Justiça Militar ......

Arts

(116 ao 121)

(122 ao 12(;)

(127 ao 128)

(129 ao 137)

(138)

(139)

CAPITULO VIII - Da Organização do Munici-

	

pio ................	 57

Seção	t - Disposições Preliminares . .	(141) ao 151)	57

Seção	II - Da Cúmara Municipal ..	2 ao 1, 6 7	3')

Seção III - Da Fiscalização Financeira
e Orçamentária do Munici-

	

pio .............. (168 ao 171)	63

Seção IV -. Do Prefeito e do Vice-Pre-

	

feito .............. (172 ao L76)	65

Seção	V - Das Atribuições do Prefeito	(177)	66

Seção VI	Da Responsabilidade do Pre-

	

(eito .............. (178 ao 180)	(58

	

Seção VII - Da Administração Local ..	(181 ao 184)	69

Seção VIII . - Da Intervenção no Munici-

	

pio .............. (1145 ao 187)	70

TITULO	II	Dos Direitos e Garantias .	(188)	71

TITULO	ITt	. Da Ordem Econômica e So-

	

cial ................ (189 ao 193)	71

TITULO	IV - Da Educação e Cultura ... . (1.96 ao 203)	73

TITULO	V -- Da Saúde Pública ..... . (204 ao 207)	75

TITULO	VI	Das Disposições Gerais e

	

Transitórias ......... . (208 ao 251)	76

ANEXO

Emendas Constitucionais as: 2 a 22
	 85

6



A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
nus termos cio artigo 200 da Constituição da República Federativa
do Brasil e do artigo 2.v da Emenda Constitucional n.9 1 do Estado
de Minas Gerais, promulga a Constituição do Estado de Minas Gerais,
e manda a todas as autoridades, às quais couber o conhecimento
e a execução deste ato, que o executem e façam executar e observar
fiei e inteiramente como nele se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o território do Estado.

Belo Horizonte, 1. 9 de outubro de 1970, 149.9 da Independên-
cia do Brasil e 82.9 da República.

Ilomero Santos
Carlos Eloy
Rafael Caio Nunes Coelho
Manriljo Cambraia
Amilcar Padouani
Targino Raimundo
Dailon Canabrava

Presidente
1. 11 Vice-Presidente

- - 2.° Vice-Presidente
1 . 0 Secretário
2. Secretário
3.1' Secretário

- - 4.9 Secretário



CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A Mesa (Ia Assembléia Legislativa do Estado dc Minas Gerais
promulga a seguinte Emenda à Constituição (10 Estado de Minas
Gerais:

EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 1

Art. 1. - A Constituição cio Estado (te Minas Gerais, de
13 de maio de 1067, passa a vigorar com a seguinte redação:

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, in-
vocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TITULO 1

Da Organização do Estado

CAPITULO 1

Disposições Preliminares

Art. 1. - O Estado de Minas Gerais, parte integrante autô-
noma da República Federativa do Brasil, exerce, em seu território,
os poderes que lhe são reservados pela Constituição Federal.

Parágrafo único - É símbolo do Estado a bandeira instituí-
41.1 em lei.

Art. 2. -- São Poderes do Estado, independentes e harmôni-
cos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único - Ressalvadas as exceções constitucionais
é vedado a qualquer (los Poderes delegar atribuições e (lucra
investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.
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Art. 3.'	O Estado divide-se, administrativamente, em Mu-
nicípios e estes, em i)istritos

Parágrafo único - (is Municípios poderão ter símbolos pró-
prios.

Art. 4.' - Incluem-se, entre os bens do Estado, os lagos em
terrenos de seu doniin o, beta como os rios que, nele, têm nascen-
te e foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não in-
dispensáveis a segurança e ao desenvolvimento nacionais.

Art. 5.' - - A Cidade de Belo Horizonte é a Capital do Estado,

CAPITULO II

1)a Competência (10 Estado

Art. 6.' - Competem ao Estado todos os poderes não con-
feridos lit,la Constituição Federal t União e, especialmente:

1 - - Elaborar e rflo(l ificar a Constituição;
II -• Organizar o seu governo, e a aduiinistração própria;
111 - Estabelecer e executar planos regionais de desenvol-

vimento;
IV - firmar acordos e convênios com a União, os Municí-

pios. deniais Estados e entidades para fins de cooperação intergo-
V'i'natiit'n tal, execução de bis, sei -viços, decisões, assistência técni-
ca o apI i'ação (te recursos;

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

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

Xl - manter e preservar a ordem pública e a segurança
interna 11(1 SCU território;

Xli - intervir nos Municípios;
XIII - legislar sobre matéria de sua competência, especial-

niente

a) execução da Constituição;
b) criação, organização e implantação de serviços estaduais;

10



e) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão pa-
trimonial e financeira de natureza pública; de direito financeiro;
de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde;
de regime penitenciário; (1)

(1) produção e consumo;

e) registros públicos, juntas comerciais e tabelionatos; (1)

f) organização municipal;

g) ensino;
li) saúde pública;

i) administração pública;

j) tributação;
1) taxa judiciária, custas e emolumentos remuneratórios dos

serviços forenses, de registros públicos e notariais; (1)
in) divisão e organização judiciárias;

n) tráfego e trânsito nas vias terrestres;

o) Ministério Público;
p) divisão administrativa;
(1) diretrizes e bases tia educação; normas sobre desportos;
r) organização, efetivo, instrução, justiça e garantias da Po-

lícia Militar e condições gerais de sua convocação;

Parágrafo único - É de natureza supletiva a legislação esta-
dual sobre as matérias das letras "e'', "d'', "e'', ''1'', "a'', "q'', "o'' e

CAPITULO Ill

Da Competência dos Municípios

Art. 7• 1'	É assegurada a autonomia dos municípios:

1 - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado-
res, realizada simultaneamente na nicsnla (lata das eleições gerais
para deputados. (2)

(1) Redação da Emenda Constitucional n.° 10177
(2) Redacão da Emenda Constituctonal n.Q 9/77
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II	- pela a(tlllifliStraÇão própria, no que respeita ao seu
peculiar interesse, especialmente quanto:

a) à decretaçáo e arrcca(lação dos tributos (te sua compe-
tência e à aplicação mie suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e J)uImlicar iialaoccics nos prazos fixados ciii lei; e

1)) á organizaç5o de serviços públicos locais.

Parágrafo único - Serão nomeados pelo Governador, com
I)iVia aJ)rovaçiio

a) da Assenibléia Legislativa, os Prefeitos (Ia Capital do
ESI am lo e dos Munir 1 jiios considerados estâncias 1] itI rominerais em
lei coml)lemlien ta r estadual;

1)) do Presidente da, República, os Prefeitos dos Municipios
declarados de interesse da segurança nacional em lei federal.

CAPITULO IV

1km Sis(cwu '1'ribuhírio

Art . 8.0 - Compete ao Estado, nos termos do Sistema Tribu-
tário Nacional:

1	instituir impostos sobre

a) transmissão, a qualquer titulo, de bens imóveis por na-
tureza t. acessão física, e de direitos, reais sobre imóveis, exceto os
mie garantia, bem com<) sob r(- a cessão (te direitos à sua aquisição;

b) operações relativas à ci reulaçam, (te mercadorias, efetuadas
Por produtores, industriais e coniercian les;

11	instituir:

a) taxas a rmccadad is pelo exerei r io regular do poder de
policia oiti l)ela util iZtÇãO efetiva OU potencial dc serviços públicos
específicos e divisiviis, prestados ao contribuinte OU postos à sua
(lipøsiç5o

1)) 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 de
valor que da obra resultam' para cada imóvel beneficiado;

e) outras rendas provenientes do exercício de suas atribui-
ções e (Ia utilização de seus bens e serviços;

12



III --- participar (Ia distribuição

a) do produto da arrecadação do imposto de renda e pro-
ventos de qualquer natureza que, de acordo com a lei federal, for
obrigado a reter como fonte pagadora de rendimento do trabalho e
(lOS títulos de sua(lívida pública;

li) da quo la-parte (lo imposto federal sobre produção, impor-
tação, circulação, distribuição Ou consumo (le lubrificantes e
combustíveis líquidos ou gasosos;

c) da quota-parte dos impostos federais incidentes sobre
rendas e proventos de qualquer natureza e sobre produtos indus-
trializados;

d) da quota-parte do imposto federal sobre produção, impor-
tação, distribuição ou COflSUfll() de energia elétrica;

e) da quota-parte do imposto federal sobre extração, cir-
culação, distribuição ou consumo de minerais do País;

f) da quota-parte compensatória de área inundada por re-
servatórios.

§ 1. - Ao imposto a que se refere a alínea "a" do itein 1,
aplicam-se as seguintes normas:

a) será devido na localidade (ia situação do imóvel, ainda
que a transmissão resulte de sucessão aberta no estrangeiro;

b) não incidirá sobre a transmissão de bens ou direitos in-
corporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de ca-
pital, nem sobre a transmissão de bens OU direitos decorrentes da
fusão, incorporação ou extinção do capital (te pessoa jurídica, salvo
St esta tiver por atividade preponderante o comércio (lesses bens
ou direitos, ou a locação de imóveis;

e) sua alíquota não excederá os limites fixados cm resolu-
ção do Senado Federal.

§ 2.9 ---- Ao imposto a que se refere a alínea "b", do itcmn 1,
aplicam-se as seguintes normas:

a) será não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos
termos do disposto em lei complementar federal, o montante co-
brado nas anteriores, pelo mesmo ou por outro Esta(lo

1)) não ifl(i(lil'á sobre as operações que destinciii, ao exte-
rior, produtos industrializados e outros que a lei indicar;

(-) sua alíquota será uniforme para todas as mercadorias
nas operações internas e interestaduais;
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(1) suas aliquotas ináxitiias serão fixadas em resolução do
Senado Federal;

e) as isenções serão concedidas ou revogadas nos termos
fiXL(iOS cm convênios cclel)ra(los e ratificados jalos Estados, Se-
gundo o '1 isposto em lei co,ui,Iciiiefl Li r federal;

f) do produto de sua arrecadação, 807c, (oitenta por cento)
(onStitU 1 rão receita rir) Estado e 20' (vinte por cento), dos MLI-

fliciplos, Sendo as parcelas pertencentes a estes creditadas cm contas
especiais abertas ciii esta bc1eciuieflto: oficiais de crédito, na for-
lua C nos prazos da lei federal.

§ 3. - Para a cobrança de taxas mro se poderá tomar como
base de cálculo a que tenha servido para a incidência dos impostos.

Art. 9. - Compete ao Município, nos termos do Sistema
Tributário Nacional:

1 -- instituir impostos sobre:

a) propriedade predial e territorial urbana;

b) serviços rte (1UU1(lUer natureza, não compreendidos na
competência tributária da União ou do Estado, definidos cru lei
complementar federal;

11 - instituir:

a) taxas, arrecadadas pelo exercício regular do po(ter dc
policia () ti  utilização efetiva ou potencial dc serviços públicos
específicos e (liviSiveiS, prestados aos cuflirilruint( , s OU postos à sua
disposição;

b) contribuição de melhoria, arrecadada (los proprietários
(te imóveis, valorizados por obras públicas, a qual terá como limite
total a despesa realizada e corno limite individual o acréscimo
do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado;

III - participar da distribuição:

a) do produto da arrecadação do imposto sobre a proprie-
dade territorial rural incidente sobre os imóveis situados cm seu
território;

h) do produto da arrecadação do imposto de renda e pro-
ventos de qu lqur natureza que, de acordo com a lei federal, for
obrigado a reter corno fonte pagadora rir ren (1 iliieflt() do trabalho
C (los tílt:los de sua dívida pública;



e) da quota-parte cio imposto federal sobre produção, impor-
tação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e
combustíveis líquidos ou gasosos;

(1) (la quota-parte dos impostos federais incidentes sobre
vendas e proventos de qualquer natureza e sobre produtos indus-
trializados;

e) da quota-parte do imposto federal sobre produção, impor-
tação, distribuição ou consumo de energia elétrica;

-	f) da quota-parte do imposto federal sobre extração, cir-
culaçiio, distribuição ou consumo de minerais do País;

g) da quota-parte relativa ao imposto estadual sobre cir-
culação de mercadorias, na proporção da arrecadação provenien-
te das operações tributadas em seu território, (te conformidade com
a lei federal;

h) da quota-parte compensatória da área inundada por re-
servatórios.

- - O Município aplicará, no ensino primário, em cada
ano, 20% (vinte por cento), pelo menos, de sua receita tributária.

2. <'Para a cobrança de taxas, não se poderá tomar
Como base de cálculo a que tenha servido para a incidência dos
impostos.

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

1	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 mer-
cadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;

III -- instituir impostos sobre:

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

1)) os templos de qualquer culto;

e) o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos po-
líticos e de instituições de educação ou de assistência social,
observados os requisitos cia lei;

(1) o livro, o jornal e os periódicos, bem como o papel
destinado à sua impressão;

IV - estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer
natureza, em razão de sua procedência ou destino.
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Parágrafo único - O disposto na alinea "a" do item III á
extcnsivoo às autarquias, no que se refere ao patrimônio, á renda
e aos serviços vinculados ás suas finalidades essenciais ou delas
decorrentes; mas não se estende aos serviços públicos concedidos,
nem exonera o promitente-comprador da obrigação de pagar o
ifllpostit (liii' incidir sobre imóvel, objeto de promessa de compra
e venda.

Ari 11 Mediante convênio, poderão o Estado e os MU-

nicípios ticlegar, entre si, atribuições de administração tributá-
rio e coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecada-
ção de tributos.

Art. 12 - O Estado e os Municípios criarão incentivos
fiscais à industrialização dos produtos do solo e do subsolo, rea-
lizada no imóvel de origem.

Art. 13 - Terão composição l)litária os órgãos de segun-
da instância que a lei criar para a solução de questões, surgidas
entre os con trit>uin Les e a fazenda pública estadual ou municipal.

Art. 14 - Nt, Estado e nos Municipios, as licitações para
compras, obras ou Serviços na atlnunislraçao direta e nas autar-
(111 ias, ol edcct'rão à disciplina da legislação federal específica.

Art. 15 - A alienação de bens (to Estado e (los MufliCil)ioS
será regulada cm lei estadual, sendo obrigatória -i
pública.

CAPITULO

Do Poder Legislativo

SEÇÃO 1

Da Assembléia Legislativa

Art. 16 - - O Poder Legislativo á exercido pela Assembléia,
o!i1posta di ttJ)UtZu(IOS representantes do povo mineiro, que serão

eleitos, na f,irttia tia lei, para um período de 4 (quatro) anos.
Ari. 17 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á ordinaria-

mente, na Capital do Estado, indepen den leniente de convocação,
dc 1 .1 (1 riinei ro) ite :to (t ri rito) de junho e de- 1.0 (pri-
meiro) de agosto a 30 (trinta) de novembro de cada ano. (3) (4)

(3) Redação da Emenda Constitucional n.Q 8176.
(1) Redação da Emenda Constitucional n. 22182.
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1. - Entende-se por sessio legislativa o conjunto dos
2 (dois) períodos de funcionamento da Assembléia. (3)

2. No inicio (te cada legislatura, a Assembléia Legis-
lativa promoverá reuniões preparatórias, a partir de 1. (primeiro)
de fevereiro com a finalidade de: (3)

a) dar posse a seus membros; (3)

1)) eleger a Mesa para os primeiros (bis anos. (3)

§ 30 Por iiiotivo de (OflVfliêfl(• m pública e deliberação da
maioria absoluta de seus membros, poderá a Assembléia Legislati-
va, reunir-se, temporariamente, Ciii qualquer cidade do Estado. (3)

§ 4.	A convocação extraordinária da Assembléia Logis-
lativa será feita: (3)

a) pelo Governador do Estado quando a entender necessá-
ria; (3)

1)) pelo seu Presidente, quando ocorrer intervenção em Mu-
nicípio. (3)

§ 51	Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia
sonienIv deliberará sobre a matéria para qual for convocada. (3)

Ari 18 Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações da Assembléia Legislativa serão tomadas por maioria
de votos, presentes mais cia metade de seus mciiibras, em pleno
exercício do mandato.

Art. 19 O voto será secreto nas eleições, previstas nesta
Constituição, flOS casos estabelecidos pela alínea "a" do § 2.° do
art. 24 e p(105 itens V, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e
XXIII do art. 31 desta Constituição, bem como em outros casos
que a lei indicar.

Art. 20 O número de deputados à Assembléia Legisla-
tiva corresponderá ao triplo cia representação do Estado na Câma-
ra Federal e, atingindo o número de 36 (trinta e seis), será acrescido
fie tantos quantos forem os deputados federais acima de 12 (doze)

Parágrafo único - O número de deputados não vigorará na
legislatura em que for fixado.

Art. 21	São requisitos de elegibilidade para a Assembléia
Legislativa:

(3) Redao da Emenda Constitucional n.o /76.
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1 - ser brasileiro;

11 - - estar no exercício dos direitos político;

III	ser maior (te 21 (vinte e uru) anos.

22 - O deputado é inviolável no exercicio do mandato
por SUaS opiniões, palavras e votos, salvo no caso de crime contra a
honra. (5) (7)

1. Desde a expedição do l)l)lunia até a inauguração da
legislaltira seguiu te, os menibros da Assembléia uão poderão sei-
presos , s l ivo flagra nte de cri me inafiançável. (5) (7

2.1 No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos
serão remetidos,  dentro de 43 (qua reti la e oito) horas, i Assembléia
Legislativa, para que resolva sobre a prisão. (5) (7)

3.'	NOS crimes comuns, imputáveis a deputados, a
Assembléia Legislativa, por maioria absoluta, poderá, a qualquer
iiioiittfltu por iniciativa da	CZI. sustar o processo. (5) (7)

§ 4.-, 	Os d cpu lados serão submetidos a julgamento perante
o Tribunal (te Justiça. (5)

§ 5. A incorporação de deputado às Forças Armadas,
embora militar e em tempo de guerra, dependerá de licença da
Assembléia Legislativa. (5)

§ (i. - As prerrogativas processuais do depritolo. arrolado
como testernunlra, não subsistirão se ele deixar de atender, sem
justa causa, no prazo de 30 (trinta) dias, ao convite judicial. (5)

rl 23	O rit'putatlo flã,) poderá:

- - desde a expedição do diplomo

a) firmar OU lil:tntcr ctiflltiittt corri pessoa de (liieit(i p/ild co.
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, 0(1 crupre-
sa eoliccsiofla ri a de S('1VÇ(1 público, salvo quando o contrato obe-
te(-er a cláusulas uniformes;

1)) acei lar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado
rias entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

a) ser propri(tãri(J ou diretor de empresa que goze de
Iav 01' decorrente de contrato com l)CSSOO jurídica de (1 ireito pá-
til co, ou nela exercer função rcmuncrada;

() Ltedaço da Emenda Constitucional n.' 13,79.
(7) itedacão da Emenda Contttucional n.o 22182.
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1)) ocupar cargo, função ou emprego, de que seja demissíve]
ad imbim nas en t idades referidas na alínea "a" do item 1;

e) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou mu-
nicipal

(1) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das
entidades a que se refere a alínea "a" do fiem I.

Art. 21	Perderá o mandato o deputado:

(l U infringir qualquer das 1)IOibiÇõCS estabelecidas no
alt i) anterior;

li	cujo procedimento for declarado incompatível com o
( !lcOIO J)arlalnefltar OU atciitatóiio das instituições vigentes;

III - que deixar dc comparecer, em cada sessão legislativa
anual, terça parte das reuniões ordinárias, salvo doença coza-
provada, licença ou missão autorizada pela Assembléia Legislativa;

W - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - -- que praticar atos de infidelidade partidária, decretada
nus termos do parágrafo único do art. 152 da Constituição Federal.

§ 1.9 Além de outros casos definidos no Regimento
Interno considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar

abuso (Ias prerrogativas asseguradas ao deputado, OU a percepção,
no eXercício do mandato, de vantagens ilícitas ou imorais.

§ 2.1 --- A perda do mandato será declarada:

a)pela Assembléia Legislativa, nos casos dos itens 1 e II,
mediante provocação de qualquer de seus membros, da Mesa ou
de Partido Político;

h) pela Mesa da Assembléia, no caso cio item III, mediante
provocação de deputado, (te Partido Político ou cio primeiro SU-
1)1(11 te do partido, assegurada plena defesa, podendo a decisão
Ser objeto de apreciação judicial;

c) pela Mesa cia Assembléia, automaticamente, nos casos
dos itens IV e V.

Ari. 25 - Não l)(r(l( o mandato o deputado, investido na
função de Ministro de Estado, Secretário de Estado ou prefeito
da Capital. (8)

(8) Redacão da Emenda Constitucional n.o 4175.
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Art. 26 - Dar-se-á a Convicaçiio de suplente apenas nos
casos (It' vaga (l(COEI(fltC de litOrte ou renúncia, dc investidura
na função a que se refere o artigo anterior, ou quando o Deputado
for licencia(lo por penado igual ou superior a 120 (cento e vinte)
dias por iiiotivu de saúde ()ti tratar de interesses particulares.
A licença, nestas (luas últimas hipóteses, no pode ser inter-
rompida. (9)

Parágrafo único -- Não havendo suplente, só será feita a
eleição do substituto, si faltarem mais de 15 (quinze) meses para
o término do iiiandato

Art. 27 - Com licença da Assembléia Legi3lativa, poderá o
deputado (lesem penh ar missões temporárias de caráter diplomático
OU ('UltLiflhl

Art. 28	Os deputados terão acesso iiS repartições adini-
nistrativas para ter ciência de medidas de interesse público.

Art. 29 O subsidio, dividido em parte fixa e parte va-
riável, e a ajuda de custo do deputado serão estabelecidos no fim
de cada legisla 1 tira para a subsequente

§	J	.............................. (10)

§ 1.1' - Por ajuda dc custo entender-se-ão a compensação
de despesas caiu transporte e outras imprescindíveis para o com-
parecimento à sessão legislativa ordinária ou à sessão legislativa
extraordinária.

2." -- O pagaïnento da ajuda de custo será feita em 2
luas) parcelas, soiiiente podendo o deputado receber a segunda

se houver cOiiilalreCi(lO a 2/3 (dois terços) <Ias reuniões legislativas
ordinárias, ou da sessão legislativa extraordinária.

§ 3.9 -- o pagamento da parte variável do subsídio corres-
ponderá ao comparecimento efetivo (10 deputado e à participação
nas votações.

§ 4." - - Serão reniuncradas, até o máximo de 8 (oito) por
inês, as reuniões extraordinárias da Assembléia Legislativa e, pelo
cotlipare(imcn lo a elas, será paga remuneração não excedente, por
reunião, a 1/30 (um trinta avos) da parte variável do subsidio
timensal

3) Redação da Emenda Constttuelonal o." 15/81 e 22/82.
((0) Suprimido pela Emenda Constitucional a." 21/82.

Redução anterior.
Art. 29 -- § 1." - O deputado não poderá perceber, a qualquer titulo
mais de 2/3 (dois terços) dos subsídios e da ajuda dc custo, atribuídos
ao deputado federal.



SEÇÃO II

Das Atribuições da Assembléia Legislativa

Au. 30 Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, legislar sobre todas as matérias de competência do
Estado, especialmente:

1 - orçamento anual e plurianual;

11 - tributos e sua arrecadação;

III - dívida pública, abertura e operações de crédito;

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

V - efetivos da Polícia Militar;

VI - criação de cargos públicos e fixação dos respectivos
vi o ci mcii tos;

Vil - limites do território estadual e bens do domínio
do Estado;

Vi!! - aquisição onerosa e alienação de imóveis do Estado;
IX - - transferência temporária OU mudança da sede do

Governo.

Ari. 31 - Compete, privativamente, à Assembléia Legislativa:

1 - eleger sua Mesa e constituir suas Comissões;
II - elaborar seu Regimento Interno, observando-se as nor-

iuias previstas no parágrafo, único do art. 30 da Constituição Federal;
III - dispor sobre sua organização, polícia e provimento

de cargos de seus serviços;

IV - propor projetos de lei sobre criação ou extinção de
cargos 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 subsídio e a ajuda de custo dos deputados;
\'lI	fixar os subsídios do Governador e do Vice-Go-

vernador;

VIII - (lar posse ao Governador e ao Vice-Governador;
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IX - conhecer da renúncia tio Governador e do Vice-
-Governador;

X -- cOflce(tet' licença ao Governador para interromper O

eXtr(ic!o dc suas funções, bem como para ausentar-se do Estado;

XI - conceder 1 iccnça para processar o Governador nus
CI'II)Ie'S comuns;

XII declarar a procedência (Ia acusação contra o Gover-
nador do Estado nos crimes comuns e contra os Secretários de
Estado, nos enfies comuns e de responsabilidade;

XIII --ii'tie'esszir e julgar o Govci'nailoi' flOS Ci'inies de res-
poosabilidade e os Secretários de Estado nos crimes da mesma
natureza, conexos com os daquele;

XIV - -• suspender, depois de declariida a procedência da
acusação, o exercício do mandato tio Governador, nus crimes
cOtiltiFiS, e do titular cli, cargo tie Secretário de Estado nos crimes
('OIUUflS t' (Id' i't'sponsai>iIidade

XV - de'iiuir do cac'ci o Govct'nation ou o Secretário (le
Fslado, após a condenação t)OF cI'ime' towUlil e de responsabilidade

IÁVI	julgai' is t'uiitas do (iie'rnadiir;

X\'I 1	- toiu:cr. através de Comissão Especial, as ('untas tIo
Governad III', qilafli lo mio apresentadas em tempo hábil

XVIII aprovai', pi'eviaiuufltc, a es'olh;i dos (oitscliieiros
e Auditores do 'l'ni lninal de Contas. (lis Prefeitos da Capital e (105
Municipitis t'ons j it&'natlis estancias hidrominerais e do Interventor
cai Município; (11)

XIX -	mil ii'ar	eIeleadíis:ioCol('gio Eleitoral para a
eleição do Presidente iti República

XX	aprovar os Convênios ('clel)ra(loS 1W1() Governo do
Es:ciio (''tio	eniict:ciles	1h'	(lii'l'iií) J,i'lhlliC()	liii	privado	e	ratificar
()5 (liii', 1)111' motivo ik' urgência e 110 interesse público forem efe-
tivados seJa eSsa aprovação, obsir' :olo o prazo previsto no
do artigo 711; (li ) (12)

XXI	aprovar  os coo v'n ios ia termun icipa is para modifica-
ção de tiIlliteS

XXII - suspender, no [oito OU cm itarie, a execução ele leis
ou de decretos.Los, do Estado ou de MunICÍPIO, declarados ineons-

(ii) 1tedaeiodn Emenda ('onstituelonai n.9 9177.
(i) Redníto d:t Emend;t ('onstiturconal n.- 12!77.
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lilucionais por decisão definitiva do Tribunal de Justiça ou do
Tribunal de Alçada, quando limitada ao Texto da Constituição
ilo Estado;

XXIII - solicitar a intervenção federal;

XXIV -- dispor sobre o sistema de previdência social doa
SIUS membros, autorizado o convênio com outras entidades.

