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1. Por ato do Exmo. SI". Goyernador do

Estado, publicado no "Minas Gerais" de 1.. de
mal'ço, foi constituiela a Comissão que rece-
beu a incumbência de, juntamentc com os ilustres
representantes designados pela Egrégia Assembléia
Legislativa, elaborHl" o Anteprojeto de Reforma da
Constituição do Estado c promover a respectiva
adaptação ao texto da Constituição Federal de 24
de janeil'O dc 1967, em vigor a partir de 15 ele
lllal"ÇO. Depois de empossada pelo eminentc Go-
vcrnador Israel Pinheil'O, no Palácio da Liberdade,
a Comissão I"euniu-se no salão nol}['c da Secretal'Ía
do Inlerior, para inslalação c pl'Ovidências prcli-
minarcs. Na ocasião, os membros da Comissão es-
colhcram o Scnador Milton Campos e o Professor
Amílcar de Castro, para Presidente e Vicc-Prcsi-
dentc, l"eSpectivamente, recaindo na minha pessoa,
por honl'Osa escolha, as funções de Relator-Gcral.

2. Fêz-sc em seguida a distl'Íbuição da matéria
constitucional aos seguintes Relatores, para con-
fecção de antepl'Ojetos parciais:

Pl'Ofessol" Raul Machado HOI'ta - Título I __
Da Organização do Estado - Disposições Prelimi.
nares (Capítulo I) Competência do Estado (Ca-
pítulo 11) - Competência dos Municípios (Capi-
tulo 111).

SecI"etál'Ío Raimundo Nonato dc Castl'O - Sis-
tcma Tl'Íbutál'Ío (Capítulo IV) - Orçamento (Sc-
ção IV do Capítulo V) - Fiscalização Financeinl
c Orçamentária (Seção V do Capítulo V) e paI"te
da Ordem Econômica e Social (Título 111).

I?eputado Cícero Dum~nt - Podcl' Legislatiyo
(CapItulo V - Seções I - II - lU).

D~putado Ibmhim Abi-Ackel_ PodeI" Executivo
(CapItulo VI - Seçõrs 1- U - lU _ IV _ V-
VI).
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Desembargador e Professor Amilcar de Castro

Poder Judiciário (Capitulo VII - Seções I -
11 - 111 - IV - V - VI - VII) .

DI', José Diogo de Almeida Magalhães - l\1i-
nistério Público - (Seção VIII do Capitulo VII)
e parte da Ordem Econômica e Social (Titulo 111) .

Deputado Bonifácio Tamm de Andrada
Organização do l\lunicípio (Capitulo VIII - Se-
ções-I -TI - III -'IV -.V - VI - VII - VIII).

'DI'. ,Gustavo dc Azevedo Branco - Direitos
e Garantias Individuais (Titulo 11).

Professor e Reitor Gerson de Brito Mello Boson
- Educação e Cultura (Titulo IV).

Professor Raul Machado Horta - Disposições
Gerais e Transitórias (Titulo V).

3. A Comissão, do dia 6 (seis) até 20 (vinte) do
cOlTente, realizou 13 (treze) reuniões plenárias,
quando discutiu e aprovou, de acôrdo com pauta
previamente organizada, os Anteprojetos apresen-
tados pelos Relatores parciais. A atividade da Co-
missão foi incansável e ela se exprime, objetiva-
mente, na apresentação do AntepI'ojeto em tempo
realmente breve para trabalho de tamanha envel'-
gadura. A elaboração do Anteprojeto reclamou,
por outro lado, intensa atividade revisora da Co-
missão, como evidenciam as 210 (duzentas e dez)
emendas discutidas e votadas, não se computando
naquele número as emendas não escritas e as pro-
posições acessórias, decorrentes do desdobramen-
to e distribuição de matérias contidas nas emell-
das.

4. A Constituição Federal vigente, em seu ar-
ti"o 188 determinou que os Estados reformarão
s;as Constituições, dentro em 60 (sessenta) dias,
para adaptá-Ias, no que couber, às normas do texto
fundamçntal do País.