Parágrafo Único - No caso do item XIII, somente por 2/3
(dois terços) dos Votos da Assembléia Legislativa poderá ser pro-
ferida a sentença condenatória, limitando-se a pena à perda (10
cargo com inabilitação durante 5 (cinco) anos, para o exercício
de função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum.

Art. 32 A Assembléia Legislativa criará comissão de in-
(m érit o sol)rc fato (Icterlilinado e por prazo certo, mediante re-
(lUcrimento (le 1/3 (uni terço) de seus niunibros, observada a
legislação especifica, no que couber.

Art. 33 --- Por deliberação da maioria dos seus membros,
a Assembléia Legislativa poderá convocar Secretário de Estado
para, pessoalmente, prestar informações acerca de assuntos, pre-
viaIlItntt, estabelecidos.

Parágrafo único - -A falta de conlparecilner)to do Secretário
di Estado, sem justificativa aprovada pela Assembléia Legislativa
importa Ci'iiiie de responsabilidade.

Art. 34 - Os Secretários de Estado, a seu pedido, poderão
comparecer perante as Comissões ou o Plenário da Assembléia
Legislativa e discutir projetos relacionados com a Secretaria de
(I Lie for titular.

Art. 35 -- Seerelúrios de Estado poderão, também, sem
prévia convocação ou mi das formalidades, comparecer ao Plenário
da Assembléia Legislativa, para a exposição (IC assuntos político-
-uliiiinistrativos, debates e interpelações.

Art. 36 - A Assembléia Legislativa receberá o Governador
(lo Estado, em reunião, previamente designada, sempre que ele
manifestar o propósito de relatar pessoalmente assunto de interesso
publico.

Art. 37 - A lei regulará o processo de fiscalização, pela
Assembléia Legislativa, ds atos do Poder Executivo, inclusive
mis da administração indireta.
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SEÇÃO III

Do Processo Legislativo

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

1 - - emendas à Constituição;
ti -- leis complementares à Constituição;

III - - leis ordinárias;
IV - - leis (iClCga(laS;

V - resoluções.

Art. 39 - A Constituição poderá ser emendada por proposta:

E - (te 1/3 (um terço) dos membros tia Assembléia Legis-
lativa

II - do Governador do Estado.

§ l. - A Constituição não poderá ser emendada na vigência
do estado de sitio e quando o Estado estiver sob intervenção
ícdcral

§ 2. A proposta terá ditas discussões e votações, em
1'UfliÕCS diferentes e havida por aprovada quando obtiver, em
aiitinis as votaçães, dois terços tios votos dos membros da Assem-
idéia Legislativa.  (13)

§ 3v - ............................(14)

§ 4. 1 - A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa
da Assembléia, com o respectivo número de ordem.

Ai-I. 40 - A iniciativa das leis caberá:

1 - a Deputado ou Comissão (Ia Assembléia Legislativa;

Ii - - ao Governador do Estado;

Iii	aos Tribunais com jurisdição em todo o Estado, na
forma da lei.

(13)1ednçiu das Emendas Constitucionais n.Q 9/77 e 22/82.
(14) Revogado pela Emenda ConstOudonai no 22/82.

Redação anterior.
Art. 39, § 3.0 - O prazo a que se refere o parágrafo anterior não
correr/ nu periodo de recesso da AssembiIa Legislativa.
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Art. 41 - As leis complementares serão aprovadas, se obti-
verem maioria absoluta dos votos dos membros da Assembléia
Legislativa, observados os demais termos de votação das leis
ordinárias

Art. 42 O Governador poderá enviar, à Assembléia Le-
gislativa, projetos de lei sobre quaisquer matérias, os quais se o
solicitar, poderão ser apreciados dentro de 45 (quarenta e cinco)
(lias, a contar do seu recebimento.

§ 1. - Será reduzido o prazo para 30 (trinta) dias, no
caso de matéria urgente, assim considerada na solicitação do
Governador.

§ 2. Na falta de deliberação dentro do prazo estipulado,
o projeto será incluído automaticamente na ordem do dia, em
regime de urgência, nas dez reuniões subseqüentes, em dias su-
cessivos e se, ao final dessas, não for apreciado, considerar-se-á
definitivamente aprovado, em sua forma original. (15)

§ 3. - O prazo contar-se-á a partir do recebimento, pela
Assembléia Legislativa, da solicitação, que poderá ser feita após
a remessa do projeto.

§ 4•0 - O prazo não correrá no período de recesso da
Assembléia Legislativa.

§ 5. - O disposto neste artigo não se aplica a projeto que
dependa de quorum especial (Te aprovação, nem a projeto de lei
orgânica, estatutária OU equivalente a código na esfera estadual.

Art. 43 -- Ê da competência exclusiva do Governador do
Estado a iniciativa de projetos de lei sobre:

1	matéria financeira e orçamentária;

11	abertura de crédito;

III - servidores públicos e seu regime jurídico;

a) provimento de cargos públicos;

b) criação de cargos, funções ou empregos públicos;

e) fixação ou aumento de vencimentos e vantagens dos
servidores públicos;

(1) reforma e transferência de militares para a inatividade;

(15) ltedae5o da Emenda Constitucional n.9 22/82.
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IV - autorização, criação ou aumento de despesa pública;

V	fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar.

§ 1.	Não serão admitidas emendas que aumentem a des-
pesa, prevista aos projetos de iuk lati va exclusiva do Governador.

2. - Somente nas Comissões da Assembléia Legislativa
pode tão ser oferecidas emendas aos projetos  (te lei sobre:

a) orçatuento

b) abertura de crédito;

e) subvenção ou auxilio;

d) fixação de vencimentos e vantagens dos servidores
públicos;

e) autorização, criação ou aumento da despesa pública,
observado o disposto nos parágrafos l. e 49 desse artigo.

§ 3.' - Nos casos do parágrafo anterior, o pronunciamento
das Comissões será conclusivo e final, salvo se 1/3 (um terço)
(lOS nttmbros da Assembléia Legislativa requerer ao seu Presidente
a votação em Plenário, sem discussão, de cinentia aprovada ((Li

reje latIa nas comissões.

§ 4.' = Nos projetos mencionados no § 2., não será objeto
de deliberação a emenda de que decorra aumento de despesa
lol,al ou de cada ór gão, fundo, projeto ou I)i'ograma, bem como

a que vise a rnoil ificar-lh& o monlante, a natureza ou o objetivo.

Art. 44 - A PFOPOSlÇO de lei, resultante de projeto apro-
vado pela Assembléia Legislativa, ou havido por aprovado, nos
termos do parágrafo 2., do art. 42, será enviada ao Governador
do Estado que, dentro do prazo de 15 (quinze) (lias Úteis:

1 - aquiescendo, a sancionará;
11 - -- julgando-a, no todo ou em parte, inconstitucional ou

contrária ao interesse público, a vetará, total ou parcialinente.

§ 1.9 - O silnri() (lo (invernador, decorrida a quinzena,
izultortará sanção.

§ 2. O Governador publicará o veto e comunicará seus
motivos ao Presidente tia Assembléia, dentro de 48 (quarenta e
(ii lo) horas

§ 3Q --- liecebidia a comunicação, o Presidente SUI)fliCtCFá
o veto à apreciação (Ia Assembléia Legislativa.
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§ 4•9 - Considerar-se-ti rejeitado o veto se, dentro de 45
(quarenta e cinco) dias, for aprovada a proposição de lei ou a
parte dela sobre a qual ele tenha incidido, por 2/3 (dois terços)
(105 membros (Ia Assembléia em votação pública, caso em (IUC a
tua Léria Será enviada ao Governador para promulgação.

§ 5 • v - - Não havendo promulgação, dentro de 48 (quarenta
e oito) horas, pelo Governador, nos casos dos parágrafos 1. 9 e 4•9,

o Presidente da Assembléia a promoverá e, se este assim fluO pro-
ceder em igual J)1fi70, o Vice-Prcsidente o fará.

6. - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido fl()

parágrafo 4•v, o veto será considerado aprovado.

Art. 45 - - O projeto de lei que receber, quanto ao mérito,
parecer contrário de todas as Comissões da Assembléia Legislativa,
ás quais for distribuído, considerar-se-á rejeitado.

Art. 46 A matéria constante do projeto de lei, rejeitado
ou com veto mantido, assim como a constante dc proposta de
emenda à Constituição, rejeitada ou havida por prejudicada, so-
mente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão
legislativa, mediante proposta da maioria absoluta doS membros
da Assembléia, ressalvadas as pi-oposições de iniciativa do Go-
vernador do Estado.

Art. 47 - - As leis delegadas serão elaboradas pelo Governa-
dor do Estado, ou por Comissão Especial da Assembléia Legis-

li va, respeitado, na sua constituição, tanto quanto possível, o
pci neipio de proporcionalidade das representações partidárias

Parágrafo único Não poderão ser objeto de delegação a
matéria de competência privativa da Assembléia Legislativa e a
legislação sobre:

a) mm orgmm o ização jud ici à ri mm, a dos Tribunais Estaduais e
as garantias da Magistratura;

b) o orçamento e a matéria tributária.

Art. 48 No caso (te delegação à Comissão Especial, a ser
regulada no Regimento Interno da Assembléia Legislativa, o projeto
aprovado será enviado à sanção, salvo se, no prazo de 10 (dez)
(tias, a contar de sua publicação, a maioria absoluta da Comissão
ou 1/5 (uni quinto) dos deputados requerem- a sua votação pelo
P1 co á tio

Parágrafo único - Nesta hipótese, o Plenário aprovará ou
rejeitará o projeto, sem emendas.
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Art. 49 - A (1e1eglç'i() ao Governador uO Estado Lerá a forma
de resolução tia Assembléia Legislativa, votada por maioria abso-
luta de seus membros, na qual se especificarão o conteúdo da
delegação, o prazo e os termos para seu exercício.

Parágrafo único -- Se a resolução determinar a apreciação
do projeto pelo Plenário, isso se fará cai votação única, vedada
qualquer emenda

Art. 50 - - As resoluções da Assembléia Legislativa serão
primilu Igot las ptl() seu l'resi ilen te, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, a partir de sua aprovação.

Parágrafo único - () Ilegimento interno poderá dispor sobre
ti r&•exame. pelo Plenário, de projeto de resolução aprovado, hi-
potese cai que a Mesa promulgará a Parte não impugnada

SEÇÃO IV

Do Orçamento

Au. 51 - O orçamento anual traduzirá OS programas de
IraIlaIll(i C ii política cc(flOiica-fiuiauireira do Governo, dele cons-
tando os recursos de qualquer natureza ou proe(-déncia, vinculados
à sua execução.

Art. 52 --- A Lei do Orçamento Anual não conterá normas
estranhas ã previsão da receita e à fixação da despesa.

§ l. - Não se incluem na proibição:

a) a aol ri Z0ÇO para abertura de créditos suplem en tares
e o l)(raçõvs de crédito  pr anteci p:tção da receita;

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

§ 2. -- São vedados, na lei orçamentária ou na sua execução:

a) a transposição, seni prévia autorização legal, de recursos
de uma dotação orçamentária para outra;

l) a concessão de créditos ilimitados;
e) a abertura de crédito especial ou suplementar, sem

prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondent(,s;

d) a realização, por qualquer dos Poderes, de despesas
que excedam os créditos orçanientários ou adicionais.ioflaiS
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§ 3 1' - A previsão da receita abrangerá todas as rendas
e suprimentos de fundos, inclusive o produto de operações de
Cl'é(lit()

4. , A abertura de crédito extraordinário somente será
a(llllit ida para atender dCSI)CSiIS ifllpFCViSiVeiS e urgentes, como
as decorrentes de guerra, subversão interna ou calamidade pública.

§ 
50 - - Os créditos especiais e extraordinários não poderão

ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo
se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 (quatro)
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos
SUUS saldos e observada a legislação pertinente, poderão vigorar
até o término do exercício financeiro subseqüente.

§ (L -- As operações de crédito por antecipação de receita,
autorizadas no orçalllcnt() anual, não poderá exceder a quarta
parte da receita total estimada para o exercício financeiro e serão
liquidadas até 30 (trinta) (lias depois de seu encerramento.

§ ? - Excetuadas as operações da dívida pública, a lei
que autorizar operação de crédito, a ser liquidada em exercício
financeiro subseqüente, fixará desde logo as dotações orçamentárias
anuais para os respectivos serviços de juros, amortização e resga-
te, durante o prazo pala sua liquidação.

Art. 53 - O orçamento anual dividir-se-á em corrente e de
capital, compreendendo as receitas relativas a todos os Poderes,
órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da indireta,
excluídas apenas as Cflti(la(leS que não recebam subvenções ou
transferências à conta do orçamento.

§ 1. - A inclusão, no orçamento anual, da despesa e da
receita (los órgãos da administração indireta será feita em do-
tações globais e não lhes prejudicará a autonomia na gestão legal
de seus recursos.

§ -- - Ressalvadas as disposições da Constituição e de
leis complementares, é vedada a vinculação do produto da arreca-
dação de qualquer tributo a determinado órgão, fundo ou despesa,
podendo a lei, todavia, estabelecer que a arrecadação parcial ou
total (te certos tributos constitua receita do orçamento de capital,
proibida sua aplicação no custeio de despesas correntes.

Art. 54 - O projeto de lei do orçamento anual será en-
viado pelo Governador do Estado à Assembléia Legislativa até 3
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(três) meses antes do inicio do exercício financeiro seguinte e,
se zilé 30 (trinta) dias antes do encerramento do exercício finan-
ceiro, o Poder Legislativo não o devolver para a sanção, será
)rohiiulga(lo. COfio lei. (16)

Parágrafo ão ico	O (overnador poderá enviar mensagem
i Asseinb1ia, i)roi,00iiilo mo(lifiCa o)ça() n projeto enquanto não
estiver toiicluio Ia a votação da parte a que ela se refira, ressalvada
ao l)elou tado a facui(liode de apresentar entenda sobre a alteração
1 I'OPS ia

Art. 55 O numerário correspondente às dotações destina-
das à Assembléia l.egislativu e aos Tribunais Estaduais será en-
tregue no início de cada trimestre, ciii quotas estabelecidas na
I'(4laIml'ão fnan)('i La (I) tesouro Esiaoltiai, coou participação per-
entoa) nunca inferior à estabelecida pelo Poder Executivo para

OS SeLOS próprios Órgãos
Art. 56 - Os saldos e rendimentos provenientes de recursos,

aI rilouidos à Asscuntokia Legislativa, serão escriturados em conta
especial eaplLaoios no atendimento (te despesas decorrentes de
crédito-; adicionais por esta abertos à sua Secretaria.

Art. 57 - As operações de resgate e ole colocação de títulos
doo 'Feouro (lo Estado, relativas à amortização de empréstimos
1111 erulos. não atendidas pelo orçiuinento anual, serão reguladas
oiio lei cOLO picunentar

Art. 58 - - As despesas de capital obedecerão a orçamentos
plurianuais de invesi iinefltco, na forma prevista em lei complementar.

§ 1. -- - Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse uni
exercício finan ccl ro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no
orçamento plurianual de investimento ou coa lei que o autorize
e lixe o montante das dotações que lhe serão, anualmente, con-
si:na(l:1s em orçamento. enquanto durar sua execução.

§ 2.' --- O orçamento plurianual de investimento consignará
acoos pala :i (-xectiç5o dos planos de desenvolvimento regional.

SEÇÃO V

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

Art. 59	A fiscalização financeira e	orçamentário
compreenderá:

Uedaeao da Emenda Constitucional n.o 9/77.

30



1 a legalidade dos atos geradores cia receita ou deter-
t)lirtaflt('S da despesa, bem como OS de que resulte o nascimento
ou a extinção dc (II rei lOS e obrigações;

II	- a fidelidade funcional dos agentes responsáveis por
bens e valores públicos;

til - o cumprimento de programa de trabalho expresso em
termos monetários C (111 termos de realização de obras e prestação
de Serviços.

Art. 60 -- A fiscalização financeira e orçamentária será
exercida:

-P(' Ia Assemmli)léia Legislativa, niediantes controle externo;
ii - pelo Poder Executivo, através dos sistemas de controle

interno, instituídos em lei.

Ari. 61 O controle externo da Assembléia Legislativa será
exercido com o auxílio (lo Tribunal de Contas do Estado e com-
preenderá a apreciação das contas do Governador, o desempenho
das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem corno
o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis
por bens e valores J)úl)IiCOS.

§ 1 . A auditoria financeira e orçamentária será exercida
sobre as contas das unidades administrativas dos Três Poderes
do Eslado que, para esse fim, remeterão demonstrações contábeis
ao Tribunal de Contas.

§ 2. -- O julgaimiento da regularidade das contas dos admi-
n istrad ores e demais responsáveis será baseado em levantamentos
contábeis, certificados de auditoria e pronunciamentos das auto-
r idades administrativas.

Art. 62 -- - As normas de fiscalização financeira e orçamiicn-
tona, estabelecidas nesta Seção, aplicam-se, no que (OUl)er, às au-
tarquias, sociedades de economia mista, em Ircsas públicas, (')rgãOs
autônomos e, relativamente às entidades subvencionadas, com ca-
ráter (te permanência, pelo Estado, a fiscalização fica limitada à
aplicação das verbas.

Art. 63 - O Poder Executivo man t erá sistemas de controle
interno, a fim de:

1	criar condições indispensáveis para assegurar eficácia
ao controle externo e regularidade à realização de receita e despesa;

II	acompanhar a execução (10 0i'ÇOlIl('flt() e dos programas
de trabalho;
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111 - avaliar os resultados alcançados pelos administradores
e verificar a execução dos contratos.

\ ri . 64 - O Tribunal de Coii ias, COlO sede na Ca pi tal e qua
-dro próprio (le pessoal terá jurisdição em todo o Estado.

liiigrafo único - A lei disporá sobre a organização do Tri-
bunal de Contas, ia lendo dividi-loi-lo ('lii iãiliariis e criar delegacias
ou õi'güos d('Slifla(II)s a auxiliá-lo tio tXCI'CÍei(i de suas funções e
na desceni ralizaçán de seus serviços.

65 -- Os juizes do Tribunal ([C Contas, (111 núiiicro de
7 (sete), serão folheados pelo Governador, depois de aprovada a
escolIla pela Assembléia Legislativa, entre brasileiros, nialores ole
30 (tii uta ) anos, (te idoneidade iiiiii;il c notórios (5)fiuiC'('liflCfltOS
juriclio'oos. (COI1ÔIIIItt(S, financeiros ou de adiuinistraçao 1)ública, e
toruo os TilesinOs direitos,  garantias, piei'I'OgatiVaS, vencimentos e
iinpediiiientos dos Desembargadores do Tribunal (te Justiça

Parágrafo único	Os juizes do Tribunal (te Con
l)rocessaolos e jUl)4a(lOS, FIOS CI1IIIC5 cOlIluflS e de resl)Oflsabil ii lai te
pelo Tribunal Federal de Recursos.

Art. 66 Os auditores do Tril)Uflat de Contas serão flOIhi(i1
dos pelo Governador, depois de aprovada a escolha pela Assem-
bléia Legislativa, entre Bacharéis (te Direito, Ciéncias Econômicas
ou Contál)eis

parágrafo único - Os juizes olo Tribunal (te Contas serão
substituidos, nas SUS faltas e inipcdiiiientos, por auditores, obser-
vada a ordem de antigili(lade.

Art.  67 - Ao Tribunal de Contas, além das atribuições que
11w foo'eiii (Ofifeli das ciii lei, competirá

elegeu' seu Presidente;
11 - elaborar o Regimento Interno e organizar os serviços

auxiliares. provendo-lhes (IS cargos na forma da lei;

III -	Pl'O P Oi' projetos de lei à Assembléia legislativa sobre
Ci'iiÇ() 0)11 extinção OIC iai'gos e Fixação dos respectivos vencimentos;

IV	- conceder licenças e k'ri asa seus juizes e servidores,
nos termos da lei;

V	(lar parecer prévio. 11(1 prazo de 60 (sessenta) dias, a
parti 1' (1)) recebimento, sobre as contas anuais (lO) Governador;

VI	- dar pai'ccl' prévio, no prazo que a lei fixar, sobre as
contas anuais dos Prefeitos;
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VII -- - emitir parecer sobre empréstimos ou operações de
crédito realizadas pelo Estado ou pelos Municípios, fiscalizando SU
aplicação;

\'IIl	representar ao Governador do Estado sobre inter-
venção cai Município;

IX realizai' as inspeções necessárias para fins de auditoria
financeira e orçamentária sobre as contas das unidades a(lnhiflis-
trativas dos três Poderes do Estado;

X - - fiscalizar a admini.tração financeira e orçamentária do
Município na forma desta con1iluiçã() e das leis;

XI -- apreciar para fins (te registro, a legalidade (Ias conces-
sões iniciais (te aposentadorias, reformas e pensões, i ndependendo
(te sua apreciação as melhorias posteriores. (17)

§ 1. --- No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Con-
tas representará ao Poder Executivo e à Asseiiibléia Legislativa
sobre irregularidades e abusos (jUC verificar.

O Tribunal de ( ontas, de ofício ou mediante provo-
cação (10 Ministério Público (III (Ias Auditorias Financeiras e Or-
çamentárias e demais órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade
de qualquer despesa, adotará as seguintes medidas:

a) assinará prazo para que o órgão da administração públi-
ca adote as l)1OVidêflciaS necessárias ao exato eu IlI I) rillleflto da lei;

b) sustará, se não atendido, a execução do ato impugnado.
exceto se for contrato;

e) solicitará à Assembléia Legislativa, clii caso (te contra-
to, que determine a medida prevista no iteni anterior ou outras
necessárias ao resguardo dos objetivos legais.

§ 3? - - o Governador do Estado poderá ordenar a CXCCUÇãI)
ou registro dos atos a que se referem o item XI (leste artigo e ii
alínea "b" oto parágrafo anterior, ad referendum da Assembléia
Legislativa. (19)

§ 4.° -.-- A Assembléia Legislativa deliberará, sobre a solicita-
ção de que trata a alínea "e" do § 2., no prazo de 3() (trinta) dias,
findo o qual SVlll seu pronunciamento, será considerada insubsis-
I(flt( a impugnação.

(17) Redação da Emenda Constitucional n. ç, 10177.
19	Redação da Emenda Constitucional fl•Q 10/77.
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§ 5•0 - Se as contas, a que se refere o item V, flui) forem
enviadas dentro tio prazo resi)ectivo, o fato será comunicado à As-
sembléia Legislativa, caiando ao Tribunal, 1111 qualquer hipótese,
apresentar lI1iflUCOSO rela tii() tIO exercício financeiro encerrado.

CAPITULO Vi

1)0 Poder Executivo

SEÇÃO 1

Do Governador e Vice-Got'cr;zador

Art. 68 - - A eleição tio Governador e do Vicc-(ioveriiacior
do Estado, para titanilalo ik 4 (quatro) anos, far-se-á pelo su fragit)
de um colégio eleitoral, ('Iii SVSSO púi)t i(t e mediante votação no-
minal, olieiiecitlas as seguintes normas: (18)

1	o colégio eleitoral compor-si-a los nienibros da Assem-
bléia Legislativa e de delegados das Câmaras Municipais do Estado;
(18)

II --ciula Câmara indicará dentre seus nmeIUi)ros, 1 (um)
delegado e mimais 1 (umil) por 200.000 (tttii.ciitos mil) habitantes do
município, hão l)OdCfldO li('fluIUlfla repriseniação Ler lUchoS de 2
(dois) delegados, admitindo-se o voto cumulativo; (18)

111 o colégio eleitoral reunir-se-á na sede da Assembléia
Legislativa, a 1 . de setembro tio ano anterior àquele em que findar
o inam tato do Governador; (18)

IV - - será considerado eleito Governador O candidato (jUC,
registrado por parti(io polO R •o, obtiver maioria al)SOtUta de votos;
(18)

V	se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na Iri-
nicira votação, esta será repetida e a eleição dar-se-á, na terceira
votação, por illaioria silItl)tes	(18)

VI o candidato a Vice-Governador considerar-se-á eleito
em virtude da eleição (itt candidato a Governador como ele regis-
trado; (20)

VII - - a composição e o funcionamento do c.tiégio eleitoral
serão regulados em lei federal. (20)

(18) It(sladOO da Emenda Constitucional o. 9/77.
(20) Recta o di Emenda ('ou s ti Uri ona 1 ti 9/77
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Art. 69 - O Governador tomará posse perante a Assem-
bléia Legislativa ou, se esta não estiver reunida, perante o Tribunal
de Justiça, prestando o seguinte compromisso: "Prometo manter,
defender e cumprir a Constituição Federal e a do Estado, observar
as leis, promover o bem g ral, e desempenhar, com lealdade, as
funções (te Governador do Estado de Minas Gerais".

Art. 70 O Vice-Governador considerar-se-á eleito cai vir-
Ltilc da eleição cio Governador com ele registrado, para igual nian-
dato, observadas, no que couber, idênticas nornias de posse.

Art. 71 - O Vice-Governador substituirá o Governador no
caso (te impedimento e suceder-lhe-á no de vaga.

Art. 72 -- A Assembléia Legislativa declarará vago o cargo
(te Governador (1(1 Estado se, decorridos 30 (trinta) (lias da data
fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador, salvo
motivo de força maior, não (1 tiver assumido.

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

1 - - ser brasileiro nato;

II - estar no exercício dos direitos políticos;
III -	ser maior de 30 (trinta) anos.

Art. 74 -- Em caso de iml)e clinle flto) oio Governador e do
Vice-Governador, ou no de vacância dos respectivos cargos, O

exercício (lo Governo caberá, stmcessivaiiiemitc, ao Presidente da As-
sembléia Legislativa e ao Presidente do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único Se a vacância ocorrer nos 2 (dois) pri-
nleiros anos cio mandato, far-se-á a eleição IO (sessenta) dias após
a tlIinia vaga e os eleitos completarão o período dc seus antecessores.

Art. 75 - O Governador residirá na Capital do Estado e
não poderá, sem permissão (Ia Assembléia Legislativa, cicie ausen-
tar-se por mais de 8 (oito) (lias consecutivos, sob pena de perda
de cargo.

SEÇÃO II

Das Atribuições do Governador

Art. 76 --- Compete, privativamente, ao Governador:

1 - exercer, COJU o auxilio dos Secretários dc Estado, a di
reção superior cia administraçãonistração estadual;

35



II - prover e extinguir os cargos públicos estaduais na
forma desta Constituição;

III - praticar os atos que visem a resguardar o interesse
público, quando não reservados, iiiipl í( i La ou explicitamente, a
outro Poder;

IV - exercer a autoridade superior da Polícia Militar no
únihito estadual;

V - apresentar ao órgão federal competente o piano (te
aplicação dos créditos concedidos pela União, a titulo de auxilio,
e prestar as contas respectivas;

VI - nomear e exonerar, livremente, OS Secretários de Es-
tado;

VII - nomear:

a) com prévia aprovação da Assembléia Legislativa, os
Conselheiros e Auditores do Tribunal de Contas, OS Prefeitos (Ia
Capital e dos Municípios considerados esifincias hidrominerais e
o Interventor em Município; (21)

b) com prévia aprovação do Presidente da República, os
Prefeitos dos Municípios, declarados (te interesse para a segurança
nacional;

VIII - nomear, remover e promover os Magistrados, com
prévia indicação do 'I'I'il)unal de Justiça;

IX - fundamentar OS projetos de lei que remeter à Assein-
hléis Legislativa;

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

XI - vetar proposições de lei;

XII - remeter mensagerw à Assembléia, na reunião inaugu-
ral da SeSSãO legislativa, expondo a si Inação do Estado e solicitando
ns Providências que julgai' necessárias;

XIII -- prestar, anualmente, à Assembléia, dentro de 90 (no-
venta) dias após a abertura da sessão legislativa, as contas da admi-
nistração relativa zU) exercício anterior;

XIV - celebrar, ad refe rendum da Assembléia Legislativa,
convênios com entidades de direito público ou privado (22)

(2t) Redação da Emenda Constitucional fl,Q 917I.
(22) Redação das Emendas Constitucionais nos 9177 e 12/79.
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XV - contrair empréstimos externos ou internos e fazer ope-
rações ou acordos externos de qualquer natureza, após autorização
da Assembléia Legislativa, observado o disposto no iteni IV (10 ar-
tigo 42 da Constituição Federal;

XVI - - convocar, extraordinariamente, a Assembléia Legis-
lativa;

XVII	elaborar leis delegadas;
XVIII	decretar e executar a intervenção em Municípios;
XIX - solicitar a intervenção federal.

§ l. -- O Governador do Estado poderá outorgar ou delegar
as atribuições mencionadas nos itens II, primeira parte, e XIV (leste
artigo. (23)

2.Q Os convênios previstos no inciso XIV e suas altera-
ções serão submetidos à aprovação da Assembléia Legislativa, den-
tro de 180 dias a contar de sua assinatura; não cumprido o prazo,
os textos serão tidos por rejeitados. (24)

§ 39	A rejeição dos Convênios e suas alterações não im-
plicarão nulidade (los atos já praticados. (24)

SEÇÃO III

Da Responsabilidade do Governador

Art . 77 ---  O Governador será submetido a processo e jul-
gamimento

1	perante a Assembléia Legislativa, nos crimes de res-
l)orlsabilidade que lhe forem imputados;

II - - perante o Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, res-
salvado o disposto no § 2. 0 (lo artigo 129, da Constituição Federal.

§ 1.0 Declarada procedente a acusação, nos termos do
item n.0 XII do artigo 31 (lesta Constituição, o Governador ficará
sLlSl)eflso de suas funções.

§ 2.0 -	Se, decorrido o prazo de (iO (sessenta) (lias, o jul-
ganiento não estiver concluído, será arquivado o processo.

(23) Acrescido pela Emenda Constitucional n.s 9/77.
(24) Acrescido pela Emenda Constitucional n.9 12/79.
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SEÇÃO 1V

Dos Secretários de Estado

Art . 78 - Os Sccrctàrios de .lstado serão escolhidos entre
braSileiiOS IBZIiOIPS itt' 21 (Vinte e uni) unos, no exercício dos
drcilos políticos.

Art . 79 -- - Além das atribuições especificadas em lei, com-
1)t'ti1 80 Secretário:

exercer a orientação, coordenação e supervisão) dos
irgiios e das entidades administrativas vinculadas à Secretaria;

11	- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe
forem outorgadas ou delegadas pelo Governador;

III - referendar os atos e decretos assinados Pelo Gove r
-nador;

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

V -- apresentar ao Governador, no primeiro trimestre de
cada ano, relatori() dos serviços a seu cargo;

VI -- prestar à Assembléia Legislativa, por iflterlflé(l io do
Governador, as i n Ei iluações solici Laot as sobre assuntos concerlien-
les à Secretaria;

VII -	eonipal'eeer à Assembléia Legislativa, nos casos c
para os fins previstos nesta Constituição

Art. 80 Os Secretários ole Est;ulo, nos crimes comuns e nos
de responsabilidade, serão processados e julgados pelo Tribunal de
Justiça, e, nos conexos com os do (;o\tivaiIor, pelos órgãos com-
petentes pura O) ))i'() (TS 50 C julgamento) leote, ressalvado o (lis))OStoi
nu	2. do artigo 129 da Constituição Federal

Art. 81 - Aplicam-se aos Secrcioi'ios de Estudo, no que coo-
OS i111I)C(l iiiot'ntus relativos aos deputados

SEÇÃO V

Da Segurança Pública

Art . 82 - A Sertt'tuia da Sogoita 11Çz, l'úl)Iit'a é responsavel
pela preservação e iiiantiteflçao, cio tudo oEstado, da ordeno públi-
ca e segurança interna, por meio da lol ieiii Civil e Polícia (lili lar.
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Art. 83 - - Para o cumprimento (te suas finalidades, integram
a Secretaria da Segurança Pública, subordinadas ao respectivo Se-
cretário:

1 -	a Pui ír Ia Civil, que lhe é subordinada administrativa e
funcionalmente;

II - a Policia Militar, com subordinação operacional.

Art. 84 -• - Compete à Policia Civil, organizada de acordo
COlti os princípios tle hierarquia e disciplina, entre outras atribui-
ções, fixadas em lei, preservar a Ol'(lCIli pública e apurar as in tra-
ções penais ocorridas no território (lo Estado, respeitada a compe-
tência da Uniao

Art. 85 -- A Policia Civil será estruturada em carreira, ob-
servando-se o acesso por merecimento e antigüidade, na forma da lei.

1. --- Os cargos de carreira de Delegados de Polícia serão
l)l'Oi(lOS p01' bacharel eni direito, proocssamido-se o ingresso na
classe inicial, con f )rnme SC dispuser na legislação específica.

§ 2. - Poderão ser designados delegados ( » Sl)eciais os dele-
gados de carreira aposentados, os oficiais (Ia Policia Militar da
ativa, da reserva ou reformados e os policiais civis bacharéis em
Direito. (25)

Art. 86 . A Policia Militar, instituída para a manutenção
da ordem pública no Estado, e o seu Corpo de Bombeiros são con-
siderados forças auxiliares, reserva do Exército, não podendo seus
postos ou graduações ter remuneração superior à fixada para os
postos e graduações correspondentes no Exército, exceção feita para
cabos e soldados.

Parágrafo único Os direitos, os deveres e vantagens do
pessoal da Polícia Militar e seu Corpo de Bombeiros, bem como
os limites tie idade e de outras COl1(liÇõeS de transferência para ii
inatividade, serão fixados em estatuto próprio, obedecida a legisla-
ção federal aplicável

Art. 87 -- Compete à Polícia Militar:

1 - executar, com exclusividade, ressalvadas as missões pe-
culiares (Ias Forças Armadas, o pol icianlent() ostensivo, fardado, pla-
nejado i)Clas autoridades policiais competentes, a fim dc assegurar
o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exer-
cicio (los poderes constituídos;

(25) Redação da Emenda Constitucional n.s 14/80.
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li - atuar de maneira preventiva, corno força de dissuação,
em locais ou áreas especificas, onde se presuma ser possível a
w rI LI i'ba ç ão da ordem;

Iii	atuar de maneira repressiva, Ciii C1ISO tIe perturbaçao
tIa ui'iiciii, precedendo o eventual emprego das Forças A rnia(las

IV - atender t convocação do Governo Federal, ciii caso
dc gtierra externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão
da ()t'd('ill ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se ao Comando
da legiáo Mdi Lai' pula emprego eia suas atribuições específicas dc
Pidicia Militui' e conto tolilieipanle ilu defesa tiri'ilui'iul

SEÇÃO VI

1)0 ?iiinis!ério Público

Art. 88 - O Ministério Público Estadual é exercido:

- pelo Procurador Geral de Justiça. Chefe do Ministério
Público Eslatltial, f1011lea(k), ('Iii COlhi iSSilO, pelo Governador, dentre
os Procuradores de Justiça de categoria OI8IS elevada; (26, 27)

II	pelos Procuradores de Justiça; (26, 27)

III - - pelos Promotores de Justiça; (27)

l'ar:grafo Único .................... (28)

Art. 89	A lei organizará o Ministério Público Estadual cal
Cari'ti ii, so'gtinoto as normas gerais (1:1 Lei Compleinen ar FederaL
(26, 27)

§ 1 .	O Ministério) Pi11)lico, junto ao Tribunal de Contas,
terá organ ização própria. (27)

2.'	Os membros tio Ministério Público junto á Justiça
Militar integram o quadro tnic() olo Ministéi'io l'i1l)lieo Estadual. (27)

3.	- O ingressoi nos cargos i n ic i:o is de, carreira dependerá
de ('Ot)('kii'S() público de l)i'UVaS e títulos	(27)

(26) Redação da Emenda Constitucional n.v 10177.
(27) Redação da Emenda Constitucional n.9 20182.
(28) Suprimido pela Emenda Constitucional n,Q 20/82.

Redação Anterior
Art. S - Parágrafo único - lei poderá criar outros órgãos com funções

e de stiisOtioiçao lidtn,iu, sob Csltuto próprio e nvo'siiduru
O. porárii
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- - O concurso será realizado pela Procuradoria Geral de
Justiça com a participação do Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil, na forma da lei. (27)

- A primeira investidura, a promoção e o acesso cia
cargo (lo Ministério Público se processarão nos termos da lei, obser-
vadas as normas da Lei Complementar Federal. (26, 27)

§ (i. - Apurar-se-ão, na entrância e na categoria, a antigüi-
dade e o merecimento. (26, 27)

§ 7v . As atribuições processuais cometidas à Procuradoria
Geral de Justiça serão exercidas pelo Procurador Geral de Justiça
e pelos Procuradores de Justiça, sendo privativas ilo primeiro e
(tos Procuradores de Justiça de categoria mais elevada as que de-
vam ser exercidas perante a Corte Superior e o Tribunal de Jus-
tiça, respectivamente. (30)

§ 8. v - Os membros do Ministério Público Estadual oficiarão
junto à Justiça Federal de primeira instância, nas Comarcas do
interior ou perante a Justiça Eleitoral, mediante designação (10 Pro-
curador Geral de Justiça, na forma a ser por ele fixada, se solicita-
(lo pelo Procurador (icral da República ou pelo Procurador-Chefe
da Procuradoria da República no EStii(l() (30)

§ 9•Q -No conflito (te atribuições conferidas ao mesmo órgão,
inclusive as decorrentes (le representação, assistência ou patrocínio
legal, e as resultantes (te delegação, a lei rcgulart qual deva ser,
prioritariailientc, exercida pelo titular, atendida a prevalência, su-
cessivamente, dos interesses da Justiça criminal, dos interesses ins-
titucionais sobre os individuais e, entre estes, dos da parte menos
protegida. (32)

Art. 90 - -- Após 2 (dois) anos de exercício, não poderão os
membros do Ministério Público ser demitidos, Senão por sentença
judicial, ou em virtude de processo adniinistrativo, clii que se lhes
faculte amiipla defesa, nem removidos, a não ser mediante represen-
tação do Procurador Geral, com fundamento ciii conveniência do
serviço.

Art . 91 - É vedado ao membro (lo Ministério Público, sob
Pena de perda do cargo, exercer, ainda que em disponibilidade
qualquer outra função, salvo tiii cargo (te inagistério superior púbU,
co OU particular. (30)

Parágrafo único	Não se compreendem na proibição:

(203) Redação (Ia Emenda Constitucional n.0 10/77.
(27) Redação da Emenda Constitucional n. 20/82.
(30) Redação da Emenda Constitucional n.s 20/82.
(32) A(res()ci() pela Emenda Constitucional no 20182.

41



1 -• - o desempenho de representação juaicial de entidade de
direi iii público ou de assistência;

11 - o patrocínio oficial por encargo de lei ou delcgaçüo

Art. 92	A classificação dos Promotores de Justiça obe-
(lcCcl'/( à da CII trância da c(>rIIurca, cio que estiverem providos, iiao
sendo afetada cio decorrência da alteração ulterior desta.

Parágrafo UfliCI) -- ..(31)

Art. 93 --- Os vencilirdntos (lOS la)lliOtOta'N de Justiça serão
fixados por difercaça não excedente de 1504 (quin:c por cento) dc
uma para outra entrância, atribuindo-se aos da ('ritrancia mais ele-
vada rial) menos de 3/4 (três quartos) tios vencimentos dos l'ro-
cuiaulures de Justiça de categoria niais elevada. (33)

Art. 94	- A aposentadoria scI'/i coinpulsõria aos 70 (seten-
ta) anos de idade, por invalidez comprovada e t';u'ultativa api:, 3))
(trinta) anos de serviços, riu todos os casos colo \'efldiiIO'fl (OS

integrais. (34)

1 a rãgra fo único Os proventos (la aposentadoria serão re-
vistos si'liIpr(' que se lnoditi(arem os \cii('iiUcUhiiS ttinccililij: aos
Mithi'ie	lo Minislênio Publico ciii atividade. (35)

Ari- 95 -A Lei de Organização rio Minisl(nio Público dis-
por/i sobre os serviços or liii i o istra ti vos da Procuradoria (eraI (te
Justiça e o respectivo quadro de pessoal, observadas as normas de
Lei Coruplenien tar Federal. (36)

SEÇÃO VII

Dos Servidores Públicos

Art. 96 - Os cargos públicos serão acessíveis a todos os bra-
si leitos que preencherem os requisitos estabelecidos Cfli lei

(31) Suprimido peh k Emenda Constitucional n. 20/82.
1(edaão anterior
Art.92 - Parligrafi, único - quando na função de Curador, o
Promotor de .1 ustiç'a n3o perdera a tategoria da respectiva entrância.

(33) Redação da Emenda Constitucional fl.Q 10177.
(34) Redação da Emenda Constitucional n. 20/82.
(35) Arreseido plir Emenda Constitucional n. 20/52.
(36) Redação das Emendas Constitucionais n.v 9/77 e 16/81.
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§ 1. - A primeira investidura em cargo público dependerá
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, salvo os casos indicados em lei.

§ 2. A nomeação de candidato aprovado obedecerá a or-
dem de classificação.

§ 3,9	Prescindirá de concurso i fluilicação para cargos
em Coll(iSSão, declarados, O'III lei, de iiVl'e flolileaçãO e exoneração.

Art. 97 A validade dos concursos públicos prorrogar-se-á
até que se completem as nomeações dos candidatos neles classifica-
dos, obedecido o limite máximo de 4 (quatro) anos, contados da
(lata da homologação. (36)

Art. 98 -- O Estado assegurará ao funcionário os seguintes
direitos, além de outros que, nos termos (Ia lei, Visem a 1fl('lhOria
de sua condição social e à produtividade do serviço público:

1 - estabilidade, após 2 (dois) anos de exercício, quando
nomeado por concurSo

II - disponibilidade remunerada, nos casos de extinção do
cargo ou declaração de sua desnecessidade pelo Poder Executivo,
até o aproveitamento em cargo equivalente, quando estável;

III	promoção;
IV	férias anuais e férias-prêmio remuneradas;
V -- retribuição nunca inferior às necessidades de subsis-

lência
VI - abono ole família;
VII - - adicionais por tempo de serviço;
VIII - bolsa de estudo, inclusive para dependentes, em esta-

belecimentos de O'flSifl() seo'unolúrio, segundo o que for estabelecido
pelo Conselho Estadual de Educação, com priori ii a(le para quem
tiver insuficiência de recursos;

IX	assistência o' I)reVi(iêflCia SociaiS
Ai't. 99 - 1 Vo'(la(la a actimulaçãoi rerllunera(la de cargos e

funções públicas, exceto)

- - a de juiz cola uni cargo de professor;
II	a de dois cargos de professor;
III - a de um cargo de professor com outro técnico ou cien-

tífico;
IV - a de dois cargos privativos de mé(liCO.

(C) RcoIaço das Imoticlas Constitucionais os 9/77 e IG/81
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.§ 1. - Em qualquer dos casos, a acumulação somente será
permitida quando houver correlação de matérias e compatibuli-
d ;ule de horários.

2.' -- - A proibição (te acumular estender-se-á a cargos, fun-
ções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades
de eeonoiii ia mista, criadas por lei;

§ 3. Poderão ser estabelecidas, no interesse do serviço
público, ou! ias CXCCÇãCS à proibição (te acumular, nos termos da
lei coniplezitentar federal.

§ 1. - A proibição de acumular proventos não se aplicará
OOS :I)Ost'ii lados quanto

a) ao exercício de mandato eletivo;

b) ao exercício de uni cargo ciii comissão;

(') a contrato para prestação de serviços técnicos ou cpe-
eia ii z;u tios

Aut. 100 --- É vedada a participação dc servidores públicos
no produto da arrecadação de tributos e multas. (37)

Art. 101 - - Os servidores do Estado não poderão perceber
remuneração que exceda os limites estabelecidos cm lei federal.

Ai-I. 102 .- A demissão de funcionário ulepentlerá

1	de sentença judiciui'ia, se vitalício;
II	de sentença judiciária ou processo :ul ininistrativo, em

que lhe seja assegurada ampla defesa, se estável.
Parágrafo único Invalidada por sentença a demissão, o

funcionário será reintegrado no cargo e quem o estiver ocupando
será exonerado ou, se for o caso. reconduzido ao cargo anterior,
sumiu direito a indenização.

Art. 103	A aposentadoria verificar-se-á:

1 - - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade:
a) com vencimentos integrais, desde que o funcionário

conte, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se do sexo
mumasculino ou 30 (trinta) anos, se tio sexo femiuinino;

10 com vencimentos ju ru mrciona is, quando o funcionário
contar uuut'no.s tempo;

(37) RccIaeo da Emenda Constituetonal e.. 10/77.
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II - - voluntariamente, com vencimentos integrais, desde que
o funcionário conte, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de ser-
viço, se to sexo masculino, ou 30 (trinta) anos, se (10 sexo femi-
nino;

Ill - por invalidez, com vencimentos integrais, quando o
funcionário sofrer acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei

§ 1.  - - Tratando-se de professor, a aposentadoria voluntária
prevista no inciso II verificar-se-á aos 30 (trinta) anos de magis-
tério se (lo sexo masculino, ou aos 25 (vinte e cinco) anos de
magistério, se do sexo feminino. (39)

§ 2.-' --- - Aos proventos dos funcionários inativos aplicar-se-ão as
seguintes normas

a) ........................(38)

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

e) não poderão exceder, em caso algum, a remuneração
percebida pelos funcionários em atividade.

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

Parágrafo único .......................(41)

Art. 105 - - As exceções às regras estabelecidas, quanto a tempo
e natureza dc serviço para aposentadoria, reforma, transferência
para a inatividade e disponibilidade, decorrerão do disposto em lei
complementar federal.

(38) Suprimido pela Emenda Constitucional n. 9/77.
Redação anterior.
Art. 103, partgrafo único, alínea a - serão, Permanentemente, equi-
parados o igualados aos dos funcionarios em atividade no cargo ou
função correspondente ao da aposentadoria.

(39) Acrescido pela Emenda Constitucional n.o 17/81.
(41) Suprimido pela Emenda Constitucional n.e 9/77.

Redação anterior
Art. 104, parágrafo único - Entende-se também como tempo de ser-
viço público estadual, para os efeitos deste artigo, qu('l(' prestado às
Sociedades de Economia Mista, sob qualquer regime Jurl(Ii-.
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Art. 106 - - O servidor público estadual ou municipal, (ia
administração  direta ou indireta, exereeril o mandato eletivo obe-
decidas as disposições deste artigo. (40)

1. - Em e tratando de IflafliI.(lo eletivo, federal ou esta-
lui!, ficará ufust;ulo de seu cargo, elo prego ou 1 unção. (40)

2. - - lflV(Sli(l() til) mandato (te Prefeito Municipal, será
afastado de seu cargo. emprego 011 função, sendo-lhe facultado
1)tai' pela sua rctuunelaçiw . (40)

3. - Investido no mandato de vereador, havendo coIlIl)a-
1 ibilidade de iranos, perceberá as vantagens de seu cargo, em-
prega ou função, sem pl'ejuixo dos subsidios a que faz jus. Não
ilaven(lo conlpalii)ili(ta(lc, aplicar-se-á a norma prevista no 1
(ie;tc artigo. (40)

§ 4. - Em qualquer caso cm(1,—lhe seja eXigi(l() o afasta-
iiieiito para o eXelTicio (!t.t mandato, o seu lelilito (te serviço sera
contado j)aI'a todos os efeitos legais, exceto para i)I'011IOÇüO j)O1' lucre-
('ItIlefltO. (40)

§ 5. - - i: vedado ao vereador, no âmbito da administração
pública direta ou indireta municipal, ocui)a1' cargo ela comissão
((O aceitar, salvo t'OflLLLrs(( público, etnprc4() ou função. (40)

Art. 107 -Asse gtlritr-Se-a ao S(i".i dor, quando no oxercicio
(te mandato de Prefeito Mutlicii)al, o tliriilo ilt' optar pelos \cn-
Ci 111c0 ((IS e Vantagens (lO SeLi cargo,

Art. 108 Nenhum funcionário poderá ser transferido 011

removido cx-of [leio pala cio ou função que (leva exercer fora
tia localidade de sua i'esiolincia. Elo período de 6 (seis) meses ante-
riores e no de 3 (tris) meses posteriores às eleições.

Art. 109 --- A lei disporá sobre o regiliie jurídico dos servi-
(l(I1'lS, alIrIlitilIus (III caratri temporário ou (oniratados para funções
ile natureza (el ti leu especializada.

Art. 110 As pessoas jurídicas (te direito público responde-
tão pelos (tufos (1111 SUS servidores, n(sta (iLiilli(ia(te, C(US1UC1t1 a
terceiros.

Parágrafo único - Caberá ação regressiva contra o servidor
responsável tIOS rasos de culpa ou dolo

Art. 111 - - O disposto, nesta Seção, aplica-se aos servidores
(los três Poderes do Estado e aos dos \lunieipios.

(4))) RCdiiãO da rmen(II Constitucional n.. 7176.
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1. - 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.

§ 2. -- Respeitado o disposto no parágrafo anterior, é veda-
da a vineulação ou equiparação (te qualquer natureza para o efeito
de remuneração do pessoal do serviço público.

§ 3. - Aplicam-se, no que couber aos Servidores (Ia Assem-
bléia Legislativa C (los Tribunais Estaduais, l)eifl como aos das
(âriiaras Mtin iCi1)aiS, OS sistemas (te classificação e níveis (te ven-
cimentos (lOS ('argos (10 Serviço civil (ti) I'()ceti 'O PO(lC(' Exe-
('Ul lvi)

4. -- - A AsSeniI)lúia Legislativa, os Tribunais Estaduais e
as (âliIíiras Municipais soniente 1)o(lcrão admitir servidores me-
(liaflLC COflCLII'S() de provas OU de provas e títulos, após a criação
(105 cargos respectivos através (te lei votada cm 2 (dois) turnos,
com intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas entre eles, e
aprovada pela maioria absoluta dos membros das casas legislativas
competentes.

§ 5v - - Aos projetos de lei (te que trata o parágrafo ante-
rior somente serão admitidas emendas que, (te qualquer forma aumen-
tem as despesas ou o número (li' cargos previstos, quando assinadas
pela metade, no mínimo, dos membros das respectivas casas legis-
lativas

Art. 112 - - O Poder Executivo, manterá, na fornia da lei,
uni Conselho (te Administração do Pessoal, para decidir sobre recla-
mações (1(15 servidores do Estado, contra atos que afetem interes-
ses ou (lircitos funcionais.

§ 1.' --- As decisões do Conselho serão sempre recorríveis
para o Governador do Estado.

	

§ 2.1	O Conselho será composto (te 7 (sete) membros, 2
(dois) dos quais serão escolhidos entre servidores do Estado.

SEÇÃO VIII

Da Região Administrativa

Art. 113 - - O Estado poderá criar, eia determinada área (te
seu te rr it ó ri o , Região Administrativa

Art. 114 - A Região Administrativa será organizada em
deere lo (1(1 Governador do Estado, ouvido o órgão estadual do
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plI nejaniento, e nele se ilelcrminara() o território, as bases de co-
ordenação regional dos serviços públicos e a respectiva Sede, além
(li.' outras provi(lefleias

§ l., - O Administrador da Região e seus auxiliares diretos
s('râ() nomeados, ('III ronhisSan. pelo (OVC1'fllk)I' do Estado

§ 2. - O Conselho da Região III'á representantes eleitos
pelos prefeitos e V(i'('h((IOi'eS (lO respeclivoo território, além dc meio-
bros nomeados iieloo v&i'nioloi' (10 Estado, cabendo-lhe debater,
apresentar sugestões e fiscalizar as atividades da administração re-
gional.

Art. 115 - A Região Administrativa, após 3 (três) anos de
funcionamento, poderã ser organizada cmli lei, dc iniciativa III) Go-
v('rna(lor (lo Estiolo. mantido SIU)1(' O I)rifl('iI)iO da noineaçao, (011

cOIUiSSaO. (lo A(liiiiiIiStiii(l0r e de seus auxiliares

CAPITULO VII

1)o Poder Judiciário

SEÇÃO 1

Disposições Prelimi:zwes

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

1 -- Tribunal de Justiça;

II - Tribunal (te Alçada;

III - Juizes de Direito;

jr - Tribunal do Júri

- Juizes de Paz;

VI	- Tribun.tl e Conselhos de Justiça Militar.