A nova Constituição Federal repercute inten-
samentena organização do.' Estado-membro, de-
terminando adaptações de forma e de matéria.
Os titulos constitucionais receberam nomenclatura
diferente da que se encontrava adotada na Cons-
tituição Federal de 1946, sob cuja vigência se ela-
borou a,Constituição do Estado. A tarefa de adap.
tação não pOdeljia desconhecer as exigências for-
mais que decorrem do sistema normativo consagra-
do na Constituição Federal.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, de
14 de julho de 1947, sofreu numerosas modifica-
ções, através de 19 (dezenove) emendas constitu-
cionais, e várias delas surgiram para realizar ajus-
tamentos ao texto da Constituição Federal de 1946,
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A adaptação impõe, por. isso, uma tarefa de siste-
matização do texto que se fragmentou nas diver-
sas leis constitucionais, observadas as novas dispo-
sições da Constituição Federal vigente. Como se
vê, a adaptação deve atender aos aspectos formais
da distribuição, que se relacionam com a estética
constitucional e aos aspectos materiais, vincula-
dos à. substância das regras constitucionais fede-
rais. Entendeu ainda a Comissão que seria possí-
vel acrescentar matéria nova, a título de sugestão,
para que, no exercicio da adaptação e na titula-
ridade do poder constituinte de revisão, a Egrégia
Assembléia Legislativa possa, eventualmente, in-
corporar matéria que as novas circunstâncias re-
clamam, como fêz o Congresso Nacional ao elabo-
rar a Constituição Federal de 1967. A tarefa de
adaptação abre oportunidade à modernização do
texto da Constituição do Estado.

5. A Comissão sentiu as dificuldades que se
apresentam na área da organização constitucional
do Estado-membro. É que o poder constituinte do
Estado, dentro da estrutura federal brasileira, expe-
rimenta apreciável limitação em sua competência
organizatória, seja na manifestação originária
ou derivada. A Constituição Federal demarea os
limites técnicos de sua atuação. Daí o cuidado que
se deve ter na tarefa de organização, para não
transpor o quadro dos podêres reservados, rema-
nescentes ou residuais que a Constituição Federal
atdbuiu aos Estados-membros. O eminente. Sena-
dor MILTON CAMPOS retratou com felicidade a
complexa função do constituinte do Estado, quan-
do advertiu na constituinte mineira de 1935 que
sua tarefa.é dupla,. "ao mesmo tempo legislador e
intérprete; com a função organizadora tolhida pe-
las limitações constitucionais que lhe cumpre ob-
servar". '

A área da interpretação ampliou-se considerá.'
velmente em virtude da .mudança que se verificou
na concepção do Estado Federal. Com efeito, o
federalismo constitucional brasileiro conheceu, na
sua origem, em 1891, um período de expansão €
de plenitude dos podêres reservados do Estado.
A autonomia alcançou sua fase culminante na or-
ganização constitucional.. A competência dos po-
dêres enumerados da União não lera Iabsorvente, e
a conduta liberal do Estado, na ordem econômica,
ainda não localizara no centro do poder federal
as decisões fundamentais sôbre economia, finan-
ças, política social, política econômica, política fi ..
nanceira, direito. eleitoral, direito processual, di-
reito do trabalho, direito agrário, direito das mi-
nas, direito da energia, direito aéreo e a legislação
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nacional - fcdcral.sôbre telecomunic<tl;ôes. A Re-
volução. de 1930 alterou a imagem do Estado Fe-
deral brasilciro. O federalismo ccntrífugo, aliccr-
çado na plenitude dos p~dê~cs resel'~'ad9s,. que
alimenlou a ampla compctencla organlzatona do
Eslado, na Primeira República, vai ceder seu co-
mando ao federàlismo ccntl"ipeto, fundado na ple-
nitude dos podêres federais, no amorlecimenlo dos
podêl'cs csladuais e na. c~"e~ccnle coopcraçã? e~lre
União, Eslados e ;\IUIllClpIOS. A cooperaçao e o
ingrediente moderno d? feder~lismo brasilt:iro e
ao federalismo coopcratlvo deslllla-se a funçao re-
lificadora das dcsigualdades re~ionais, problc.ma
vilal cm pais de dimcnsão conllllenlal, como e l)

Brasil.

'A autonomia do Eslado não sucumbiu e per-
dura como traço peculiar de nossa organização ~e-
dcral. O que se assinala é o apar~cim~nt~ de pn~-
cipio nôvo, deslinado a e,:e~c~r lIlfluen~1a especI-
fica no compOl'lamento sohdarlO das entidades que
in'tegram a complexa estrulura federal de Estado.