Parágrafo único - -.• lei poderá criar, mediante proposta do
l'ribunal de .Justiça

a) tribunais inferiores (te segu mIa instancia, cuja coinpe-
tênria se j a det v rinimida pelo valor limitado das causas, pela iiatii-
ro''a (lelas 0(1	0F :11111)05 os critérios;
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b) juizes togados com investidura temporária, que enha;i
competência para julgamento de causas (te pequeno valor e atri-
buição de substituir juizes vitalícios.

Art. 117 - - Os magistrados, salvo re%Irição constitucional,
gozarão das seguintes garantias:

- - vital iciedade, consistente em não perder o cargo, senão
por sentença judiciária

II - inamovibilidade, exceto por motivo de interesse público,
na forma do § 3.° deste artigo. (42)

III -- irredutibilidade (lc vencimentos, sujeitos, entretanto,
aos impostos gerais, inclusive o de renda, e aos i1111)oStos extraor-
dinários.

Na primeira instância a vitaliciedade será adquirida
a la')s 2 (dois) anos de exercício, não podendo o Juiz, nesse período,
perder o cargo senão 1)01' l)1'oPOSta tio 'l'ri i)UIlal a que estiver subor-
dinado, adotada pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus membros
efetivos ou dos integrantes do órgão especial a que alude o artigo
122, § 2.". (42)

§ 2. - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta)
anos de idade por invalidez comprovada, e facultativa após 30
( trinta ) anos deserviço público, ciii todos os casos com venci-
iiieiitos integrais. (42)

§ 3•Q O Tribunal roili l)etcntc, ou o Órgão especial previsto
no art. 122, § 2., poderá determinar, por motivo (te interesse públi-
co, ciii escrutínio secreto e pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
imienibros efetivos, a reinação) ou a disponibilidade do Juiz de
categoria inferior, com venci alentos proporcionais ao tempo de ser-
viço, assegurando-lhe defesa, e proceder, da mesma forma, em rela-
ção aos seus próprios inemiibros. (42)

§ 4,9	 (43)

Art. lIS .--- É vedado 10) nlagistrli(Io, sob pena (te 1)el'(la (l()
cargo judiciário

(42) Redução da Emenda Constitucional n.n 10/77.
(43) Suprimido pela Emenda Coa'titucionaI fl,Q 10,77.

Redação anterior
Art. 117, § 4. - Se em disponibilidade não decorrente do disposto no
§ 2.9 e 3. 9 deste artigo ou no artigo 181 da Constituição Federal, o
magistrado poderá aposentar-se de conformidade < ,ora 	lei especifica.
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I -- - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra
função, salvo um cargo de magistério superior ptblico ou parti-
cular, e nos rasos previstos nesta Constituição; (44)

II - receber, a qualquer tituk, e sol) qualqtiri' pretexto, per-
centagem OU <'tislas nos processos sujeitos ao SeU despacho e jul-
gainento; (44)

III	exercer atividade político-partidária.

Art. 119 - Compete aos Tribunais de Segunda instância: (44)

1 - eleger seus Presidentes e ileinais titulares de sua diceçâl),
observado o disposto na Lei Orgàuica da Magistratura Nacional;
(44)

li -organizar seus serviços auxiliares, l)rOvCfltlO- Ihe S os
cargos na forma da lei; propor ao Poder Legislativo a e riaçâo ou
extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos; (44)

III - - elaborar Seus regititentos internos e neles estabelecer,
respeitado (o qii' l)i'eCCitUa l' a Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
a COlill)('téflcia (te SUaS câniaras 0u turmas isoladas, grupos, seções
OU outros 'irgâos COOU funções juvisd ic ionais ou ad tu i n i st i-ativas; (44)

IV - conceder licença e férias nos ternio>s da lei, a seus
membros e aos juizes e serventuários que lhes forciii imediatamente
subordinados. (44)

lor4I-alo único --Nos casos Ir inipeiliiiicnto, férias, licen-
ça, ou qualquer afastamento, os iiio'inloros (te qualquer tribunal serão
sIil)St it 111(105 seiIlj)i'(' (IUC possivel, por oUtt'os de seus componentes,
5(1)1(i'(".'0'IlI)() oto' ren)UncraÇau. (0111 base na Lei Orgânica da
Magistratura Na('io(nal, sera estiilit'lcciola a foriiia e os casos ciii (liii
poderão ser convocados, para a substituição, juizes não pertencen-
tes ao Tribunal. (45)

Art. 120	Somente pelo Voto da l]Iaioori:I absoluta de seus
I)lCiiil)l'OS OU dos iiiembros do (rgâo) especial oiu'iirionado no
do art. 122, poderá o Tribunal (l('('tZ(r(r a icoiistitio'iotliohidi' (lO

lei ou ato normativo do Poder Público. (44)
Ari. 121 os paga ito'ii boi devidos pela Fazenda estadual ou

iiiunicipat, ( , til virtude (te Seilt('flça ju(liCUli'ia, far-se-ão na ordem
de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas (lotações orça-
mentárias e nos créditos extra-orçamentários abe rIos para esse fim.

(44) Redacio (La Emenda Constitucional n.° 10/77.
(45) Acrescido pela Emenda Constitucional no 10/77.
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§ 1.° - Ë obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades
de direito público, (te verba necessária ao pagamento de seus débi-
tos constantes (te precatórios judiciários, apresentados até 1. 'I (pri.
melro ) de julho.

2. . As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
consignados ao Poder Judiciário recolhendo-se as importâncias res-
pectivas à repartição competente.

§ 3. Caberá ao Presidente (lo Tribunal que proferir a de-
Cisão exeqüenda, determinar o pagaIler1to, segundo as l)OSSibili(la(lCs
do depósito, e, a requerimento do ('reitor preterido nos seus direi Los
ole precedência, ouvido o Procurador Geral do Estado, autorizar
o seqüestro da quantia necessária á satisfação do débito.

SEÇÃO II

!)o Tribunal de Justiça

Art. 122 - O Tribunal de Justiça, colo jurisdição em todo
o Estado e sede na Capital, compor-se-á de Desenibargadores, cm
número fixado por lei, dentre os quais escolherá seu Presidente,
Vice-Presidente e Corregedor. (46)

§ 1.* - O título (le DeSeili tia m'guolor é privativo (los ntenibi'os
olo Tribunal (Ir Justiça; O de Juiz, (11(5 integrantes dos Tribunais
inferiores de segunda instância e oki magistratura (te primeira ins-
tância. (48)

§ 2.° No caso de ser superior a vinte e cinco o número
de Desembargadores do Tribunal dc Justiça, será constituído órgão
especial com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco fiem-
bros, para o exercício das atribuições aolministral ivas e jurisdicio-
liais, <Ia competência do Tribunal Pleno, bem Colou para a unifor-
milização da Jurisprudência, nu ('USO de divergência entre seus grupos
0(1 seções. (48)

Parágrafo único - ......................(47)

(46) Redação da Emenda Constitucional fl.9 10/77.
(47) Suprimido pela Emenda Constitucional n.? 10/77.

Redação anterior
Art. 122, parágrafo único - só mediante proposta do Tribunal poderá

ser alterado o número de seus membros.
(45) Acrescido pela Emenda Constitucional o. 10/77.
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Art. 123 Na composição do Tribunal de Justiça, 1j (unu
quinto) dos lugares será preenchido por advogados em efetivo exer

-cício da profissãu e p01' membros tio Ministério Público, todos
de notório mereujitienlo e idoneidade iiit.tI, con 10 (dez) anos, pelo
menos tie prática forense.

§ 1. ,	- Quer a nomeação de ad vogam lo, quer a de membro
do Ministério PúbliI() dependerão de lista lrídiee, constituída sc
de advogados ou :ô de imiembros tio Ministério l'úbuieo

§ 2. - No Tribunal de Justiça, à classe (los advogados serão
reservados tantos lugares quantos sej:UtI destinados á classe do
Ministério Público e, se for ímpar o lituncro de lugares, um destes
será especialmente designado para ser preenchido, alternadamente.

ptuc unia classe, ora 1)01. oUtii

Art. 124 - Coimipete, pi'ivativaiuitntt', ao Tribunal de Justiça:

1 - processar e julgar, ressalvadas as atribuições mia jus
-tiça Eleitoral e da Justiça Militar, na (urina da Constituição Federal:

a) nos crimes comuns, o Governador, o Vice-Governador
os deputados estaduais;

b) nos eI'iIlleS t;oiiiufls e nos de Ic, 1 ,onsa1)didade, t	Si.-
('l5ttriOS de ESta(lO. (IS mimembros do Ministério Público, os .1 imizes
o Tribunal de Alçada e os juizes mie inferior instância

II -- propor à Assenibléia Legislativa a fixação tios venci-
imien los da niagist rato ra

111 remeter ao Governador do Eitado a lista tríplice ou
a indicação por antigüidade, para efeito tie nomeação remoção,
promoção ou acesso de magistrado;

IV	propor ao Poder Legislativo a alteração da organiza-
ção e da divisão	 vedadas emendas estranhas ao objeto
tia proposta ou que delemuiiiiicum :uUImleIiLu mie despesa. (41))

Parágrafo mnico - Dependerá de proposta tio Tribunal mie
Justiça ou tio órgão especial previsto no § 2. , do art. 122 a alte-
ração tio númumemo de seus membros ou dos uimemimbros dos 'Imibumnais
inferiores da segunda instância, Observado o duspoto na 1_em Orgâ-
nica tia Magistratura Nacional. (49)

(49) Redação da Emenda Constitucional ai 10/77.



Art. 125 - O Tribunal de Justiça poderá ter, na forma da lei,
como seu órgão auxiliar, o Conselho Superior da Magistratura,
com a composição e atribuições fixadas na Organização Judiciária
do Estado. (49)

Parágrafo único - ..............(50)

Art. 126 A Corregedoria de Justiça, coni função adminis-
trativa (te fiscalização e disciplina, terá suas atribuições reguladas
na Lei (te Organização Judiciária. (49)

SEÇÃO III

1)o Tribunal de Alçada

Art. 127 -- O Tribunal de Alçada, com juiisd i ção em todo o
Estado e sede na Capital, compor-se-á de juizes, observados os re-
(luisilos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. (49)

Parágrafo único - ..............(50)

Art. 128 - Na composição (lo Tribunal (te Alçada, o pre-
ench ifl1fl li) (los lugares reservados a advogados 011 a membros do
Min:stério Público obedecerá às mesmas regias estabelecidas para
o Tribunal de Justiça, exigindo-se quanto àqueles, no mínimo, dez
anos de prática forense. (51)

Parágrafo único ............... (52)

(49) Redação da Emenda Constitucional n.v 10/77.
(50) Suprimido pela Emenda Constitucional n.v 10/77.

Redação anterior
Art. 125	Parágrafo único	As atrl0uiç.3es e o funcionamento do
Conselho serão regulados na resolução de organização judiciária.
Art. 127 - Parágrafo único - Só mediante proposta do Tribunal de
Justiça poderá ser alterado o número de seus Juizes.

(51) Redação da Emenda Constitucional n.s 10/77.
(32) Suprimido pela Emenda Constitucional n.Q 10/77.

Redação anterior
Art. 125 - Parágrafo único - O preenchimento dos lugares, reser-
vados a advogados ou a membros do Ministério i'ói)H(o. Obedecer às
mesmas regras estabelecidas para o Tribunal de
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SEÇÃO IV

Dos Juizes

Art. 129	O ingresso na magistratura de carreira dar-se-à
1 it-d ian te concurso público de provas e títulos, realizado pelo Tri-
bunal de Justiça com a participação do Conselho Seccional (Ia Ordem
dos Advogados do Brasil, podendo ;i exigir dos candidatos prova
de habilitação em curso de J)I-(-)ai-aça() para a ilizigistratura ., i iiidi-
caçao dos candidatos far-se-A se-Pr  titi& possível, em lista trí-
plice. (51)

Parágrafo único - ..............(52)
Art. 130 A promoção de juizes far-se-á, de entrância a

cii t râiicia, por antigüidiulc e iiiereei iiteflto. ai terfla(Ialfleflie, obser-
vadas as seguintes normas:

1 - - -.i antigüidade apurar-se-á na entráncia e o Tribunal de Jus-
tiça S(IIflefltt poderá recusar o Juiz ,,ais antigo pelo voto da iiiuiotti
aiuluta de seus membros ou dos que integrem o órgão especial a
que alude o § 2.- do artigo 122, repetindo-se a votação até fixar-se
a i iidicaçao ; (51)

li - o merecimento aptirar-se-á cai lista tríplice sendo obri-
gttfflia, a J)roiflflça(( (14) juiz que for indicado naquela lista pela
(luiflIi vez consecutiva. (51)

§ 1. Soinenle após dois unos de exercício na respectiva
t-nt ia ne ia 1)0(14/rã o juiz ser PI0i110%'i(I, salvo se nau houver, com
tal requisito, quem aceite o lugar vago, ou forem recusados pela
iiiaioria absoluta tios llleiill)105 (14) Tribunal ou do órgão especial
previsto no § 2. 9 do ali. 122, candidatos que hajam COiiIj)lCtadO O

estágio. (51)
§ 2. A lei poderá estabelecer como condição para a prO-

iiloçâo por illerecintcfl tu, a pari ir de deteria i nada entrância, frcqiiên-
(i e aprovação em eUi5() iii l n iStrii(i() por escola de aperíciçoaiiicnto
(li ill;igislra)los	(54)

Art. 131 -A lei poderá criar, mediante proposta tio Tribunal
(te Justiça, jUÍZCS togados C))iii investidura limitada flO tempo, os
(1tiiiiS terão competência para julgamento de causas de pequeno valor
e <te crime a que não seja (-uiliifla)la pena de reciusso, os quais
po(lerao substituir os juizes vitalícios: (53)

- Art. 129 - ParâgratO único - O concurso será realizado pelo Tribunal
de Justiça, com a particlpnvüo do Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil.

52 Supnmldo pela Emenda Constitucional n.Q 10177.
Redação anterior.

)53) Itcctaç5o da Emenda Constitucional fl.Q 10177.
(54) Acrescido pela Emenda Constitucional n. 10/77.
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- através de remoção, mediante lisa tríplice de nomes
escolhidos entre os Juizes de Direito da mais alta entrância;

II - através (te promoção, somente no caso de não haver
can(li(latO à remoção.

A rI. 132 - O acesso de Juízes ao Tribunal de Alçada dar-se-ei
por antigüidade e mereci iiiento, alterna(laIIiente, observadas as se-
guintes normas:

1 -- a antigüidade apurar-se-á na última entrância, SO pO(lefl(lO
o Tiibunal de Justiça recusar o Juiz mais antigo pelo voto da maioria
absoluta de seus membros ou dos que integrem o órgão especial a
que alude o § do artigo 122, repetindo-se a votação até fixar-se
a indicação; (55)

II - o) nicreejitiento apurar-se-á eia lisla tríplice de nomes
escolhidos entre os J uízes de Direito de qualquer ciii rância, pO(lefl(lO
a lei estabelecer laiiibéiu (0)1110) condição para proliloção, freqüência
e aprovação em curso ministrado por escola de aperfeiçoamento de
magistrados. (55)

Parágrafo único O juiz que tiver acesso ao Tribunal de
Alçada manterá sua posição na lista de antigüidade para o Tribunal
de Justiça.

Art. 133 O acesso ao Tribunal de Justiça dar-se-á por anti-
güidade e merecimento, alternadamente, observadas as seguintes
ni riiias

1 - a antigüidade apurar-se-á na mais alta entrância e o Tri-
bunal só poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto da maioria
absoluta de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a indi-
cação;

II - o merecimento apurar-se-á cm lista tríplice de nomes
escolhidos entre os Juizes de Direito de qualquer entrância.

Parágrafo único	Para efeito de acesso ao cargo de De-
seiiihargador do Tribunal de Justiça, pode a lei	estabelecer
tatu bem como comI ição frequência e aprovação cai curso ai i-
nislra(l() por escola 1k alItrIciçoamento de iitagistrados	(55)

ArI 134 - A classificação dos juízes obedecerá à da en-
trância em que estiverem providos, não sendo afetada em decor-
rência (Ia alteração ulterior (lesta.

(5) Redação da Emenda Constitucional n.ç 10/71.
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Art. 135 - Em caso r mudança tia sede (10 juizo, ScLI
facultad a seu titular relnu\ rr-sc para a nova sede ou para Co-
marca ti e igual entrância, ou obter disponibilidade COlO venci-
iii entos integrais

Ai-I. 13t1 - Os vt'flcilliefltuS dos juizes vitalicios serão
fixados cuiti diferença na') exetilente a quinze por cento de uma
para outra eni rância. atribuindo-se aos de en 1 rãncia mais eleva-
da nau menos ti 3/4(ti-és quartos) dos vencimentos dos 1)e-
sembargadores, assegurad ts a estes vencimentos não inferiores
lOS que 1)t're('bll!) ('8 S( , rreiãrios de Estado, iiiio podendo ultra-
passar, pt'rin, os fixados para os Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal. (56)

Art. 17 Os .luíz .s de Paz e respectivos suplentes,
estes quando  em exercício. são competentes pala a hnhi)i iação
V celebração de casamento, podendo ter outras atribuições pre-
vistas em lei. exe lo a ii, siibslitiição de luiz dc Direito. (55)

Parágrafo único - - A lei disporá sobre a nonwaçiio do
Juiz mie Paz e seus suplentes. (56)

SE(.() V

1)o l'ri!'unul do Júri

Art. 138 - O Tribunal (10 Júri, Ik COlOpOSiÇaO, i)rga-
nizlçao e toIllI)iienria tlibtlteiilas ciii ]vi íetl'rcil, terá funrio
IIiIZIICI1I()	ILS	St(lC	IIS	1011) l(S

SEÇÃO VI

I)u IlISIÇU JiIi!il(lr

AH.	139 -- A Justiça Militar Est:idmi:il, ronstiliii'la neto
Conselho d1 Justiça, conto órgiio de primeira instância, e
Tribunal itt	ltstça Militar, como órgiio dc segunda instán(-Ía,
terá Sede, itrg:iniznçãn e rtnipcitncizi estaittkrlilas na L 1
()rgan iziiçãe .Trid iciária, observada a legislação federal.	(56)

liiagrafo nnLc()	Os Juizes (li) Tribunal de Jcisliç.i Mil'-
lar tcríio Veiicinhintos, III itilos. garantias, p nugativas e impe-
ttitil(fllOS iil:t!S	lOS	11)5 •Eili.CS do Tribunal de Alçada.

(ar) RecIa.to da Emenda Constltutton:iI n	10/77
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CAPITULO VIII

Da Organização do Município

SEÇÃO 1

Disposições Preliminares

Ari 140 --- Os municípios Sa(( UhIidU(ICS territoriais Cofli

autonoiiiia assegurada pela COflStilIIiÇã() l"('(leI(l e se or.,aniza-
rão (te acordo (OIfl lei Co1olpleflI111a1- estadual

Parágrafo único -- O Distrito ) é unidade do Município.

Art . 141 - --A sede do Município (lá-lhe O nome e tem
a categoria de Cidade. O Distrito designar-se-á pelo nome da
respectiva sede, que terá a cakgoria (te Vila.

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 à população interessada

At 142 Além dos requisitos CStlbCleCi(lOS na lei com-
plementar l("(le!'iIl, Sa() COfl(IiÇÕCS ('sS('flCitiS para ii ('riaç() (3))
Il Wfli( - íI)i() a existência, na sede, de

1 -- - 400 (quatrocentas) inorad ias, pelo menos;
li --- edifícios com capacidade e condições para o Go-

verno o Municipal, escola pública, posto sua i lá No) matadouro, culto
rei i4i fl s fl . beta conto cemitério.

§ 1.' --- A prova dos requisitos enumerados neste artigo
far-se-á lR'l() processo estabelecido na lei complementar estadual.

§ 2.' --- - Satisfeitos os requisitos, ê obriaLórh. a criação
do Município, respeitadas as condições de sobrevivência do Mu-
nicípio rolotanescente

As-I. 143 - -- O Município novo será soleneniente instala-
do Ifli )riI1((iI'a reunião (tiO aIoouira Moiiiio'ipol, a realizar-se nos
60 ( sessenla ) dias seguintes à di ioloriiaçiio do Prefeito, do Vice-
-Pr(-feito e dos Vereadores.

Parágrafo único Os mandatos eletivos da primeira admi-
n isl ração) ('III flCi oleia C1)Ifl OS demais, ob.s'rviola a legislação fe-
deral
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Art. 144 - Por voto da maioria absoluta das respectivas
Câmaras e consulta prévia às populações diretamente interes-
sadas, na forma cia lei complementar estaitual, poderão, os Mu-
nicípios modificar os seus limites, mediante acordo aprovado cai
resolução da Assembléia Legislativa

Art. 145 - É facultado ao Município, pelo voto de 2/3
(iois terços) dos membros (ta Câmara, requerer à Assembléia
L('giSlativa sua anexação a outro.

§ 1 - A Assembléia Legislativa, depois de ouvir, em
consulta prévia, OS ói'gãos públicos locais e as populações dire-
taiiicnte interessadas, na forma da lei complementar estadual, de-
terminará a inclusão do pedido no projeto de revisão adio i nis-
ti'ativa cio Estado

2.-' 	A lei complenientar estadual disciplinará outros
Casos de cxii iiçâo cio Município

ArL. 146 - -- Os Municípios poderão associar-se, mediante
convênio, para explorar, sob planejamento, OS serviços de inte-
resse comum, de forma permanente ou transitória, na forma da
lei complementar de organ izaçiio municipal.

Arl 147 - Nas hipóteses de criação, alteração de divisas
e cxliii çiio de Municípios, a lei coni plementai' estadual regulará
o destino (los bens públicos existentes nas respectivas áreas e
disporá sobre OS direitos e obrigações a elas relativas.

Art . 148 -- É velada ao Município, além cio que dispõe
a Constituição Federal

1 --- - remunerar, ainda que le;nporariam cote, servidor fede-
ral ou estadual, exeeto quando existir acordo ou convênio com
a União, com o Estado ou coni outra entidade;

11 -- contrair cmiipréstimuios externos e realizar operações
e acordos da mesma natureza, sem a prévia autorização) do Se-
nado Federal e parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado;

iii	estabelecer incompatibilidade de parentesco para
o exercício da vereança.

Art. 149 -	O Estado prestará assistência técnico-adminis-
trai iva ao Município que a solicitar.

Art. 150 - As condições para a criação do Distrito e do
Subil istri to serão fixadas na i i com plementar estadual

Ai-I. 151 - O Governador lo Estado dentro de 10 (dez)
dias da plil)li('ação da lei, dará ciência dos Municípios. Distritos
e Subdistritos que tenham sido criados à Justiça eleitoral.
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SEÇÃO II

1)o Câmara Municipal

Art . 152	A administração do Município, em sua função
deliberativa, compete à Câmara Municipal.

Parágrafo único - O número (te vereadores será ímpar,
limitado o mínimo a 9 (nove) e o máximo a 21 ( vinte e hum),
guardando-se proporcionalidade com o eleitorado do Município.

Art . 153	São condições (te elegibilidade para vereador

1	ser brasileiro;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Art. 154 - A Câmara Municipal reunir-se-á na sede do
Município pd() menos por 3 (três) I)eiíO(tO5, ordinarianiente du-
rante o ano.

1. No primeiro período, que se realizará até o dia
5 (cinco) de março, elegerá a Mesa e constituirá as Comissões;
no segundo apreciará as contas do Prefeito após receber o pa-
recer prévio (to Tribunal de Contas (lo Estado; e, no terceiro,
cine se iniciará na última quinzena de setembro, votará o orça-
ifl(flt() até O (lia 30 (trinta) te novembro.

2. 1(un ir-se-á a Câmara, extraordinariamente quando
convocada, com prévia declaração (te motivos, pelo seu Presi-
itcnt , pelo Prefeito ou por 1/3 (uni terço) dos vereailoi-es

Art. 155 - A Mesa da Cmaru será eleita, bienalmente na
instalação do primeiro período de reuniões, por Voto secreto,
proibida a reeleição. (58)

§ 1 --- Enquanto não for eleito o novo Presidente, os
trabalhos (Ia Cãiiia ra serãd l i rigidos pela Mesa da Sessão Le-
gistal iva interior.

2 - - No primeiro ano (te cada legislatura, a posse tos
vereadores e a (teiçao (los membros da Mesa dar-se-.-to perante
o Juiz de Direito

(l4) 1teclaçao cia Emenda Constitucional n.o 18182.
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3.' - No caso de vacância de lodos os caros da Mesa,
ti vertador mais 1(105(1 assumirá a Prcsidncia ate nova eleição,
a qual si' realizará leflhi'o ik 30 (trinta) dias, a contam da
Vacância.

Art. 1,56 - A reinneração dos vrrea(lOres será fi x:ol:m
pelas respectivas Câmaras Municipais para a legislatura segtiate.
nos limites e StUfl(l(i critérios estabelecidos cm Le Comuple-
mentai Federal	(57)

AI. 157 -	Os veream tot'es nâo poderão

1	ml sde a eXp(d içã(m do diploma

a) lirimiar e manter contrato ('((til enipresas (IW(SSiOfl-
rias de scrviço público municipal, salvo quando o contrato obe-
decer a ekiusulas unifornos

b) aceitar Cargo, finçâo,	nmj,rcg() (JU CUflhlSSá() nas men-
cionadas (II) pr'sas;

Ii -	(lCSde a posse

a) ser proprietmrios, dirtores ou conselheiros de mprc -
sa qw goze de favor do Município ou que com este mantenha
contrato de qualquer natureza;

p it r lei na r causa cm que seja i II k les sa (la q ti a Iqim e r(Ias
t'nti(Iamlesa que se refere a ai inca "a" do item 1.

AI. 158 - Perticrjm o mandato o veieatl&tr

- - (l ut' infringir qualquer	das	proibições do artiu
a n te rio i'

II	cujo pm'oce(liiml(nhm) for declarado incompatível cola
o ((CeGIO da vereança ou atentatório das instituições vigeifi s;

111 -- que deixar de colo parecer a 2 (dois) periodos con-
secutivos de reuniões ou a 5 (cinco) reuniões extraordinárias,
Ciii cada 55551) legislativa,  salvo ni ped illieflto p01' en ferro idai e.
licença ((11 0(11 co motivo ('Xj)I'('SSO 110 fl('gilil(nto Interno;

IV	(Itiv for privado dos direitos	od it icos
V	- que praticar atos (h ,	partidária, segundo

o previsto no parágrafo único do ar!.	152 da (ntituiç5o
Federal

(O?) l{e(luçnn cio Emenda ConstitucIonal no 3/75.
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1. Nos casos (los itens 1 e III deste artigo, a perda
(lo niandata será decretada pela maioria absoluta da Câmara
Municipal, mmmcdiii n te provocação sk qualquer de seus membros,
de sua Mesa ou de partido político.

§ 2.- - No COSo (lOS itcfls IV e V. a perda será automá-
tica e declarada pela respectiva Mesa.

§ 3.	A lei complementar estadual poderá consignar
outros impedimentos, além dos indicados no art. 157. itens 1 e
II, e prever outros casos de perda	mandato.

Ari. 159 -- Nos casos de vaga ou afastamento de verea-
dor, disciplinados na Lei Caiu plenientar de ()rgan ilação Muniei.
pai. será convocado cm r'sp('ctiVo suplente.

Ai-I. 160 (ouuipm'te à Câmara Municipal lm'lil,erar sobre
tudo o que diz respeito ao peculiar ifltcr'sse do Município, no-
ta(lanient(' a decretaçâum e ii arrecadação dos tributos (te Sua coul-
Pcl(flria. aI)tieÇã() (l(' SElOS 1''fl( 'LOS C O oEgaflizaÇiO) dos s('rVi('OS
1)111)1 iCOS locais

Parágrafo único - -Se râ respeitada a incIpen dência do,
vereadores, no exercício -lo mandato, por suas opiniões e votos.

AH. 161 - As deliberações da Câmara Municipal serão
tomadas por maioria (te votos, presentes mais da metade (loS

sCus membros, salvo disposições em contrário.
Parágrafo único --- O resumo da ata das reuniões da Cá-

mora Municipal será publicado, obrigatoriamente, na imprensa
local OU da região ficando responsável pela falta mie J)itbliCaÇã()
o Secretário la Mesa.

Ai-I. 162 -- A iniciativa de projeto (te lei municipal rabi'-
rã :mo Prefeito, ao Vereador e às Comissões da Cmnarn Mima ici;)a1.

§ 1." I" da ('Otuip(têflCia exclusiva do PI'('f('ito a inicia-
tiva das l's (IOC (liSl)Oflhiafld Sol)m'e matéria financeira e orça-
mentária, trir'mn enqum'cgos. Cargos e funções públicas, IEuIui('nI('Iui
OS V('flritulenios a (to'Sp{'Sa pública, ressimivacia ii ('OiIipctêfl('iii
Ia Câmn:ra Municipal no que concerne aos respectivos serviços
administrativos.

§ 2.1- - Os projetos de lei do Prefeito. por sua solicitação,
s orao) discutidos e votados em 40 (quarenta) (tias, ex cluídos r,s
referentes a codificações locais.

§ 3. 1	Findo esse prazo, sem (leliberaçõo, considerar-se-á
aprovado o projeto remetido.
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1.	São dc iniciativa tio Prefeito os projetos de lei
Sobre alienação, permuta ou empréstimo de imóveis cio Município.

Ari	163	Só pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
inenlbros poderá a Câmara Municipal

1	conceder ISCHÇÜ0 e subvenções para entidades e ser-
viços ik interesse público;

II	decretar a perda de mandato de vereador, no caso
do :imlmgo 158, item Ii;

III	decretar a perda de mimajulato do Prefeito ou (li)
V ict-Prelei tt

IV perdoar dívida ativa. nos asos de calarnidade, de
(01111) ovatla pobreza do con Iribu i ole e de instituições legalmen-
te I(cOhllWCiIIllS como de utilidade PúI)liCa

V - aprovar empresli laos, operçoe.s de crédito e acordos
externos de qualquer natureza. ti ipin 1 entes de autorização do
Senado Federal. além de outras uma krias fixadas na lei com pie-
nitntar estadual

VI - recusar o parecer prévio do Tribunal de Contas
iiicmitiimnilo no parágrafo único do artigo 16 da Constituição
Fe trai

VII	- nioiificar a	lcnoiiiinação de logradouros I)úl)lirOs
rolo timais de 10 (dez) anos, na foilila	la lei complementar
estadual

Ad u;-1 - O subsídio do Prefeito, a ser fixado no últi-
mo ano da legislatura para vigorar no mandato subseqüente Só
ioluterfi ser aprovado pelo volt da maioria dos membros da
Câmara

Parágrafo único	O valor do subsidio poderá ser ren-
justatio. a raia ano, na forma da lei complementar estadual. (59)

Ari 165 - O Prefeito ou ii Vice-Prefeito poderá Comim-
rtrr. seio direito de voto, ás reuniões I:i Córnara Municipal,
sendo o seu comparecimento obrigatório, quando, for convocal u
para prestar esclarecimentos ou informações.

Ari. 166	O projeto tle lei, aprovatio pela Câmara, será
enviado a	Prefeito que, iquiescendo, o sancionará dentro tir
15 (quinz( . ) dias Úteis

5O Acrescido pela Emenda Constitucional n.Q 11179.

62



§ 1. Se o Prefeito julgar a proposição de lei, no 10(10
((ti cm parte, inconstitucional, ou contrária ao interesse público
local, vela-la-á, total ou parcialiiunle, dentro de 15 (quinze)
lias úteis, (011t1()S daquele CIII (l He ti I'CcCl)er, COfiiUfliCafld() to
Presidente da Câmara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
os niotivos do veto.

2 - Se a Cãniara não CStiV('I' reunida, o Prefeito fará
coniun icação ao Seu Presidente, por ofício, no 111(501(1 prazo, e
a divulgará, (te acordo tom OS recursos locais.

3."	- Decorridos Os 15 (quinze) dias úteis, o silêncio
do Prefeito importará .SflflÇíio.

§ 4." ---- Considerar-se-á rejeitado o veto, se o projeto obti-
ver o voto de 2/3 (lois terços) tios vereadores presentes Clii
escrutínio secreto.

§ 5." Nos casos dos § 3." e 4.9, se o Prefeito deixar
de promulgar a lei, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o
Presidente da Câmara Municipal, em igual prazo, promulga-la-á,
ordenando a sua publicação.

§ 6." -- Considerar-se-á mantido o veto que não for apre-
ciado pela Câmara Municipal dentro tios 90 (noventa) dias se-
guintes i sua comunicação.

Art. 167 - A elaboração to orçamento municipal obede-
cerá às noiloas gerais tio direito financeiro e à legislação esta-
dual aplicável.

Parágrafo único -- O orçanl('nt() municipal será impresso,
(liStribuido às autoridades e remetido ao Tribunal de Contas.

SEÇÃO III

ikz J"i$C(lliZUÇãO 1"ifl(lneeirO ti' ()rÇ(lfl(CfltáFia do Município

Art. 168 - A fiscalização financeira e orçamentária do
Muflicipil) S('I'á exercida iuetiiaiilt' toiili'ole externo da Câmara
Municipal e interno do Executivo Municipal. ( 61))

§ 1." - O controle externo da Câmara Municipal será
exercido com o auxílio do Conselho de Contas dos Municípios.
na forma que a lei estabelecer. (60)

(tiO) Redação da Emenda Constitucional n." 6/76.
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2. - - Somente por decisão dc 2,3 (dois terços) (los
i1iCtiiI)I'OS (Ia CàIii;wa Municipal deixará (te prevalecer o parecer
cio iii do pe l o Conselho de Contas dos Municípios sobre as contas
que 4) )'rcfedo (leVe prestar anualiiwntc	(61

3. -	Aplicam-se aos org:uo. da Adiiiinislração descen-
tralizada OS ilolIIIOS	1c fiscalização financeira e orçamentaria
eslal)I'I(cidas neste artigo. (62

ArL 169	O Conselho de Contas (k)S MIII1iCIJ)iOS. Com
Se(lc na (:apiia 1 do Estado, compor -se-á (te 7 membros, que terão
(is niesrilas garantias, )rcirogalIVaS, vcneiiiieiitos (' iiiIj)c(iilll('fltOS
dos iiieiiibras (1(4 'l'I'ibUii.(I cIij COilhiS (li) ESI(OlO e SCiãt) n((liicadoS
Pelo (i;vernadi 114) ESia(l((, (,bSCrVa'(loS O processo e (IS requisi-
tos do artigo 65. (61)

i.' --	o (:lh	de Contas (lOS Municípios tcrã quadro
próprio dc' j))SSOaI e jurisil içilo CIII todo o t*ii'itóiiø (lO Estado.
ressalva(l)c (4 I1i)OttSC pievkla 41(4 '3.do arl.	16 da Constitui-
Ç(i()	F((1cr't	(61)

§ 2.' .\ lei	tiSJ1()(;( sobre a c(i'ganiz:iça() (II) Conselho de
Contas ((OS MtIIli('iJ)IOS	((ii

§ 3.' - \s cantas lo Conselho de Contas dos Municípios
o egrarã) 4 js con t s do ( v(rnad ,r do Esta (lo e ser-,-1(1 Si1t)fllPt(-

(Ias anualmente ii apreciação da \ss'riibk'ia l,t(iSlatiVa	(62)

Ai-I. 170	Compete ao Conselho de Contas dos Municí-
pios. além de outras atribuiçães conferidas ciii lei: (61)

itai' parecer prévio sobre prestação anual de contas
(1(1	((irlcinistraçâo í1fl(1i1(4'iVa	do '4t(inieif)io, exceto (4	(los (liii' ti-
Vi'is'i(i	lril,iiiial	próprio:	( 62)

II -- 4 n(aiiii til'	(Câmara	tti ii elpa 1 o parecer sobre
as ('ont:Is e .suerr as iiitclidas cI)nvenintes para a final apre-
ci:(ção das contas. remetendo-se cópia do flO-Silio ao Prefeito: (62)

111	- ilegi'r o Pii'sidt'iite e tIS iiilcgrafltes da direção; (62)
IV	elaborar o fl(!Yifilefltfi !I1t(1n() e organizar os servi-

ços 241X iliar ', provendo-lhes os earos, na forma da lei: (62)

V - - resl) n n r l y : ( - I'ns(Iita' (III Prefeito '' da Câmara Muni-
cipal S(1l)d(	niuteria financeira r ((i'Çahii('fltãria	te inlriSse 0111-

niripal	(62)

11,1 ( Jcdaçao 411 Emenda Constitucional fl. Q 6176.

(62) Acrescido pela Emenda Constitucional ti. v 6176.
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VI - emitir parecer sobre empréstimos e operações de
crédito a serem reaflzlas pelo município, excluída a operação
de c'étlilo para antecipação da receita e fiscalizar a sua apli-
cação em qualquer dos casos. (64)

Art. 171 A lei orgânica do Conselho (te Contas dos
Municípios disporá sobre a criação de Delegacias, distribuídas
pelas principais regiões (10 Estado, para o desempenho de suas
funções junto à Câmara Municipal. (63)

Parágrafo único -- Até 	implantação do Conselho de
Cnn las dos Mii ii icípios o Tribo mil de Contas continuará a exercer
as 511aM ah' il)uições relativas aos lnuflicij>ios	(64)

SEÇÃO IV

Do Prefeito e do Vice-Prefcjo

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

Parágrafo ÚfliCO - São condições de elegibilidade para
] > refeito e Vice-Prefeito

1	ser brasileiro;
11	estar no exercício (Tos direitos políticos;
III	ser maior (te 21 (vinte e uni) anos;

IV - satisfazer às exigências da lei federal sobre domi-
cílio eleitoral

173 -- O Pref,ito prestará compromisso e tomará
Posse perante a Câmara Municipal, na reunião subseqüente à (Ia
instalação (lesta, ou nos 10 (dez) dias seguintes.

§ l.'	Se a Câmara não estiver instalada ou se deixar,
por qualquer motivo, de reunir-st' para (lar posse, o Prefeito
empossar-se-á, decorrido aquele prazo, nos 8 (oito) dias que se
seguirem, perante o Juiz de Direito da Comarca.

§ 2.' -	No caso (Te vaga, atisênci a ou iii) l)('(limento do
Juiz ole l)ir'ito, a l)OSS(' será dada pelo seu substituto legal.

(63) Reclaçao da Emenda Constitucional n. 6/76.
(64) Acrescido pela Emenda Constitucional n.s 6/76.
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:1.' - O Vice-Prefei lo tomará posse no mesmo prazo e
na forma prescrita neste artigo

§ 4. Se, no prazo de 30 (trinta) (lias, o Prefeito ou
o Vice-Prefeito nio tiver tolIi:ulo p0554'. a Cãni:ira Municipal de-
ci'itaró a v:icôncia cio cai'gci. salvo 1) iii(iliVo de Força maior, re-
conhecido pelo Juiz de Direilci nu pela própria Câmara

Art. 171 -	Substitui o Prefeito. (10 caso de iiiipcil imen-
lo, e surcde-llie, no	le vaga, o Vire-1 'refeito com ole regis
trado	ú	'lt'ito

1.' - Em caso de impedimento OU de vaga nos cargos
iii' Prefeitu e \,rir(,_I)I.(,feit() SeI'ii() suees.sivainenle, ehani:idos ao
eX4'rr ido das funções o Presidente, o \' ice-Presidente e o Secre-
ii'i iii,	cic	( :ficcccra	Municipal.

2.' - Quando OCO I'I'vI' a vaci'nria olo ('ar4OS lo Pi'('fdito)
e Vice-Pr(ft • i lo. j)roo'iio'r-Se-â a novas ('l('IÇõCS til) (SeSS('dct;d ) (lias
iepois de :ilwrta a t'ill ima vaga, Salvo) (l tlidfl ( lf) faltarem I1iO.'I)OS de
15 (quinze) meses para o término do mandato, comunicando-se
naquela hipótese, a ocorrência ao Tribunal Regional Eleitoral
pari fixar a data do pleito.

175 - - O Prefeito resiclirit na seoit' do Município,
(1 (-1 não podendo ausentar-se. sem previa licença na Cârna ra
Municipal, por mais de 20 (vinte) dias consecutivos.

Ad . 176 - Nas faltas o' imiwdimentos não superiores a
7 (sete) dias, os Prefeitos da Capital e 1as estância hiciromine-
ra is serão substituídos na forma la lei complementar da organi-
zação municipal.

SEÇÃO V

1)us Atribuições do Prefeito

Art . 177 - Competi' ao Prefeito:

E -	r('prcsdntar O Município;

II eflc.cilii I)l)ar projctos de leis municipais ou de postu-
ras. nos raSt)S 1)i'O'ViStOS nesta Constituição e em lei comple-
icientar estadual;

III --- executar as leis e as resoluções da Cãmara
Municipal;
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IV - - apresentar, em cada alio, à Câmara Municipal, na
forma da lei, a proposta orçamentária para o exercício se-
guinte;

V encaminhar as contas da administração à Câmara
Municipal até o dia 15 (quinze) de março le cada ano, publi-
cando antes, no jornal oficial do Estado, o seu inteiro teor;

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

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

(lias úteis, contados Io recebimento, as proposições de lei, ou
vetá-las, devolvendo-as à Câmara;

IX - prestar, quando solicitado por vereador, através da
Câmara Municipal, informações sobre atos da administração;

X - expedir certidões, quando requeridas, sobre qualquer
assunto processado ou arquivado na Prefeitura;

XI - nomear e lemitir servidores públicos, de acordo com
a lei complementar estadual e segundo os preceitos da lei mu-
nicipal;

XII -- providencia l, o que for de interesse 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 for convocado para prestai' informações sobre assunto,
previam ente, (leterminad()

XIV	administrar, obedecemlo a planejamento, as áreas
urbanas e rurais.

§ 1. -	A lei complementar de organização municipal
especificará outras atribuições cio Prefeito do Município.

§ 2. - O Prefeito elaborará o plano de aplicação e proino-
verá a 1)i-estação de contas de que trata o artigo 13, § 5., da
Constituição Federal, quando for o caso.

§ 3,9 - Nos Municípios de mais de 50.000 (cinqüenta mil)
l)al)itantes, o Prefeito autorizado por lei municipal, poderá (te-
legar a coordenação e a supervisão geral dos serviços locais a
engenheiro ou a técnico (te administração pública, de notória
Competência, eSCOlhi(IO mediante al) tOVação prévia da Câmara
Municipal e admitido por contrato, ou nomeado para cargo de
provimento em comissão.
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SEÇÃO VI

Da Responsabilidade,isuli ilidade do Prefeito

Ail. 178 - Per( l,-rá o cargo o Prefeito que for condenado
por crinie Ic responsabilidade, sofrer privação dos direitos pau-
icas ou praticar as seguintes infrações político-a dm1 a istrativas

1 - impedirir o funcionamento regular da Câmara;

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

lii - faltar i probidade na administração municipal e dli
outros setores de serviços públicos vinculados ao Município;

1V	violar a lei orçamentária municipal;

V - - deseumprir as decisões jlicirias e as leis relativa
à a(IlI( in 1 siração local;

VI --- praticar irregularilades na prestação de contas, de
forma que fique caraetcriza(lo o emprego ilícito dos ilinheiros
i)úbliCos

VII --- utilizar. elo proveito próprio, ou de terceiros, 05
bens JIUb icus do Município;

VIII - obstar o exame dc livros e documentos constantes
do arquivo ila Prefeitura, bviii como a verificação de obras
e s''rviços mmumnicipais por (oniissão de Inquérito da Câmara,
regularmente, instituida, ou õm'g;i commmpm'tvntt' da administração
estadual;

IX - -	b'satefld('I'. seio justo iiiotiVfl. as lOflV(WaÇOCS ou
ped 1dm ms de iii fomniaçoes da Càummara

X - retardar Ou omitir a publicação (te leis e atos,
sujeitos a essa formal idad e. sobretudo os da odininistração finan-
ceira e orçamentária,

XI - deixar de apresentar à Câmara a proposta orça-
mentária;

XII - mirnitir-st' na defesa de bens, rendas, I ireilos ou
ifltel'('SS('s do Município;

XIII ausentar-Se mio Município, pai' h'inpo superior ao
permiti tu, ou afastar-se da 1 N'fcitu da, sem autorização da (à-
mara;

XIV -- proceder de modo ifleoinl)atível com a dignidade
e o decoro do cargo
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Parágrafo único A lei complementar de organização
municipal disciplinará o processo de perda do mandato do
Prefeito

Art. 179 - Somente 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 motivo de condenação criminal, enquanto durarem
OS seus efeitos.

SEÇÃO VII

1)0 Administração Local

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

§ 1." Os Subprefeitos serão nomeados pelo Prefeito,
depois (te aprovada sua escolha pela Câmara Municipal.

§ 2.9 - Onde houver Conselhos Distritais da Comunidade,
o Subprefeito será o seu Presidente.

§ 3. -- O cargo de Subprefeito não será remunerado,
considerando-se o Seu exercício serviço público relevante, salvo
nos Distritos de mais de 3.000 (três fluI) habitantes.

Art. 182 - Em cada Distrito existirá o Cunslho Distrital
da Comunidade, que deverá colaborar na fiscalização e no bom
andamento dos serviços públicos.

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

§ 2." -- Os dirigentes partidúrios enviarão OS nomes (los
escolhidos ao Sccretári te Estado do Interior, que publicará
as respectivas relações no úrgão oficial do Estado, para a ins-
talação do Conselho.

§ 3." - O exercício do cargo de Conselheiro Distrital
será gratuito e considerado serviço público relevante.

Art. 183 - O Município poderá atribuir funções ao Con-
selho Distrital, nos termos (Ia Lei Municipal.
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Art. 184 - Os subdislritos nas civa(lcS de mais de 100.000
(cem mil) habitantes poderão organizar-se na forma dos artigos
anteriores

SEÇÃO VIII

Da inlervenção no Município

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

1	verificar-se imi)ofl tiial i(lac 1 e fl()	)agun1en lo de cm-
présti filo l)01 ele garantido;

TE	deixar o Município de iiar por 2 (dois) anos
consecutivos, a (lívida foi n lada;

III - deixar lc prestar a administração municipal as
contas na forma determinada por esta Constituição e pela lei
federal;

IV -	(lescUmprir ou não) executar lei, or(lem OU (tenSãO
judiciaria

V - forem praticados, na a(lnhinistraçiio municipal, atos
SU1)VerSiVoS OU (k corrupção

VI --- nao tiver ha' ido aplicação, no ensino priiuã rio. em
cada ano, de 20 1,1(. (vinte por cento), pelo menos, da receita
tributã ria municipal;

VII -- desrespeitar OS princípios constitucionais relativos:

a) à independência e harmonia entre o Executivo e a
Câmara Municipal;

1)) às garantias aos flienhl) ros do Poder Jti diciário

e) à publicação dos respectivos atos de interesse financeiro
e orcamento'rio, segundo esta Constituição;

d) ao funcionamento regular da Câmara Municipal sob a
direção da respectiva Mesa, eleita de acordo com esta Constituição;

e) à publicação de leis e atos administrativos;

f) ao cumprimento da lei orçamentária municipal;

g) ao processo legislativo;
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li) à gratuidade tio mandato de vereador, ou, no caso tios
municípios com mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes,
observância dos limites e critérios fixados em lei complementar
federal.

Ari. 186 - - A intervenção far-se-á por decreto do Gover-
nador, ad referendum da Assembléia Legislativa, no qual se espe-
cificarão a amplitude, a duração e as condições em que deverá
ser executada.

§ 1. O pedido de intervenção, encaminhado pelo Tri-
bunal de Contas ou por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara
Municipal, será feito, mediante representação fundamentada, ao
Governador 1() Estado.

§ 2. -- No caso dos itens IV e VII, se o Tribunal de
Justiça der provimento à representação do Procurador-Geral da
Justiça, o Governador decretará a suspensão do ato impugnado,
se esta medida bastar 80 restabelecimento da normalidade. (65)

Art. 187 - Cessalos os motivos da intervenção, as auto-
ridades municipais afastadas em conseqüência dela, voltarão ao
exercício de seus cargos, sem prejuizo tia apuração legal de
responsabilidade.

Parágrafo único - Por intermédio do Governador do
Estado, o Interventor no Município prestará contas de seus atos
à Assembléia Legislativa.

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias

Art. 188 - O Estado assegura, no seu território e nos
limites le sua competência, em sua plenitude. não só OS direitos
• garantias individuais que a Constituição Federal reconhece
• confere a nacionais e estrangeiros, mas também outros quaisquer
decorrentes do regime e tios princípios que adota.

TITULO III

Da Ordeno Econômica e Social

Art. ISÇ) - O Estado es)iiiooitarfi e orientará as atividades
econômicas, cl almrando. fixando e executando planos globais,
setoriais e regionais de desenvolvimento.

(65) Redação da Emenda Crsttucionnt n.Q 10/77.
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Art. 190 - A oiicm econômica, inspirantlu-se no bem
comum e na justiça social, COmo condições (te ctigniit:uic humana.
tem por base (IS seguintes principios

	

-	iilwrdade de iniciativa;

11 - valorização do trabalho;

III -- funçio social da propriedade

IV - harmonia e solidariedade eu 1 i as categorias sociais
da priução

V - expansão (Ias oportunidades de cinp produtivo.

Art . 191 - Às empresas privadas cabe, prefcrencialmenk',
('OIIL o apoio do Estado, organizar e explorar as atividades eco-
nômicas.

§ 1.' - - Apenas cm caráter suplementar da iniciativa
! Ii Va (la. (1 Estado orga n izarã e explorará as atividades econômicas.

§ 2.9 - Na exploração, pelo Estado, (te atividades cconô-
IiIi(IS, as cilipiesas públicas e as soci(tades de economia mista
reger-se-ão iclas floiiiias aplicáveis aS IIII l)r(saS privadas, i nelu-
Siv( quanto ao direito dii trabalho e ao las obrigações.

Ai-t. 192 - A ação governamental sci-á exercida através
de um sist lua estadual (te planejamento unitário, estabelecido
1" )r lei. que atenda às exigêne 1:15 globais setoriais e regionais
de atuação planificada.

Parágrafo único -- Como instrumentos básicos do plane-
j:Illlcfllo. O EStat() 111 flt(r1( pianos lc (teselivolvinicifio cconôiiiico
e social, pianos operativos n na is. orçanon lo por programas e

	

'rc:inicnh,,	plurianual	de	invesi i itientos.	devidamente	liarmoni-
colo 05 correspondentes nacionais e que 1)OSSii)iiitCiIl a

nIrissárji integração ([os municípios ao planejamento estadual.

Art . 19:3 - O Estado incentivará

1 - a i n dustrialização (Ias riquezas do sul)SolO
11 -- a defesa de reservas florestais, o reflorestamento, o

combate á erosão e as me(ii(l.as de J)reservaçõo ,I,is recursos
naturais rcnovavcis.

Art . 194 - O Estado estai)elcCerA planos (te aproveita-
Iflefito de leitas públitas (te iuOl(lO com as (liretrizes gerais (te
(hs°flvOlviflBnto. colonizando-as, (fli globo on por lotes ou as
alienar-á, observadas as condições expiititiiiliis em lei
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Parágrafo único	Salvo para execução de plano de reforma
agrária, não se fará, sem prévia autorização da Assembléia
Legistativa, alienação ou concessão de terras públicas com área
superior a 750 (setecentos e cinqüenta) hectares, ressalvado o
disposto no artigo 171, parágrafo ÚflCo da Constituição Federal.

Amt. 195 - O Estado estabelecerá plano (te assistência
social, podendo fazê-lo com a colaboração dos municípios para
atendimento:

- aos que dela necessitarem, tendo em vista especial-
nlcntc a maternidade, a infância e a adolescência;

II	- às populações de áreas inundadas por reservatórios;
111 - - á pessoa deficiente, visando à concretização (los

seguintes objetivos e princípios (66)

a) reabilitação e reinserção na vida econômica esocial; (66)

b) proibição de discriminação, especiainiente quanto ao
trabalho em serviço público e à respectiva remuneração; (66)

c) facilidade de acesso a edifícios e logradouros pú-
blicos. (66)

TITULO IV

Da Educação e Cultura

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

§ 1.0	O ensino será ministrado, nos diferentes graus,
pelo Poder Público.

§ 2.' - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos (te
20% (vinte por cento) de sua receita tributária na manutenção
e (1 ('Se II ol vim en lo do ensino,  bem como no custeio de pesquisa
(icfl t í fica e tecnológica

§ 3.' Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre
Í) iniciativa particular, qu merecerá o amparo técnico e finan-
ceiro do Poder Público, inclusive niidiante bolsas de estudo.

§ 4. -	A legislação do ensino adotará os seguintes prin.
cipios e normas.

(6) Acrescido pela Emenda Constitucional n.o 19/82.
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a) O ensino pri1nirio, obrigatório pai-;i [oitos. dos 7 (sete)
aos 11 (quatorze) anos, somente será mm ist rado na língua na-
cional e SIrÍI gia tu i to flOS estalietcc iinentos oficiais;

h) o ensino oficial, ulterior ao primário, será igualmente
gratuito para quantos (tduIOnStrul'(ili efetivo aproveitamento i'
provarem falta ou insuficiência de recursos;

e) o Poder Público substituirá, graitativaniente, o regime
de gratuidade. no (lisilio mediu e Sii)C1iOi', J)('t() (te COJIctSSiiO
iL bolsas di estudo, rueiliante rest ituiçáo que a lei regulará

(1) o ensino religioso, de riiatrícula facultativa, constituirá
disciplina dos horários noriiiais das escolas oficiais de grau
primário e nicilio

e) a educação iiiurat e cívica será obrigatória nos currículos
(lOS diversos graus e ramos iti ensino;

o ensino [educo ekiiitntar será incrementado como
Complementoen [o do cu rso primário;

g ) serio iiiaiititos Pelo Estado, a fim de aSsegurar a to(tOS
condições de eficiência escolar, serviços (tc assistência educa-
cional e de oricntaçõo educativa;

ii) o EStfl)lI)	trtiinoverá a educação iiir ttelicicnte, t)i(f(
rencialiiiiiute, através de convênios com cntiitatt(s privadas; (68)

i) é assegu 1-ai tu a liberdiate de COfIO!) i ração de conheci-
mentos no iXcididlo do iiiagistério, ressalvado O Clist)i)St() flO
artigo 154 da Constituição Federal

j) O provimento dos cargos iniciais e finais das ztiii ras
(10 iiiagislério de grau médio e siI[wriOr (t(t)en(lera de l)va
de lialiititação, (pie consistirá, qiiaiito se tratar de ensino Otl(iai,
em concurso público dc PIO\iIS e títulos.

Art. 197 - O Poder Público incentivará a pesquisa e o
ensino cicn ti fico e teenologico

Art.  19$	O Estado, tendo em vista as peculiaridades
regionais e as (al1ic teci sticas (te grupos sociais, pronioverá a
ex l) ansao itos cursos d ensino técnico-industrial, agrícola e
ccinicici:ti, a serem ministrados gratuitamente ou através de
bolsas de estudo.

((551 Redac-ao da Emenda Constitucional n.o 19/82.



Ai-I. 199 -- Respeitadas as diretrizes e bases, fixarias pela
União, cabe ao Conselho Estadual de Educação, entre outras
atribuições, organizar, na forma cia lei, o sistema estadual de
CflSfl() e supervisionar SCU funcionamento, em tO(IOS os graus e
ramos, bem como elaborar os planos educacionais, em COflSO-
flãncia com o sistema estadual de planejamento.

Parágrafo único -- Os membros do Conselho Estadual de
Educação serão nomeados pelo Governador para um período
de 4 (quatro) anos, cessando, de 2 (dois) em 2 (dois) anos, o
mandato cia metade dos conselheiros. (67)

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

e mun iC1)ais, zelará pela proteção de riocurnentos, obras, locais
de valor histórico ou artístico, monumentos e paisagens naturais
notáveis, bem como jazidas arqueológicas

Art. 202 As conferências de natureza científica ou
literária OS recitais de artes são isentos de quaisquer tributos
estaduais.

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

TÍTULO V

J)o SUú(1(E PúbIiC(!

AtÉ. 204	A saúde, como estado de bem-estar físico,
mental e social, é uni direito inalienável fla pessoa humana.

Parágrafo único -- A defesa e proteção da saúde é dever
do Estado, do Município,  la comuni(la(Ie e cio indivíduo.

Art. 205 - O Estada, obedecidas as normas gerais (te
defesa e proteção da saúde, que a lei federal estabelecer, prcs(re-
verá normas para a organização de uni sistema estadual de saúde,
promoverá e incentivará a pEsquisa e as atividades tecnológicas
de interesse da saúde

Art . 206 - O Estado, lcnrio em vista as diretrizes globais
de desenvolvimento econômico e social, definidas pelo sistema
estadual de planejaimiento, estabelecerá o plano estadual (te saúde,
fixando objetivos (' traçando metas prioritárias, consideradas as
peculiaridades regionais.

(7) RedacTio da Emenda Constitucional n.o 9177.
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1. 1'  Para a execução dos programas de saúde, o plano
estadual lerá em vista a coordenação das atividades dos diversos
órgãos que atuani na iI'ea

§ 2.	Os planos municipais de saúde, quando for (1 caso,
orientar-s-iiolx-las diretrizes di	planejamento estadual.

Ad. 207	A Igislação adotari os seguintes princípios
e f101ilias de proteção a saude

1	- defesa contra endemias

II	combate contra doenças transmissíveis;
III - - assistência médico-sanitária e IIOSJ)i lalar;

V - san la nien lo bàsico;

V	- invius,̀ io de medidas (te proteção -,'i saúde, CSJ)VCU

mente :Ià maternidade e à infàneia, em todos OS planos gover-
nanienta is.

TITULO VI

J)os I)isposiçes Gerais e Transitórias

208 - O nlafl(lal(, do Governador e o do Vicv-
4;ov(rilador do Estado, ('leitos a 3 (três) de tioitubro de 1965,
findarão em 15 (quinze) de março de 1971

Art. 209	O nianilato do Governador e Vice-Governador
do Estado, eleitos no dia 3 (três) de outubro de 1970. na forma
ilo artig0	189	da	C'Jnslituiçãr)	l"edral, S('ri'i	de	4	(quatro)
anos. (69)

A,t - 210	A eleição para Governador e Vice-Governador,
ciii 1970, será real izatia, em i'eu o iào pública e iii co lian te votação
iioiiiinal	pelo stifi'iogio d(' uni colégio eleitoral. ('oflStittlíd() pela
Asseiiil,Iéia Legislativa.

1 ':orãgrafu (laico	0 Colégio Eleitoral reunir-se-à lia seilo'
la Asseiooldéi Legislativa, no tli:i 3 (Ir(s) de outubro de 1971)
e a Cl('ição) (levo'rà processar-se nos termos dos parágrafos 1. 9 e 2.
do artigo 75 da C( ' nstiiiição Forleral

(liii) Uetlooçao (ia Emenda ('ons(!tuchoflztl no 2/74.

76



Art. 211 - Cessada a investidura do cargo de Governador
do Estado, quem o tiver exercido, cm Caráter l)erlllanentc, fará
juS, a título (li representação, desde que não tenha sofrido
suspensão dos direitos políticos, ,a um subsidio mensal e vitalício,
igual ao vencimento do cargo de Desembargador do Tribunal de
Justiça (lo Estado.

Art. 212 Os deputados estaduais das outras unidades da
Fcderaçáo gozarão, neste Estado, das prerrogativas (10 artigo 22
e seus parágrafos.

Art. 213 -	Lei votada em 1970 definirá os municípios
considerados estâncias hidroiii inerais na forma ilesta Constituição.

214 - Para efeito dos artigos n.s 33 e 34 equi-
para-se às funções (le Secretário de Estado o Cargo de Prefeito
(Ia Capital e de estâncias h idroin inerais

Art. 215 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Vereadores que forem eleitos em 15 (quinze) de novembro (te
1970, findarão cm 31 (trinta e um) de janeiro de 1973.

Art. 216 -	Lei votada em 1970 fixará, em proporciona-
]idade com O eleitorado do município, o número de vereadores
,i 	eleitos cm 15 (quinze) de novembro do mesmo ano.

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

Art. 218 ............................. (70)

Art. 219 --- Compete ao Tribunal de Contas julgar recursos
contra ato ou resolução da Câmara Municipal ou do Prefeito
do Município, em matéria de administração financeira, desde que,
regularmente, man i festaclo em (lata anterior à )romulgação da
Emenda Constitu ci mal Federal n. 1, de 17 ( dezesset(') de outubro
de 1969.

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

(70) Suprimido pela Emenda Constitucional n.o 9/77.
ltedacao anterior
Art. 215 - Nos municípios de população acima de 100.000 (cem
mil) habitantes ou de renda superior a 1/2% (meio por cento)
da receita tributária do Estado, o disposto no artigo 169 se fará,
obrigatoriamente, no prazo de 120 (Cento e vinte) dias da pro-
mulgação desta Emenda Constitucional.
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1 - - p0!' volleorrélicin pública, as COnCeSSÕeS de serviços
Públicos estaduais ou municipais;

11 --	por ailininislraç5o nu concorrência	pública, as
exccuçõrs de obras (lo Estado Ou municípios.

Ari. 221 -	..............(71)

Art. 222 - A lei assgurarú ao funcionário que tive!' [('1111)0
de serviço prestado aiit's de 13 ( treze) de inaio de 1976, ti direito
(li' coulij)ULar esse lcIlIj)O, para ('[('itt) di' apositilailoria. proporcio-
nalmente ao númiro de anos de sirvço a que eslava sujei li), 00
reginle anterior, para iiticnç5o de beneficio.

223	- (:t)l!si(Iel'ar-s(-A conto de efetivo CXcl'Cini() nas
Condições que a lei cicteriiiinai'. sem ('nirtIalito adunt ir-se
quaIitoi rcssarcinitntii pecuniii .io, ti período conij)tcendi(l() entre
(t j fl4('SSn do servidor no Serviço público estadual e fllUfl ir pai
e a data de 15 (quinze) de março de 1967, descontados apertas
Os a fastamrntos decorrentes de licença para tratar de interesses

Art, 224 - l'iitnntle-se conto tempo de serviço público
estadual, para todos os efeitos. o prestado ii Hede Mineira de
V iaçúo no periodo do seu arrenslanuento ao (inverno do Estado.

Mi. 225 - Firam assegurados aos servidores da .lustiça,
n5o reino neratios talo Estado, os benefícios a que tem direitoto
o fuiwionatismo público no Instituto) de Previdência tios Servi-
tiores do Estado dc Minas Gnr:iis nbservados os requisitos esta-
tutários oda entidade

1.	- A i'unli'iliuiç5it st'iú fixada por iln('l'PtO do Go-
vernoltir, observada a cateLp)rja funcional Ilti servidor, de t'n-

a (fltrtUi('ia t'ni bases equivalentes `l do funcionalisiiio
estadual.

§ 2. Niio si' sujeitam ao limite de idade os servidores.
cio atividade, que requererem sua inscrição flentro de 121 -1 (c'nto
e vint(') dias. :i ront:r tia d:ita da prniIu1Lzar5o desta Eiieaia
Coa sliltic io o ai

(71) Snprrn1do p Ia Emenda Constitucional n.° 9/77.
Redução anterior
Art. 221 - O servidor que tiver satisfeito. etc' 30 (trinta) de
outuliro de 1909. as condicõns necessárias para a aposentadoria,
nos termos da legislação vigente naquela data, aposentar-se-á com
os direitos e vantagens previstos naquela legislação.
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Art. 226 Ficam oficializadas as serventias do foro judicial
e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores, exclusi-
vanlente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais
titulares vitalícios, ou nomeados em caráter efetivo. (72)

§ 1. - - Fica vedada, até a entrada em vigor da lei comple-
mentai- federal a que alude o § 1.v do artigo 206, da Emenda Cons-
titucional ii.Q 7 à Constituição Federal, qualquer nomeação era
caráter efetivo pira serventias não remuneradas pelos cofres pú-
blicos. (74)

§ 2. -- Os servidores mencionados neste artigo, enquanto
não fixados os seus vencimentos, continuarão a perceber as custas
e elilolunTentOS estabelecidos no regimento de custas atualmente em
vigor. (74)

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

Parágrafo único	-- ................ (73)

Art.	228 -	....................(73)

Art . 229 - Fica assegurada a vitaliciedade aos professores
catc(Irúticos e titulares de oficio de Justiça, nomeados até 15
(quinze) de março de 1967, assim como a estabilidade dos servi-
dores públicos amparados pela legislação federal e estadual, anterior

(lata da promulgação da Emenda Constitucional Federal n.v 1,
(te 17 (dezessete) (te outubro de 1969.

Art. 230 Aos civis, cX-coml)atentes, na Segunda Guerra
Mundial, que tenham participado, efetivamente, em operações l)élicas
(Ia Força Expedicionária Brasileira, da Marinha, da Força Aérea
Brasileira, da Marinha Mercante ou da Força do Exército, são
assegurados os seguintes direitos:

(72) Redação da Emenda Constitucional n•Q 10/77.
(73) Suprimidos pela Emenda Constitucional n. 9/77

Redação anterior
Art. 227, parágrafo único - Os Juizes Municipais ficam transfor-
mados em segundos Juizes de Direito para todos os efeitos, conti-
nuando a serviço nas Varas e Comarcas onde funcionam, na forma
da lei.
Art. 228 - São assegurados, no que couber, aos servidores públicos
e serventuários da Justiça os direitos, vencimentos e vantagens de-
correntes da legislação estadual anterior à promulgação do atual
sistema único de distribuição prévia de atos, a serem praticados por
cartórios de registros de imóveis, nas Comarcas do interior do Estado
onde haja mais de um oÇicio.

(74) Acrescido pela Emenda Constitucional n.o 10/77.
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a) estabilidade, se funcionário público;

1)) aproveitamento, cm qualquer hipótese, no serviço público
estadual ou municipal, sem as exigências do disposto no parágrafo
primeiro tio artigo 96 desta Constituição;

e) aposentadoria com proventos integrais, aos 25 (vinte e
('ilicO) I)O tle seFViÇ() efetivo, se funcionário público tia adirtinis-
triiçi&) direta ou ifld il(,i(, ou eofltribtiifltL' da Previdência Social;
e (SSiStCflC ii ure(I tCl,	hospi t)Ii( r	e educacional,	se carente (l(
recursos

Ar[. 231 Cada período de 05 (cinco) anos de efetivo
exercício no magistério CSI :o lual ou municipal dará direito ao Ser-
vidor a adicionais de 10% (dez por cento) sobre seus venci-
mentos, os quais aestes se incorporarão para efeito de aposen-
tadoria.

Parágrafo único -- Para os efeitos previstos no artigo,
eU) tender-se-ão por efetivo exercício no magistério as atividades
de administração escolar e inspeção. (75)

Art.  232 - Fica prorrogado por 2 (dois) anos, o prazo de
validade dos concursos para prOviifl('iit() (It Ci)l4os p úbli cos esta-
(mais cru vigor no ri ja 1.0 (primeiro) de junho tle 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 avi gência desta Const ii ti ição, o Tribunal te .Eusliça
eu i ia i•á de alcançar a igual .lati e e a alternação estabelecidas no
artigo 123, § 2., desta Constituição.

Parágrafo único	Atingida essa igualdade, ti vaga alterna-
1 iva será preenchi da inicialmente por advogado.

Art . 234 - Os servidores civis do Estado e (to Município
terão, a partir do 5.' (quinto) ano de exercício, SeUS vencinteo los
acre	 rscidos de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio, que seão
incorporados pala efeitos (le aposentadoi'ia

Ai-L. 235 O Governo do Estado inantera a Comissão do
Des'iivoiv intento do Vale tio J quitinhonha como órgão CO CU) rregatio
de elaborar e executar o plano de desenvolvimento sócio-econômico
da região.

(75) Acrescido pela Emenda Constitucional n.ç , 5175.
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Art. 236 - Enquanto não se elaborar o orçamento plurianual
de investimento, previsto no artigo 58 e parágrafos, no qual serão,
prioritariainente, incluídos, firam flIalitidOS, nos termos das normas
instituidoras, os recursos destinados à Comissão do l)esenvolviiiiento
<to Vale do Jequitinhonha e ao incentivo e amparo à pesquisa
científica e tecnológica, a cargo de Fundação ou Universidade
aparelhada.

Art. 237	O Executivo encaminhará, dentro de 60 (sessen-
ta) (lias, à Assenihlêia Legislativa, projeto (te lei dispondo sobre
planos governamentais de isenção e incentivo à produção horti-
granjeira.

Art . 238 -	O Estado se euhi)(-flitará para que, OS trabalha-
dores das sociedades (Ir Cr000ni ia mista e (te outras organizações,
de que faça parte, tenham assegurados todos os direitos da legislação
trabalhista.

Parágrafo único O Estado reconhecerá, como órgão repre-
sentativo de servidores, as respectivas associações (te empregados
elas entidades mencionadas neste artigo.

Art. 239 - O Estado poderá glosar e cobrar, com multa,
a isenção ou devolução cio IlIipOSt() sobre Circulação de Merca-
dorias, quando concedida por outros Estados, sem a celebração e
ratificação do competente convênio com o Estado (te Minas Gerais,
nos termos do	6. 1> do art. 23 da Constituição Federal.

Art. 240 - ....................(76)

Parágrafo único - ..............(76)

Art. 241 - As Fundações Educacionais estarão sujeitas, pe-
(lagogicarnente. ao Conselho Estadual de Educação e, administra-
tivamente, :mos respeclivos Conselhos (te Curadores, pela forma e
Prazo estabelecidos em lei.

Art. 242 - O Estado auxiliará as Fundações de Assistência
ao Menor, as (te fins educacionais, ou de pesquisa, colocando, por

(76) Suprimido pela Emenda Constitucional n.° 9/77.
Redação anterior
Art. 240 - São canceladas as multas incidentes sobre impostos lan-
çados por autoridades municipais até a data da publicação desta
Emenda Constitucional.
Parágrafo único - A medida ficará condicionada ao recolhimento
do principal, dispensada a correção monetária, se efetuado na sua
totalidade, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
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tempo indeterminado, à sua disposição, servidores especializados
e (te outras categorias (1UC 11w sejam úteis, conforme dispuser a
lei

Art. 243 - O mandato dos atuais membros do Conselho
Estadual de Educação coni umais de 2 (dois) anos de vigência,
ter a duração de 6 (seis) alias.

Art. 244 - A lei disporá sobre a criaÇmo de serviços que
resguardem o patrimônio histórico e ii rtistico de Miii as Gerais,
nota(lanlent e nas e idio les de (irão Mogol, Mariana, Sabart, Ouro
Preto, Serro, São .1ú;-to dei-Rei, Caetê, Diamantina, Congonlias e
Tiradentes.

Art. 215 --- Poderá ser criado contencioso administrativo,
sem poder jurisdicional, para a decisão de questões fiscais e pre-
videnciárias. (77)

§ IY A lei J)o(I(ri\ lWriIlitir que a parir vencida na ins-
A uda administrativa requeira (1 iretamente ao Tribunal comiip&tente

a revisão mia decisão nela proferida. (79)
2. 1 O ingresso NU jUiz() pudera Sei' d'OflhliCiOfl8(I(I a que

se exatiramim previamente as vias administrativas,iiiisti'ati'as, desde que não
exigida garantia de instância, nem til 1 rai>assado o prazo de 1,80
(cento e oitenta) dias para a decisão SOIJI'C o pedido. (79)

Art . 246 - Os membros do Tribunal dc Contas passam a
ter o tíLtilti de Conselheiro. (79)

Art. 247 Os atos (los Juízes de Paz e Suplentes que embora
com mandatos terminados,ados, nau tiveram substitutos, terão plena va-
lidade, como se nonica los estivessem. (79)

Art. 218 Nu prazo de 6 (seis) meses contados da vigência
da Lei Orgãn ica da Magistratura Nacional, a Lei de Organização
Judiciária do ESta(t() 5trã 3.(iaJ)ta(l(, segundo os j)It'ceitOS eStal)e1e
('i(lOS nesta Constituição e na legislação federal. (79)

§ 1. -- Os juizes cujos cargos forem extintos quando cia
igên eia da lei meneb miada neste artigo ficarão em disponibilidade,

com vcncinierm Los integrais, até serem aproveitados nos termos da
momsma legislação. (79)

§ 2. AU que seja votada a Lei Orgfmniea da Magistratura
Nacional, a substituição dos membros tios Tribunais for-se-á de
acordo com as disposições legais vigentes. (79)

(77) Acrescido pela Emenda Constitucional n.Q 10/77.
79) Acrescido pela Emenda Constitucional n. 10177.
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Art. 249	Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores eleitos em 1980 lerão duração de 2 (dois) anos. (78)

Art. 250 - De acordo com o artigo 210, acrescido à Cons-
tituição Federal pela Emenda Constitucional n.9 8, para a Legisla-
tura a iniciar-se em 1979 não haverá a redução do número de
deputados fixado para a legislatura estadual iniciada em 1975. (78)

Art. 251 A Assembléia Legislativa poderá fixar a remune-
ração de seus membros para vigorar na presente legislatura, ob-
servado o limite de 2/3 (dois terços) do que percebem, a mesmo
título, os deputados federais, excetuadas as sessões extraordinárias
e as sessões conjuntas do Congresso Nacional. (80)

Art. 2. 1 - Esta Emenda Constitucional, promulgada, pela
Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, será
assinada pelos deputados presentes e entrará em vigor na data de
sua publicação.

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo
Horizonte, em 1.'> de outubro de 1970, 149.9 da Independência do
Brasil e 82.9 da República.

Ifomero Santos

Carlos Eloy

Nunes Coelho

Mau rílio Cambraia

Amilcar Padovani

Targino Ragmu rido
Dalton Canabrava

- Presidente

1.0 Vice-Presidente

2.0 Vice-Presidente

1. 11 Secretário

-- - 2.0 Secretário
- 39 Secretário
- 4•9 Secretário

(78) Acrescido pela Emenda Constitucional n.0 9(17
(80) Acrescido pela Emenda Constitucional n.o 21/82
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.9 2/74

Altera o disposto no Artigo 209 da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais.

A Mesa cia Assembléia Legislativa, nos termos do Artigo 39,
§ 4Q, da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
Texto Constitucional:

Art. único - A duração cio mandato mencionado no Artigo
209 da Constituição do Estado será de 4 (quatro) anos em decor-
rência da Emenda Constitucional Federal n.9 2, de 09 de maio
de 1972.

PALÁCIO DA INCONFIDËNCIA, em Belo Horizonte, aos 10
de maio de 1974.

O PRESIDENTE - Rafael Caio Nunes Coelho
O 1.v VICE-P1ESI1)ENTE - 1)ênio Moreira
O 2.9 VICE-PBESII)ENTE - Gerardo Renault
O 1.9 SECRETÁRIO	Clirisiovam Chiaradia
O 2.9 SECRETÁRIO - Sebastião Atues do Nascimento
O 3 •9 SECRETÁRIO -- Haroldo Lopes da Cosia
O 4.9 SECRETÁRIO -- João Gomes Moreira
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EMENDA CONSTITUCIONAL N9 3/75

Dá nova redação ao Artigo 156 da Consli-
luição dei Estado e fixa critério de remuneração
dos atuais vereadores.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Artigo 39, 4Q, tia Constituição do Estado,
promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional

Ari. 1.'	O Artigo 156 da Constituição do Estado passa
a Ler a seguinte redação:

"Ar!. 156 - A remuneração dos vereadores será
fixada pelas respectivas Câmaras Municipais para a
legislatura seguinte, nos limites e segundo critérios esta-
belecidos cio Lei Complementar Fedei-a]."

Art. 2. A forma de remuneração dos vereadores, atual-
mente detentores (li ina odalo, obedecerá ao estabelecido na Lei
Complementar referida no Artigo 156 da Constituição do Estudo.

Art. 3.	Esta Emenda Constitucional entra cio vigor na
data de sua publicação

Ar!. 4.'	Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 26
de agosto de 1975.

• PflES(DENTE	João Axvuíjc, Ferro.z
• 1. V10E-13 HESIDENTE -- Fernando Junqueira Reis de

A ndrade
O 2.9 VICE-PRESIDENTE - Wilson Luiz Tanure
O 1 . 0 SECHETÀHI()	Lúcio de Souza Cruz
O 2Y SECBETÁIUO	Said Paulo Arges
O 3.' SECBETÁRI()	Júnia Marize Azeredo Continuo
(1 4.' SECl-ETAflIO	João Pedro Guslin
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 4/75

Altera a redação do Artigo 25 da Constituição
do Estado.

A Mesa da Assenihkia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, aos termos (to Ai-ligo 39, 4., da Consi ituiçiio do Estado,
promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1 - O Artigo 25 da Constituição do Estado passa a
ter a seguinte redação:

"Art. 25 -- Não perde o mandato o Deputado in-
vestido na função de Ministro de Estado, Secretário de
Estado ou Prefeito da Capital.

Art. 2.	Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFII)ÊNCIA, em Belo horizonte, aos 05
(te setenibro de 1975.

O PRESIDENTE,	João Araújo Ferraz
O L, VICE-PHESII)EN'l'E -- Ferriarulo Junqueira Reis de

Andrade
O 2.Q VICE-PRESIDENTE - Wilson Luiz Tanure
O 1 0 SECRETÁRIO ) - Lúcio de Souza Cruz
O 2. 9 SECRETÁRIO - Said Paulo Arges
O 3•0 SECRETÁRIO - Júnia Matize Azeredo Coutinho
o 4.9 SECRETÁRIO	João Pedro Gzzstin
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EMENDA CONSTITUCIONAL N' 5/75

Acrescenta parágrafo (10 artiflo 231, da Cons-
tituição do Estudo.

A Mesa tia ASserIIl)1tiU Ltgis1ativa tio Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Artigo 39, § 4°, da Constituição do Estado,
promulga a seguinte Emenda ao Texto Consi ituciunal

Art. 1.v	- O Artigo 231 da Constituição do Estado dc
Minas Gerais será acrescido do Seguinte parágrafo:

"Art.	231	---	........................

I':uragrafo único) Para OS (feitos previstos no
artigo, enten(io'r-se-to 1)01' efetivo, exercício no iiiagisttrio
as at iv idades ti o' au III fl istração escolar e inspeção".

Ari - 2. 1 -	Esta Emenda Constitucional entra em vigor flOI

(lata de sua publicação.

Art. 3.° -	Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INC()NFI i)iNC1A, em Itei() 1 Ioi'izøn E e,aoS 26
de setembro de 1975.

O PRESIDENTE - João Araújo Ferra:
O 1° VICE-PRESIDENTE -- Fernando Junqueira Reis de

A ndrade
O 2.' \'ICE-PRESI l)EN'i'E	lVilso,z Liii: Tannre
O 1. 9 SECRETÁRIO	Lúcio de Sonza Cruz:
O 2." SECRETÁRIO	Said Pauto Argos
o 3. Q sE(:HETÁRIO - Júnia Morize Azeredo Coutinho
O 4.» SECRETÁRIO	João Pedro ,zzs!in
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EMENDA CONSTITUCIONAL N9, 6/76

Altera o sistema de fiscalização financeira e
orçamentária do Município e cria o Conselho de
Contas dos Municípios.

A Mesa tia Assembléia Legislativa tio Estado de Minas Gerais,
nos termos do Artigo 39, § 4. da Constituição do Estado, pro-
mulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1. -- Os artigos 168, 169, 170 e 171 da Constituição
do Estado 1)a.ssaln a ter a seguinte redação

"Art. 168 - - fiscalização financeira e orçamen-
tária tio Município será exercida mediante controle ex-
terno da Câmara Municipal e Interno do Executivo Mu-
nicipal

§ 1 . - O controle externo (Ia Câmara Municipal
será exercido com o auxílio tio Conselho (te Contas
tios Municípios, na forma que a lei estabelecer.

§ 2. -- Somente por decisão de dois terços (2/3)
tios membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer
o parecer emitido pelo Conselho de Contas dos Municí-
p ios sobre as contas que o Prefeito deve prestar anual-
iii ente

3.° - Aplicam-se aos órgãos da Administração
descentralizada as normas de fiscalização financeira e
orçamentária estabelecida neste artigo.

Art. 169 O Conselho de dos Municípios,
com sede na Capital tio Estado, compor-se-á de 7 mem-
bros, que terão as mesmas garantias, prerrogativas, ven-
cimentos e impedimentos dos membros do Tribunal de
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Contas tio Estado e serão nomeados pelo Governador
do Estado, observados o processo e os requisitos (10
artigo 65.

I. '- O Conselho de Contas dos Municípios terá
(luafleo t)Ió)ric.i de pessoal e jurisdição em 10(h) O ter-
ritório do Estado, ressalvada a hipótese prevista no § 3,9

do ai-I. 16 da Constituição Federal.

§ 2.v	A lei disporá sobre a organização do Con-
selho de Contas dos Municípios.

§ 3. - As contas do Conselho de Contas dos Mu-
nieipios integrarão as contas do Governador do Estado
e. serão submetidas anualmente á apreciação da Assem-
bleia Legisla ti vii

Ari. 170 --- - Compete ao Conselho de Contas dos
Municípios, além (te outras atribuições conferidas em lei:

1 - dar parecer previu sobre prestação anual de
contas (III administração financeira do Município, exceto
a tios que tiverem tribunal próprio;

11 - - encaminhar à Câmara Municipal o parecei
SOl)I'e as contas e sugerir. as 1il((li(iiIS convenientes para
a final apreciação das contas, remetendo-se cópia to
flieSmuo ii(1 Picíctio

III	eleger o Presidente e os integrantes da di-
reção;

IV elaborar o Regimento Interno e organizar
OS serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, na for-
ina cia lei;

- . responder consultas do Prefeito e da Câmara
Municipal sobre matéria financeira e orçaunen [ária itt
i n ti desse mu un ir ipal

\'I emitir parecer sobre empréstimos e operações
de crédito ii serem realizadas pelo município, eX('lui(la
a operação de crédito para antecipação da receita i fis-
calizam- a sua aplicação em qualquer (lOS casos

Art . 171 - . A lei orgânica do Conselho de Contas
dos Municípios disporá sobre a criação (te Delegacias,
distribuídas P('InS principais regiões do Estado, para o
desempen 1w te suas funções jun tu á Câmara Municipal
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Parágrafo único Até a implantação do Conselho
de Contas dos Municípios, o Tribunal de Contas con-
tinuarii a exercer as SUaS atribuições relativas aos mu-
niCÍpiOs."

Art. 2. Q	Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
(lata de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos 06
de abril de 1976.

O PRESIDENTE - João Araújo Ferra:

O LQ VICE-PRESIDENTE - Fernando Junqueira Reis de
Andrade

O 2. VICE-PRESIDENTE	Wilson Luiz 7anure

O 1.9 SECRETÁRIO - Lúcio de Souza Cruz

O 2.9 SECRETÁRIO -- Said Paulo Arges

O 30 SECRETÁRIO - Júnia Marize Azeredo Coulinho

O 4•Q SECRETÁRIO - João Pedro Gusi iii
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nç, 7/76

Dá nova redação ao artigo 106 da Cons-
tituição do Estado de Minis Gerais.

A Mesa da Asseinbk'ia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do artigo 39, § 4•Q da Constituição do Es-
tado, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1. - O artigo 106 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 106 -- O servidor publico estadual ou mu-
nicipal, da administração direta ou indireta, exercerá
o mandato eletivo obedecidas as disposições (leste
artigo.

1.0 - Eliii se tratando de mandato eletivo, fe-
deral ou estadual, ficará afastado de seu cargo, empre-
go ou função.

§ 2. - Investido no mandato de Prefeito Muni-
cipal, será afastado de seu cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

§ 3.0 - Investido no mandato de vcIca(tor, ha-
vendo compatibilidade de horários, perccl)crm as van-
tagens de seu cargo, emprego ou função, seio prejuízo
dos subsídios a que faz jus. Não havendo compati-
bilidade, aplicar-se-á a norma prevista no § 1. 9 (leste
artigo.

§ 
4,0 - Em qualquer caso em que lhe seja exigi-

<to C) afastamento para o exercício do mandato, o seu
tempo de serviço será contado para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento.
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§ 5•9 - É vedado ao vereador, no âmbito da ad-
ministração pública direta ou indireta municipal,
ocupar cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso
público, emprego ou função."

Art . 2. 1'	Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
(lata de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte, aos
26 de agosto de 1976.

O PRESIDENTE	João Araújo Ferraz

O l.v VICE-PRESIDENTE - Fernando Junqueira Reis de
Andrade

O 1.0 SECRETÁRIO	Lúcio de Souza Cruz
O 2.9 SECRETÁRIO - Said Paulo Arges

O 3 •9 SECRETARIO	Júnia Marize Azeredo Coulinlio
O 4 •9 SECRETÁRIO -- João Pedro Guslin
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 8/76

Dá nova redação ao artigo 17 da Cons-
liluição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa (lo Estado de Minas
(erais, nos termos do artigo 39, § 49 da Constituiçw cio Esta-
do, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional

Art.	1. - O artigo 17 da Constituição do Estado de
Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á,
ordinariainente, na Capital do Estado, independente-
mente de convocação, de 1." (primeiro) de março a 5
(cinco) dc julho e de 1. (primeiro) dc agosto a 5
(cinco) dc dezembro de cada ano.

1. -- Entende-se por sessi() legislativa o con-
junto dos 2 (dois) períodos (te funcionamento da As-
sembléia.

§ 2. - No inicio de cada legislatura, a Assembléia
Legislativa promoverá reuniões l)reparalórias, a partir
de l. '> (primeiro) de fevereiro, com a finalidade de:

a) (lar l)osSC a SCUS mcm bros

b) eleger a Mesa para os primeiros dois anos.

§ 3u - Por motivo de couv(uiéncia pública e de-
liberação da maioria absoluta de seus membros, pode-
rá a Assembléia Legislativa reunir-se, teumporarianiente,
em qualquer cidade cio Estado.
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§ 4. - A convocação extraordinária da Assembléia
Legislativa será feita:

a) pelo Governador do Estado, quando a entender
necessária;

b) pelo seu Presidente, quando ocorrer interven-
ção em Município.

§ 5. - Na sessão legislativa extraordinária a As-
sembléia somente deliberará sobre a matéria para qual
for convocada."

Art. 2. - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDINCIA, em Belo horizonte, aos 08
de outubro de 1976.

O PRESIDENTE	João Araújo Ferraz

O 1.9 VICE-PRESIDENTE - Fernando Junqueira Reis de
Andrade

O 2. VICE-PBESII)ENTE	Wilson Luiz Tanure
O 1. 9 SECHE'I'ÁRI()	Lúcio de Souza Cruz
O 2. SECRETÁRIO - Said Paulo Arges

Ø 3 SECRETÁRIO - Júnia Marize Azeredo Coutinho

O 49 SECRETÁRIO	João Pedro GusUn
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EMENDA CONSTITUCIONAL N' 9/77

Adapta a Constituição do Estado de
Minas Gerais à Entenda Constitucional 11. 0 X

à Constituição da República Federativa do
Brasil e altera disposições que menciona.

:\ Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do artigo 39, § 4. 0 da Constituição do Esta-
(to, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. único - A Constituição (to Estado de Minas Gerais
I)iSSI a vigorar com as seguintes alterações nos artigos adiante
ifl(Ii(a(loS, acrescentando-se ao seu Titulo VI os artigos 249 e
2d0 e suprimindo-se a alínea "a" (lo parágrafo único do artigo
103, o parágrafo único do artigo 101, os artigos 218 e 221, o
parágrafo Único do artigo 227 e os artigos 228 e 240:

"Art.	7,11	-	 .................

1 - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores, real izaila simultaneamente na mesma
data das eleições gerais para deputados.

Art.	31	-	...................
XVIII - aprovar, previamente, a escolha dos Con-

selheiros e Auditores do Tribunal de Contas, dos l're-
feitos da Capital e dos Municipios considerados estân-
cias hidrominerais e do Interventor em Município;

XX - - autorizar ou aprovar Convênios ou Acordos
com entidades públicas ou particulares;

Art.	39	--	..................
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2.° - A proposta terá duas discussões e votações,
em reuniões diferentes, dentro de 90 (noventa) dias a
contar de sua apresentação ou recebimento, e havida
por aprovada quando obtiver, em ambas as reuniões,
maioria absoluta do total dos membros da Assembléia
Legislativa.

Art. 54 - O projeto de lei do orçamento anual
será enviado pelo Governador do Estado à Assembléia
Legislativa até 3 (três) meses antes do início do exer-
cício financeiro seguinte e, se até 30 (trinta) dias antes
do encerramento do exercício financeiro, o Poder Legis-
lativo não o devolver para a Sanção, será promulgado
como lei.

Art. 68 A eleição do Governador e do Vice-Go-
vernador do Estado, para mandato de 4 (quatro) anos,
far-se-á pelo sufrágio de um colégio eleitoral, em sessão
pública e mediante votação nominal, obedecidas as se-
guintes normas:

1 - o colégio eleitoral compor-se-á dos membros
da Assembléia Legislativa e de delegados das Câmaras
Municipais do Estado;

II - cada Câmara indicará, dentre seus membros,
1 (um) delegado e mais 1 (um) por 200.000 (duzentos
mil) habitantes do município, não podendo nenhuma
representação ter menos de 2 (dois) delegados, admi-
tindo-se o voto cumulativo;

111 - o colégio eleitoral reunir-se-á na sede da
Assembléia Legislativa, a 1. 9 de setembro do ano ante-
rior àquele em que findar o mandato do Governador;

IV - será considerado eleito Governador o candi-
dato que, registrado por partido político, obtiver maio-
ria absoluta de votos;

V - se nenhum candidato obtiver maioria absoluta
na primeira votação, esta será repetida e a eleição
dar-se-á, na terceira votação, por maioria simples;
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VI -- o candidato a vice-Governador consiticrar-
-SC-á eleito em virtude ila eleição do Cafldi(IZIl() a Go-
vernador com ele rcgislra(10

VII - a composição e o funcionamento do colégio
eleitoral serão regulados cm lei feil c'ral

Art. 76 - ......

VII

a) -- com prévia aprovação da Assembléia Legislati-
va, os Conselheiros e Auditores do Tribunal de Contas,
os Prefeitos da Capital e (los Municípios consideradu'
estâncias liilrominerak e o Interventor em Município:

XIV - celebrar OU autorizar convênios ou acordos
com entidades públicas ou particulares, na forma desta
Constituição;

Parágrafo único - O Governador do Estado p0-

(lerá outorgar ou delegar as atribuições mcm' nadas
nos itens 1!, primeira parte. e Xl\, deste artigo.

Art . 97 A validade dos concursos públicos se
prorrogará até que se conipletein as nomeações dos can-
didatos nele class i ficados, em número corresia ndrn te
ao das vagas a serem preenchidas na época ite sua
realização, obedecido o limite máximo de 4 (quatro)
anos, contados da data de sua homologação.

Art. 199 - .........

Parágrafo único --. Os membros (lO) Conselho 1a
dual de Educação serão flOfll&'a(h)S 1)elo (;c)s'erIlfIor
para um período de 4 (quatro) a mios, cessando, de 2
(dois) em 2 ( dois) anos, o mafl(lat() da met:ol, dos
conselheiros.
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TITULO VI

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 249 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefei-
tos e Vereadores eleitos em 1980 terão duração de 2
(dois) anos.

Art. 250 - De acordo com o artigo 210, acrescido
à Constituição Federal pela Emenda Constitucional ii.
8, para a legislatura a iniciar-se em 1979 não haverá
a redução do número dc deputados fixado para a legis-
latura estadual iniciada em 1975."

PALÁCIO 1)A INCONFII)ÊNCLA, em Belo horizonte, aos
17 (te outubro de 1977.

O PRESIDENTE - Arztánio Dias

O IÇ VICE-PRESIDENTE	Jésus Trindade Barreto

O 2. VICE-PRESIDENTE - Haroldo Lopes da Costa

O 3. sEdnE'rÁi1IO - Aznilcw' Padovani

o 49 SECRETÁRIO - José Laviola
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EMENDA CONSTITUCIONAL N9 10/77

Adapta a Constituição do Estado de Minas
Gerais As disposições da Emenda Constitucio-
nal n. 7 à Constituição da República Fede-
rativa do Brasil e altera disposições que men-
ciona.

A 11esa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nos termos do artigo 39, § 4• 11 da Constituição (lo
Estado, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. único - Ficam incorporadas-ao texto da Ci ins-
tituição do Estado de Minas Gerais as disposições resultantes
(Ias emendas aos artigos adiante indicados, leni assim acres-
centados ao seu Titulo VI os artigos 245 a 248 e suprimidos
o § 4. Q do artigo 117 e os parágrafos únicos elos artigos 122.
125, 127, 128 e 129:

"Art.	6.	-	.....................................

XIII -	.........................................

e) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão
Patrimonial e financeira de natureza pública; (te (lircit(,
financeiro; de seguro e previdência social; dc lefes:i
e proteção cia saúde; de regime penitenciário;

e) registros públicos, juntas comerciais e t:tbelio-
natos;

1) taxa judiciária, custas e emolumentos remunera-
tórios dos serviços forenses, de registros públicos e
notariais;
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Parágrafo único - É de nafureza supletiva a legis-
lação estadual sobre as matérias (Ias letras "e", "d", "e",

«o» e ai

Art.	67 --	......................................
XI - apreciar, Para fins de registro, a legalidade

das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e
pensões, independen(lo de sua apreciação as melhorias
posteriores.

§ 3•Q O Governador do Estado poderá ordenar
a execução ou registro dos atos a que se referem o
item XI deste artigo e a alínea "1)" do parágrafo ali-
tenor, ad referexu/nin da Assembléia Legislativa.

Art.	88	-	.....................................

1 -- pelo Procurador Geral da Justiça, Chefe do Mi-
nistério Público Estadual, nomeado, em comissão, l)ClO
Governador, entre cidadãos de alto saber jurídico e de
comprovada idoneidade;

II - pelos Procuradores (Ia Justiça (PIC compõem
o Conselho Superior do Ministério Público, sob a pre-
sidência do Procurador-Geral;

Art. 89 - A lei organizará o Ministério Público
Estadual em carreira, segundo as normas gerais (Ia lei
complementar federal, fixando-lhe as atribuições.

§ 5•9 - o acesso ao cargo de Procurador da jus-
tiça dar-se-á por antigüidade e merecimento, alternada-
mente, na forma da lei.

§ 5•9 - As atribuições processuais cometidas à Pro-
curadoria-Geral serão exercidas pelo Procurador-Geral
da Justiça e pelos Procuradores da Justiça, sendo pri-
vativas do primeiro as que devam ser exercidas perante
o Tribunal Pleno e as demais que a lei definir.
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Art. 93 - Os vencimentos dos Promotores dc
Justiça serão fixados por diferença não excedente de
15% (quinze por cento) de uma para outra entrâti-
cia, atribuindo-se aos da entrância mais elevada 1150
nicHos de 3/4 (três quartos) dos vencimentos do Pro-
curador-Geral da Justiça.

100	É. vedada a participação de servidores
públicos no pi'mltito la arrecadação de tributos e multas

Art. 117 - ...............

II	inaiiiov i bilit jade, exceto por motivo de ! " leres-
se público, na forma do	3.-, deste artigo.

§ 1.1 - I)i'imneima instântia a vitalicicilade eiA
adquirida após 2 (dois) anos de ('X11&'CiO. não podindo
o Juiz, nesse peno II), perder o ra rgo SenãO P01' 1 )l P (I5-
ta do Tribunal a que estiver subordinado, adoada pelo
voto de 2/3 (dois terços) dos seus membros efetivos ou
tios integrantes tio órgão especial a que alude o arl i
122, § 2.9.

§ 2.' - A aposentadoria será comupulsória ZI()S 70
(fl Ia) anos de i dm1 e por invalidez comprovada, e

facultativa após 30 (trinta) anos de serviço público, em
todos os casos com vencimentos integrais

§ 3.' - O Tribunal colmiptien te, ou o llão (Sl)(
tini pl'CViSi() no artigo 122, § 2', po(l('tá dcteiitiimiat,
por motivo de interesse público, (iii es('I'ULÍflit serrelo
(' j)('I() voto de 2/3 (dois terços) (l(' seus mei'mhrns efe-
tivos, a remoção ou  disponibilidade do Juiz dm cate-
goria inferior, com vencimentos )rnpoicionais ao tempo
tir serviço, aSS(gtllnfltlo-lhP defesa. t . l)!')(C(l(I, la 01(SIlnl

forma, em relação aos seus próprios membros.

Ari. 118

- - exercem', ainda que em disponibilidade, qualquer
outra função. salvo um cargo de magistério superior, pci-
blico ou particular, e nos casos previstos nesta Cons-
tituição;
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II - - receber, a qualquer titulo, e sol) qualque: pre-
texto, percentagem ou custas nos processos sujeitos ao
seu despacho e julgamento;

Art. 119 - Compete aos Tribunais de Segunda ins-
tância:

1 - - eleger seus Presidentes e demais titulares de
sua direção, observado o disposto na Lei Orgânica da
Magistratura Nacional;

II - - Organizar seus serviços auxiliares, proven-
do-lhes os cargos nu forma da lei; propor ao Poder Le-
gislativo a criação ou extinção de cargos e a fixação
dos respectivos vencimentos;

111 - - elaborar seus regimentos internos e neles
estabelecer, respeitado o que preceituar a Lei Orgânica
da Magistratura Nacional, a competência de suas câ-
maras ou turmas isoladas, grupos, seções ou outros
órgãos com funções jurisdicionais ou administrativas;

IV - conceder licença e férias, nos termos da lei,
a seus membros e aos juízes e serventuários que lhes
forem imediatamente subordinados.

Parágrafo único - - Nos casos de impedimento,
férias, licença, ou qualquer afastamento, os membros de
qualquer Tribunal serão substituídos, sempre que possí-
vel, por outros de seus componentes, sem acréscimo de
remuneração. Com base na Lei Orgânica da Magistra
tui-a Nacional, será estabelecida a forma e os casos em
que poderão ser cOflVO(a(lOS, para a substituição, juizes
não pertencentes ao Tribunal.

Art. 120	Somente pelo voto cia maioria absoluta
de seus membros ou dos membros do órgão especial
mencionado no .-, do art. 122, poderá o Tribunal
declarar a inconstilmu'ionalidade de lei ou ato normati-
vo do Poder Público.

Art. 122	O Tribunal de Justiça, com jurisdição
em todo o Estado e srd na Capital, compor-se-á de
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Desembargadores, em número fixado por lei, dentre os
quais escolherá seu Presidente, Vice-Presidente e Corre-
gedor.

§ 1. - O título de Desembargador é privativo dos
membros do Tribunal de Justiça; o de Juiz, dos inte-
grantes dos Tribunais inferiores de segunda instância
e da magistratura de primeira instância.

§ 2.M - No caso de ser superior a vinte e cinco
o número de Desembargadores do Tribunal (te Justiça,
será constituído órgão especial com o nlinirno (te onze
e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercí-
cio das atribuições administrativas e jurisdicionais, da
competência do Tribunal Pleno, bem como para a uni-
forinização da jurisprudência, no caso de divergência
entre seus grupos ou seções.

Art.	124	-	....................................

IV - propor ao Poder Legislativo a alteração da
organização e da divisão judiciária, vedadas emendas
estranhas ao objeto da proposta ou que determinem au-
mento de despesa.

Parágrafo único -- Dependerá de proposta do Tri-
bunal de Justiça OU do órgão especial previsto no
2.9 do art. 122 a alteração do número de seus membros
ou dos membros dos Tribunais inferiores de segunda
instância, observado o disposto na Lei Orgânica da
Magistratura Nacional.

Art. 125 - O Tribunal de Justiça poderá ter, na
forma da lei, como seu órgão auxiliar, o Conselho Su-
perior da Magistratura, com a composição e atribui-
ções fixadas na Organização Judiciária do Estado.

Art. 126 - A Corregedoria dc Justiça, com função
administrativa de fiscalização e disciplina, terá suas
atribuições reguladas na Lei de Organização Judiciá-
ria.

106



Ai-t. 121 - O Tribunal de Alçada, com jurisdição
em todo o Estado e sede na Capital, compor-se-á de
juizes, observados os requisitos da Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional.

Art. 128 - Na composição do Tribunal de Alçada,
o preenchimento dos lugares reservados a advogados
ou a membros do Ministério Público obedecerá às
mesmas regras estabelecidas para o Tribunal de Justiça,
exigindo-se quanto àqueles, no mínimo, dez anos de prá-
tica forense.

Art. 129 - O ingresso na magistratura de car-
reira dar-se-á mediante concurso público de provas e
titulos, realizado pelo Tribunal de Justiça com a parti-
cipação do Conselho Seccional da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, podendo a lei exigir dos candidatos
prova de liabi1itaçio cio curso (te preparação para a
iii agist ratura;	a	indicação	dos candidatos far-se-á,
sempre que possível, em lista tríplice.

Art.130 - A promoção de juizes far-se-á de en-
trância a entrância, por antigüidade e merecimento, aI-
terna(Iamente, observadas as seguintes normas:

1 -- a antigüidade apurar-se-á na entrância e O

Tribunal de Justiça somente poderá recusar o juiz mais
antigo pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos que integrem o órgão especial a que alude o §
2.1 do artigo 122, repetindo-se a votação até fixar-se a
indicação;

11 - o merecimento apurar-se-á em lista tríplice,
sendo obrigatória a promoção do juiz que for indicado
naquela lista pela quinta vez consecutiva.

L, -- Somente após dois anos de exercicio na
respectiva entrância I)O(terá o juiz ser promovido, salvo
se não houver, como tal requisito, quem aceite o lugar
vago, ou forem recusados, pela maioria absoluta dos
membros do Tribunal ou do órgão especial previsto no
§ 2.1 do artigo 122, candidatos que hajam completado
o estágio.

§ 2. - A lei poderá estabelecer como condição
para a promoção por merecimento, a partir de deter-
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minada entrância, freqüência e aj)iOVaÇão em CUFSO Ifll

nistrado por escola de aperfeiçoamento de magistra-
dos.

Art. 131 - A lei poderá criar, mediante pioposl1
cio Tribunal de Justiça, juizes logaclos ColO invesi itiura
limitada no tempo, os quais Lerão competência pala jul-
gamento de causas de pequeno valor e de crime a (lUe
não seja cominada pena de reclusão, os quais poderão
substituir os juízes vitalícios.

Art.	132	..	..............
1 -. a antigüidade apurar-se-á na última emiti-mi-

eia, sã POdendo o Tribunal de Justiça recusar o juiz
mais antigo pulo voto da maioria absoluta de seus
mciii 1.1 ros ou los que integrem  o Órgão especial a que
alude o § 2. v do artigo 122, repetindo-se a votação ate
fixar-se a indicação.

11 -- o merecimento apurar-se-á em lista triplice
de nomes escolhidos entre os Juizes de Direito de
qualquer entrância, podendo a lei estabelecer tariiliêni
corno condição para promoção, freqüência e aprovação
em curso ministrado por escola dc aperfeiçoamento
de magistrados.

Art.	133	-	........................

Parágrafo único - Para efeito de acesso ao cargo
de 1)esenibargador do Tribunal de Justiça, pode a lei
estabelecer também COifli) condição freqüência e apro-
vação, em curso miflistra(lo por escola de aperfeiçoa-
Incuto de magistrados

Art.  136 Os vencimentos tios juizes vitalícios
serão fixados com diferença não excedente a quinze
por cento de urna Para Outra entrância, atribuindo-se
aos de entrância mais elevada não menos de 3/4 (três
quartos) dos vencimentos dos l)escmtiargadores, assegu-
rado a estes vencimentos não inferiores aos que per-
cebam os Secretários cio Estado, não podendo ultrapas-
sai-, tnriii, os fixados para os Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
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Art. 137 Os Juizes de Paz e respectivos suplen-
tes, estes quando em exercício, são competentes para
habilitação e celebração de casamento, podendo ter
outras atribuições previstas em lei, exceto a (te subs-
tituição de Juiz de Direito.

Parágrafo único - - A lei disporá sobre a nomeação
do Juiz de Paz e seus Suplentes.

Art . 139 - - A Justiça Militar Estadual, constituída
pelo Conselho (te Justiça, como órgão de primeira ins-
tância, e pelo Tribunal de Justiça Militar, como órgão
de segunda instância, terá sede, organização e compe-
tência estabelecidas na Lei de Organização Judiciária,
observada a legislação federal.

Art.	186 - .........

§ 2.9 - No caso dos itens IV e VII, se o Tribunal
de Justiça der provimento à representação do Procura-
dor-Geral da Justiça, o Governador decretará a sus-
pensão do ato impugnado, se esta medida bastar ao
restabelecimento da normalidade.

TÍTULO VI

Das Disposições Gerais e l'ransilórias

226 -- Ficam oficializadas as serventias do
foro judicial e extrajudicial, inciliante remuneração de
seus servidores, exclusivamente pelos cofres públicos,
ressalvada a situação dos atuais titulares vitalícios ou
nomeados em caráter efetivo.

§ 1. - Fica vedada, até a entrada em vigor da
lei complementar federal a que alude o § 1.9 do artigo

109



206, da Emenda Constitucional n.' 7 à Constituição
Federal, qualquer nomeação em caráter efetivo para
serventias não remuneradas pelos cofres públicos.

§ 2.9 - Os servidores mencionados neste artigo,
enquanto não fixados os seus vencimentos, continuarão
a perceber as custas e emolumentos estabelecidos no
regimento de custas atualmente em vigor.

Art. 245 - Poderá ser criado contencioso adminis-
trativo, sem poder jurisdicional, para decisão de
questões fiscais e previdenciárias

§ 1. -- - A lei poderá permitir que a parte vencida
na instância administrativa requeira diretamente ao
Tribunal competente a revisão da decisão nela pro-
ferida.

§ 2. -- O ingresso em juizo poderá ser condicio-
nado a que se exauram previamente as vias adminis-
trativas, desde que não exigida garantia de instância,
nem ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para a decisão sobre o pedido.

Art. 246 - Os membros do Tribunal de Contas
passam a ter o título de Conselheiro.

Art. 247 Os atos dos Juizes de Paz e Suplentes
que, embora com mandatos terminados, não tiveram
substitutos, Lerão plena validade, como se nomeados
estivessem.

Art. 248 - No prazo de 6 (seis) meses contados
da vigência da Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
a Lei de Organização Judiciária do Estado será adap-
tada, segundo os preceitos estabelecidos nesta Consti-
tuição e na legislação federal.

§ 1. -- Os juizes cujos cargos forem extintos
quando da vigência da lei mencionada neste artigo fi-
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carão em disponibilidade, com vencimentos integrais,
até serem aproveitados nos termos da mesma legis-
lação.

§ - Até que seja votada a Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional, a substituição dos membros dos
Tribunais far-se-á de acordo com as disposições legais
vigentes.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo horizonte, aos 17
de outubro de 1977

O PRESIDENTE - António Dias

O 1.0 VICE-PRESIDENTE - Jésus Trindade Barreto

O 2.9 VICE-PRESIDENTE - Haroldo Lopes da Costa

o 3.9 SECRETÁRIO	Amilcar Padovani

o 4.v SECRETÁRIO - José Laviola
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 11/79

Acrescenta parágrafo ao artigo 164 da
Constituição do Estudo de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

nos termos do art. 39, parágrafo 4. da Constituição do Estado

promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Artigo único - O artigo 164 da Constituição do Esta(] ( > t('

Minas Gerais fica acrescido do seguinte parágrafo:

"Parágrafo único -. O valor do subsídio poderá

ser reajustado, a cada ano, na forma da lei C Oflh l)le-
itientar estadual".

PALÁCIO DA rNC0NIIDÊNCIA, em Belo Horizonte, 9 de
novembro de 1979.

O PIES1DENTE - João Navarro
O 1.1 VICE-PRESIDENTE	Pedro Narciso
O 2." VICE-PREsIDEN'l'E - Ruo da Costa at
O 1.' SECHETÁIU() --- Narcélio Mendes

O 2.' SECRETARIO - Neif Jabur

O 3. SE(:HETÁHIO -	Nélson Carvalho

.1. SE(HETÁfll()	Fábio l'aseoncellos
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.' 12/79

Altera os artigos 31 e 76 da Consti-
luição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Asscntbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 39, parágrafo 4•9 da Constituição do Estado,
promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Artigo l.' - O inciso XX do artigo 31 da Constituição do
Estado (te Minas Gerais passa a ter a seguinte redação:

"Art.	31	--	................

XX - aprovar os convênios celebrados pelo Go-
vernador do Estado com entidades (te direito público
ou privado e ratificar os que por motivo de urgência
e no interesse público forem efetivados sem essa apro-
vação, observado o prazo previsto no § 2. Q do artigo
76."

Artigo 2. -- O inciso XIV do artigo 76 passa a ter
a seguinte redação:

"Art.	76	-	....................................

XIV - celebrar ad referendum (Ia Assembléia Le-
gislativa, convên los com entidades de direito público
ou privado.

Artigo 3•v - O artigo 76 fica acrescido (los seguintes pa-
rágrafos, passando o parágra o único a § LI:

"Art.	76	-	....................................

§ 1.
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§ 2. - Os convênios previstos no inciso XIV e
suas alterações serão submetidos a aprovação da As-
senibléia Legislativa, dentro de 180 (cento e oitenta)
(lias a contar de sua assinatura; não cum prifl(1O o prazo,
OS textos Serão ti(tOS por rejeitados.

§ 3. - A rejeição dos convênios e suas alterações
não implicarão nulidade dos atos já praticados."

Artigo 41	Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
(lata de sua publicação.

Artigo 5•Q	Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, cm Beto horizonte, aos 05
de dezembro de 1979.

O PRESIDENTE	João Navarro

O 1. VICE-PRESII)ENTE -- Pedro Narciso

O 2.9 VICE-PRESIDENTE - RI:!, da Costa Vai
O	SECflETÁBI() - Naicélio Mendes

O 2.9 SECIETÁFt1() - Neif Jabur

O 3. SECRETÁRIO - Nélso,: Carvalho

Ø 4.9 SECRETÁRIO - Fabio Vascoricelios
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EMENDA CONSTITUCIONAL No 13/79

Altera o (liSJ)OSIO 1W artigo 22 da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Art. 39, )arigrafo 4. 1 (Ia Constituição do
Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Artigo 1. - - O ai-ligo 22 da Constituição ido Estado de Minas
Gerais passa a ter a seguinte redação:

"Art. 22 - O Deputado é inviolável no exercício
do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo
no caso de crime contra a Segurança Nacional.

1. - Desde a expedição do Diploma até a inau-
guração da legislatura seguinte, os membros da Assem-
bléia Legislativa n5o poderão ser presos, salvo flagrante
do crime ina fiançivcl, nem processados criminalmente,
sem prévia licença da Assembléia Legislativa.

§ 2.° - Se a Assembléia Legislativa não se pronun-
ciar sobre o pedido dentro de 40 (quarenta) (lias a
contar de seu recebimento, ter-se-á tomo concedida a
licença.

§ 3.° No caso (te flagrante de crime inafiançável
os autos serão remetidos dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, à Assembléia Legislativa, para que resolva sobre
a prisão e autorize ou não a formação da culpa.

§ 49 - Os deputados serão submetidos a julga-
mento perante o Tribunal de Justiça.

§ 5•9 - A incorporação mIe deputados às Forças Ar-
madas, embora militar e em tempo de guerra, depen-
derá de licença da Assembléia Legislativa.
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§ 6. - As prerrogativas processuais (10 (lCj)Utad()
arrolado como testemunha, não subsistirão se ele deixai
de aten(lr, SCfl1 justa C:IUSU. no prazo dc 30 (trinta)

dias, ao convite judicial."

Artigo 2. , --- Esta Emenda Constitucional entra cai vigor na
data de sua publicação.

Artigo 3. -- Revogam-se as disposições ciii contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte aos
(te dezembro de 1979.

O I'HESIDENTE - João Navarro

O VICE-PBESII)ENTE - Pedro Narciso

O 2. ç, VICE-PHESIDENTE -- Ruy da Cosia Vai

O 1.? SECFtE'l'ÁBIO - .\'arcé!io Mendes

O 2.? SECRETÁflIO - Neif JOi)IIF

O 3. SECRETÁRIO Nelson Carvalho

O	SECBEIÁIHO	Fábio VUSCOflCeiiOS
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 14

AI/era a redação do § 2.9 do artigo 85 do
Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Artigo 39, parágrafo 4Q, da Constituição do Es-
tado, promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Aut. 1. - O	2.° do artigo 85 da Constituição do Estado
de Minas Gerais passa a ter a seguinte redação:

"Art.	85

2. --- Poderão ser designados delegados especiais
os delegados de carreira aposentados, os oficiais da Po-
lícia Militar da ativa, da reserva ou reformados e OS po-
liciais civis bacharéis cm Direito".

Art. 2. - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3 • 9 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte aos
28 de abril (te 1980.

O PBESII)ENTE - João Navarro
O VICE-PRESIDENTE -- Pedro Narciso
O 2.9 VICE-PRESIDENTE - 1?uy da Costa Vai
O 1.v SECRETÁRIO	Narcétio Mendes
O 2.0 SECRETÁRIO - Neif Jobur
O 3.° SECRETÁRIO - Nelson Carvalho
O 4Q SECRETÁRIO - Fábio Vasconceilos
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 15/81

Dá nova redação ao artigo 26 da Consti-
luição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa (lo Estado de Minas Ge-
rais, nos termos ilo Art. 39, parágrafo 4. , , la Constituição do Es-
lado, promulga a seguinte Eiuienda ao texto Constitucional:

Art. I.' --- O Artigo 20 da Constituição do Estado de Minas
Gerai.,; passa a ti' a seguinte redação:

"Ai-L. 20 - - Dar-se-á a convocação (te suplentes nos
casos ifl(liCa(lo.S no artigo anterior ou (jlIafl(lo o Depu-
ta(lo for licenciado por penado, igual ou superior a 120
(cento e vinte) dias, por motivo de saú(lc ou para tra-
tar de interesses particulares. A licença, nestas (luas
últimas hipõteses, não po(le ser interrompida."

Art . 2. - -- Esta Errienutn Constitucional entra em	vigor na
(lata de sua publicação.

Art. 3. --- Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte aos
06 de julho de 1981

O PRESIDENTE	- José S(lIZt(l1l(( (lt' Voiscoiiewllo
O 1 . v VICE-PIIESIDEN'l'E - 1)orninqos Laniia
O 2. VICE-PRESIDENTE	Juarez ()ufn(ão I-Iosken
O 1 .v SECIU,'ITÁMO	Nilson (;onulo
O 2. Q SECRETÁRIO - Elmo Bru: Soares
o 3Y SECIIETÁTU() - Luiz Junqueira
O 4. SECIETÁHI() - Delfim Ribeiro
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EMENDA CONSTITUCIONAL N9 16/81

Altera a redação do artigo 97 da Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Art. 39, parágrafo 4., (Ia Constituição do Es-
lado, promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1 - O artigo 97 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 97 A validade dos concursos públicos pror-
rogar-se-á até (ILU' se completem as nomeações dos candi-
datos neles classificados, obedecido, o limite máximo
de 4 (quatro) anos, contados da data da homologação."

Art. 2.	Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições cm contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte aos
21 de setembro de 1981.

O PRESIDENTE - José Santana, de Vasconoellos

O 1.° VICE-PRESIDENTE - Domingos Lanna

O 2.9 VICE-PRESIDENTE - Juarez Hosken

O 1.0 SECRETÁRIO - Nilson Gontijo

O 2.9 SECRETÁRIO -- Elmo Braz Soares

Ø 3•9 SECRETÁRIO - Luiz Junqueira

O 4•Q SECRETÁRIO	Delfim Ribeiro

119



EMENDA CONSTITUCIONAL N 17/81

Acrescenta pardgrafo ao iz-ligo 103 da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Asseinbk :i Legislativa do Estado (te Mi nas Ge-
rais, nos termos do Ai -I. 39. parágrafo 4.1 , da Constituição (10 Es-
tado, promulga a seguinte ETflcflda ao texto Constitucional:

Art. 1. - O artigo 103 da Constituição (lo Estado de Minas
Gerais fica acrescido do seguinte § 1.. passando o atual parágrafo
único a ser o § 2..

"Art.	103 --	...........

1-

- -

h)	--	...................

II -	..................................

III	-

§ 1:' - - Tratando-se <te professor, a aposentadoria
voluntária prevista no inciso II verificar-se-á aos 30
(trinta) anos de nuagisk'rio se do SIXO masculino, ou
aos 25 (vinte e cinco) anos de magistério, se do sexo
feminino

§ 2. --- Aos proventos <tos funcionários inativos
api tear-Se-ão as seguintes flørfllas

a) -

b)

c) -

120



Art. 2.9	Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
(lata de sua publicação.

Art. 3. 9 - Revogam-se as disposições em contrario.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, eia Belo Horizonte aos
21 de setembro de 1981-

O PRESIDENTE - José Santana de Vasconcellos

O Lç VICE-PRESIDENTE - J)orningos Lwwa

O 2.9 VICE-PRESIDENTE - Jwnez !Iosken

O 1.9 SECRETÁRIO	Nilson Gon(ijo

O 2.Q SECRETÁRIO - Elmo Braz Soares

Ø 3. SECRETÁRIO - Luiz Junqueira

O 4.9 SECRETÁRIO - Delfim Ribeiro
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 18

Altera a redação do artigo 155 da Cons-
lituição do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Leislativu do Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Art. 39, parágrafo 4,), da Constituição do Es-
tado, promulga a seguinte Emcn ia ao texto Constitucional

Art. 1 .1 - O artigo 155 da Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais passa a ter a seguinte redação:

"Art. 155 -- A Mesa da Cãniara será eleita, bienal-
mente, na instalação d() priniciroprimeiroperloilo (te FeUfli(W5,
por voto secreto, proibida a reeleição"

Art. 2.0	Esta Emenda Constitucional entra em vigor no
dia 1.9 de janeiro de 1983.

Art. 3 , 9 - Revogam-se as disposições cm contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte aos
30 (te abril de 1982.

O PRESII)ENTE -- José Suntana de Vasconcellos
O 1 .0 VIGE-PRESIDINTE	Domingos Latina
O 2.° VICE-PRESIDENTE	Juare: Quintõo Ilosken
O 1.0 SECIETÁflIO - Nilson Gontíjo
O 2.° SECRETÁRIO - Elmo flraz Soares

Ø 3.9 SECRETÁRIO - Luiz Junqueira

O 4•9 SECRETÁRIO - Delfim Ribeiro
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EMENDA CONSTITUCIONAL N9 19

Acrescenta fiem ao artigo 195 e altero o
artigo 196 da Constituição do Estado de MÍr
nas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Artigo 39, parágrafo 4. 0, da Constituição do Es-
tado, promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1.'	O artigo 195 (Ia Constituição do Estado de Minas
Gerais fica acrescido cio item III, com a seguinte redação:

"Art. 195 - ............................

III	à pessoa deficiente, visando à concretização
dos seguintes objetivos e princípios:

a - reabilitação e reinserção na vida econômica e
social;

b - proibição de discriminação, especialmente
quanto ao trabalho em serviço público e à respectiva
remuneração;

c - facilidade de acesso a edifícios e logradouros
1)út)liCoS.

Art. 2.' - A alínea li cio § 4•1 do artigo 196 da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais passa a ter a seguinte redação:

"Art. 196 - -

§	4 •0	-	 ..........................

h - O Estado promoverá a educação de deficiente,
preferencialmente, através de convênios com entidades
privadas."
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Ai-I. 2.	- Esta Emenda Constitucional entra cm vigor na
data de sua publicação.

Art. 3•u - Revogam-se as disposições em contrário.

l'AI.ÁCJ() DA INCONFjJ)íNC1;\. Lm J(I() IIOFiZOflI&	aos
30 de abril de 1982.

O PRESIDENTE, - José S(tfZtO.flU de V(1ScOflce1los

O l.° VICEI-PRESIDENTE ---- l)oinin.qos Lunrui

1) 2.9 VICE'-PRESIDENTI: - Juare: (jui,,Ir,o J1oske1
O LQ SECRETÁRIO - Nilson Goiztijo dos Santos
O 2. SECRETÁRIO - Elmo Bru: Suares
O 3•Q SECRETÁRIO - Luiz Junqueira
O 49 SECRETÁRIO - I)elfirn Ribeiro
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 20

Altera dispositivos da Constitziiçõo do Es-
tado (te Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Art. 39, parágrafo 4•0, da Constituição do Es-
tado, promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1. - A Constituição do Estado de Mina; Gerais passa
a vigorar com as seguintes alteraçães nos artigos adiante ifl(l iCa-
dos, acrescentando-se ao artigo 89 o § 9• 11 e suprimindo-se o pará-
grafo único dos artigos 88 e 92:

"Art. 88	O Ministério Público Estadual é exer-
cido:

1 - pelo Procurador Geral de Justiça, Chefe do
Ministério Público Estadual, nomeado, em comi sso,
Pela Governador, dentre os Procuradores dc Justiça
de categoria mais elevada;

II --	pelos Procuradores de Justiça.

III - - pelos Promotores de .lustiça

Art. 89 -- A Lei organizará o Ministério Público
Estadual ciii carreira, segundo as normas gera is da
Lei Complementar Federal.

§ 1.	O Ministério Público junto no Trilpnal
de Contas terá organização própria.

§ 2.9 Os inenibros do Mm islério Público junto
à Justiça Militar integrara o quadra único lo Minisé
rio Público Estadual.

§ 3•9	- o ingresso nos cargos iniciais de rarrei-
ra dependurá dc cOflcUis() pr:l1ico	provas i títulos.
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§ 4. - O concurso será realizado pela Procura-
doria Geral de Justiça, com a participação do Conse-
lho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na
forma tia Lei.

5. _ A primeira investidura, a promoção e o
acesso em cargo (lo Ministério Público se processarão
nos termos da Lei, observadas as normas da Lei Com-
plementar Federal

- Apurar-se-ão, na cntrãncia e na catego-
ria, a antigüidade e o merecimento.

§ 7. As utribuiçúes processuais cometidas à
Procuradoria Geral de Justiça serão exercidas pelo Pro-
curador Geral de Justiça e pelos Procuradores de Justi-
ça, sendo privativas do primeiro e dos Procuradores de
Justiça (le categoria mais elevada as que (levam ser exer-
cidas perante a Corte Superior e o Tribunal dc Jus-
tiça, respectivamente

§ S. - Os membros do Ministério PÚl)liCO Esta-
dual oficiarão junto à Justiça Federal de Primeira ins-
tância, nas Comarcas do interior, ou perante a Jus-
tiça eleitoral, mediante designação do Procurador Ge-
ral de Justiça, na forma a ser por ele fixada, se So-

licitado pelo Procurador Geral da República ou ti o ! o
Pi-ocui-ador-Chefe (Ia Procuradoria da República no
Estado.

9•Q -- No conflito de atribuições conferidas ao
mesmo órgão, inclusive as decorrentes de F4 )rCS(11 ta-
ÇaO, assistência ou patrocínio legal, e as resultanteS
(le delegação, a lei regulará qual (leva ser, prioritaria-
mente, exercida pelo titular, atendida a prevalência,
sucessivainentt, dos intvris'cs [1:1 Justiça ei-bOina!, do.
interesses institucionais sobre os individuais e, entre
estes, (lOS da parte menos protegida

Ar[. 91 - É vedado ao membro do) Ministério Pú-
blico Estadual, sob pena de perda do cargo, exercer.
ainda que cm disiton ibi li dade, qualquer ou tia funçã
salvo um cargo de ma gistério superior, público ou
particular.

Parágrafo único
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Art. 93 Os vencimentos dos Promotores de Jus-
(iça serão fixados por diferença não excedente de
15% (quinze por cento) dc uma para outra entrância,
atribuindo-se aos da entrância mais elevada não menos
(te 3/4 (três quartos) dos vencimentos (los Procurado-
res de Justiça de categoria mais elevada.

Art. 94 - A aposentadoria será compulsória aos
70 (setenta) anos (te idade, por invalidez comprovada
e facultativa após 30 (trinta) anos de serviços, em
todos os casos com vencimentos integrais.

Parágrafo único - Os proventos (Ia aposentado-
ria serão revistos sempre que se modificareni OS ven-
cimentos concedidos aos membros do Ministério Pú-
blico em atividade.

Art. 95 - A Lei de Organização do Ministério
Público disporá sobre os serviços administrativos da
Procuradoria Geral de Justiça e o respectivo qlia(lro
de pessoal, observadas as normas de Lei Complemen-
tar Federal".

Art. 2.	Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte aos
06 de maio (1V 1982.

O PRESIDENTE - - José Santana de Vascozzcellos

O 1.9 VICE-PRESIDENTE -- Domingos Lanna

O 2.9 VICE-PRESIDENTE --Juarez !loskezi

O 1.9 SECRETÁRIO - Nilson Gontijo

O 2.1' SECRETÁRIO -- Elmo Biaz Soares

O 3.' SECRETÁRIO - Luiz Junqueira

O 4.0 SECRETÁRIO - -- De lfim Ribeiro
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 21

Suprime o 1. £10 ar1ijo 29 da Constitui-
ção do Estado de t!inas Gerais e dá ouIr:s
providéncias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, nos termos do Art . 39, parágrafo 4.. da Conslituiç5 0 do Es-
tado, promulga a segu iii te Enwnda is Consti uiçõo do Estado:

Art. 1.'	Fica suprimido o	1." do artigo 29 (1:1 Coristi-
tuiçío do Estado de Minas Gerais, passando os atuais	2.9, 3.,
4." e 5. 9 d0 mesmo artigo a figurar como §	1.", 2.Q, 3." e 4.",
respectivamente.

Art . 2.'	- Fica acrescentado o seti mie artigo ao 'l'itUlO
VI	- Das Disposições ( ' ci-i j s e Tran;i1ôrits	tla Cuiislituiç.o
do ESLa(10

251 - A Assembléia Legislativa jx)derA fixar
a refilou eraç5o de seus membros para vigorar na prc-
sente LcgislIura, observado o limite de 2/3 (dois It''--
ços) (10 qui' I)er(('tHill, a iil'SlUt) 1 ii1o, 05 (1('J)lltadOS fe-
derais, excetuados as Sessões cxl r;lor(linõrias e as sessões
conjuntas do Congresso Nacional

Art. 3."	Esta Emenda Constituciiniil entra cru vigor na
data de sua publicação.

Ad . 4.	- Revogam-se as disposições cm rontr(r)o

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Horizonte ao.s
3() de setembro de 1982.

O PBESII)ENTE - José Sajilana de Vuseotoellos
O 1.0 \'ICE-I'RESII)ENi'l - I)oziiq;os Launu
O 2." VICE-P.RESI l)EN'l'E - J,wrc' Iloskcn
O 1.0 SECRETÁRIO	Nilson Gozilijo
O 2.' SECRETÁRIO - Elmo lua: Soares
O 3." SECRETARIO - Luiz Junqueira
O 4." SECRETÁRIO - Delfim fl!lieiru
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EMENDA CONSTITUCIONAL N 22

Altera o "capa!" do ar!. 17, o ar!. 22 e
seus 1.9, 2.' e 1 9, o "capu!" do ar!. 26, o
§ 2.' do ari. 39 e o § 2.' do ar!. 42 da Cotis-
tituição do Estado de Minas Gerais e nevo-
ga o § 3.' do seu art. 39.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado dc Minas Ge-
rais, nos termos do Art. 39, parágrafo 4. 9 , da Constituição do Es-
tado, promulga a seguinte Emenda à Constituição do Estado:

Art. 1.' - O "capu!" do art. 17, o art. 22 e seus § 1.', 2.'
e 3•Q, o "capa!" do art. 26, o § 2 do art. 39 e o § 2.' do art. 42
da Constituição (to Estado <te Minas Gerais passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 17 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á or-
dinariamente, na Capital cio Estado, independentemen-
te de convocação, (te 1 (primeiro) de março a 30
(trinta) de junho e dc 1.' (primeiro) de agosto a 30
(trinta) de novembro le cada ano."

"Art. 22 - O Deputado é inviolável no exercício
do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo
no caso de crime contra a honra.

§ 1.0 --- Desde a expedição do diploma até a inau-
guração cia legislatura seguinte, os membros da Assem-
bléia não poderão ser presos, salvo flagrante de crime
inafiançável.

§ 2.' --- No caso de flagrante de crime inafiançá-
vel, os autos serão remetidos, dentro de 48 (quarenta
e oito) horas, á Assenildéia Legislativa, para que re-
solva sobre a prisão.
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§ 3. - Nos crimes C()fllUflS, ilfll)LltãVeiS a depu-
tados, a Assembléia Legislativa, por maioria absoluta,

a ([Ual(IUCI' 111001(1)10, 1)01' iniciativa da Mesa,
sustar o processo.

§	4,9	-	...............................

§	5o	-	.......................

§	6.9	-	........................................

"Art. 26 - Dar-se-á a convocação de suplente ape-
nas nos casos de vaga decorrente de morte ou renún-
cia , de investidura na função a que st' refere o artigo
anterior, ou quando o Deputado for licenciado por pe-
ríodo igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias por
nlOtiv() de saúde ou para tratar (le interesses partictila-

A licença, nestas (luas últimas hipoteses, miO )0d1'
ser interrompida."

"Art.	39	-	....................................

§ 2. - A proposta terá duas discussões e votações,
cin reuniões diferentes, e havida por aprovada quando
obtiver, em ambas as votações, dois terços (lOS votos
dos miicinbros da Assembléia Legislativa.

"Art.	42	-	....................................

§ 2. - Na falta de deliberação dentro do l)i'ao
estipulado, o projeto Será incluído  automaticamente na
ordem do dia, cru i'vime I!( uru('n('ia. nas olez reuniões
subsequentes, em dias Siio'cssivos e se, ao final dessas,
não for apreciado, consi ( b'rar-se-á definitivamente apro-
vado. (tu sua forma ore4i nal

Art. 2.	Esla Emuenda Constitucional entra ciii vigor na
data de SUO publicação.

Art . 3. - Revogam-se as disposições ('iii con t ríiriot, ('111 espC
cial o § 3.' do art. 39 (tu Constituição ilo Estado (lo' Minas Gerais-

PALÁCIO DA lNcONFll)N(:lA, elo Belo ITOril0l1t(' aos
3 de dezembro de 1982.

	

O PRESIDENTE	José .Sonlano de %'(lSCOlI('('llOS
O 1." VICE-PRESIDENTE, - Domingos Lonno
O 2. VICE- PRESI DENTI'	- .lu(,re2 Iloskezi
O l: sE(:lu-;TÁIII() - Nilson Goiitljo
O 2.1 SECItETÁIII() - Ilmo lira: Soares
Ø 3." SECHETÁRI() - Luiz Junquezra
O 4." SE(:lETÁH1()	Delfim Ribeiro

130



IMPRENSA OFICIAL

BELO HORIZONTE - AGOSTO DE 1985



-	----	-I

MINA.]
DO E.,, DE

kA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL CI
PINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IM
O DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE
A OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL CI
IINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IM
0'00 ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE
A OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GO
PINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IM

OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENS
NAS GERAIS IMPRENSA	 MIN.
) DO ESTADO DE PL

OFICIAL GOVER
NAS GERAIS IMPR

DO ESTADO DE ?t

OFICIAL GOVER
NAS GERAIS IMP	rIUMLOVRNO Du STAUUt MINs_

DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPRENSA OFICIAL GOVERNO DO ESTADO DEi