. O crescimento dos podêres federais, com a
rcspectiva perda de sulislância dos pod~res esta-
duais, é tendência dominante no federahsl~o mo-
derno e deve sei' explicada à luz da mutaçao opc-
rada ~a condula do podcr político. A técnica fe-
dend de repartir compelências rendeu-se a essa
rcalidade, e tralou de inserir no centro do poder
federal as tarefas nacionais do Estado interven-
cionista e do Bem-Estar Social. A depressão eco-
nômica, o crcscimenlo dos serviços. sociais, a re-
volução tecnológica, figuram enl1'e as caus~s que
\\'HEAHE rclacionou para explicar o crescunenlo
dos podêres federais (Federal Gover.nmeni - P:
253-254). A subslituição de depressao, - que e
problema de economia madura e dcsenvolvida, -
POl' desenvolvimento econômico - lornam ad~-
quadas à realidade brasileira. as causas. deternll-
nanles do crescimenlo dos poderes federaiS. CHAR-
LES BEAHD. procumndo localizar a causa rcsponsá-
vel pela dilalação da competência federal, observa
que o Govêrno nor~e-americano ampliou ~eu ca.n~-
po de ação na medida em que fo~am se. lIltcnslfJ-
cando as rclações entre a economia nacIOnal e as
agências govcrnamentais. (Cf. American Govern-
meni mui Polilics - 10.' edição - p. 387.400).
Não é divcrsa a conclusão a quc chegaram outros
cstudiosos da eslrutura fcderal, preocupados com
o csclarecimento etiológico da amplitude dos po-
dêres da União. (Cf. NIVOLA JAEGEH - Lezioni
Diritlo Svizzero - 2.' cdição - Giuffre Editorc -
1951-p. 30, R. N. BHAHGAVA-Receni l'rends
in {ederalism- CAHL J. FHIEDRICH - La Dén:o-

cralie Conslituliollnclle - p. 202 - ANDRÉ MA.
T'HIOT - Le (édéralisllle aux Éiais Unis - BEB-
:'\ARD SCUW ARTZ - American COllsliiulional Law
- p. 164-lfl5 - ROGEH PINTO - La Crise de
['Éiai aux É/ais Unis - p. 5.7. GEOHGES BUH-
DEAU - 1'railé de Science Polilique - Tomo VII
- p. 187). Scndo dado de verific:H;ão constante,
LI tendência alcançou a federação clássica por excc-
lência c, lambém nos Eslados Unidos, a presença
do govêrno federal na solução dos problcmas eco-
nômicos, provocou o retraimcnto do Estado-mem-
bro. (Cf. ANDHf; TUNC - SUZANNE TUNC -
Le sysLeme conslitutionnel des Éiais Unis d' Alllé-
rique - VaI. 11 - p. 23 - JOHN H. FEHGUSON
- DEAN l\IClIENRY - 1'1Ie Alllerican Federal
Governmelli ~ 4.' edição - p. 88.89).

A cxpansão da matéria constitucional, na árca
dos podêrcs federais, acarretou, por .sua vez, o
alargamcnto das normas constitucionais ccntrais.
São as normas prcordenadoras da Constituição Fe-
dcral e clas cnvolvem a vinculação do constituin-
tc estadual ao que já se encontra preferido na
Constituição Federal. No texto de 1967, as nor-
mas cen trais localizam-se na repartição de com-
petências, no sistema tributário, na elaboração or-
çamentária, na fiscalização financeil'a e orçamen-
tária, no processo Icgislativo, na Justiça dos Es-
tados, nas regras sôbre funcionários públicos; na
autonomia municipal, nos principios constitucio-
nais enumcmdos, na Declaração dc Dircitos, na
Ordem Econômica e Social, na Educação c Cultuo
ra. Impõem-sc ao acatamento indispensável do
constituinte do Estado, e essa supremacia conduz
a uma generalizada reprodução de tais normas no
tcxto da Constituição Estadual. É a técnica da
transplantação normativa, que projeta no ordena-
mento estadual,. por reprodução,. decisões já ado-
tadas pelo constituinte federal. A estrutura fede-
rativa adquire homogeneidade através das normas
centrais, que interrompem, no sctor já preenchido,
o fluxo das nOl"maS autônomas do constituintc es-
tadual. É claro que a organização do Estado não
se encerra nessa tarefa de reprodução ou trans-
posição de 'rcgras do tcxto federal para o campo
normativo da Constituição. Embora sejam nume-
rosas as regras daquela natureza, a Constituição
Federal não disciplina, de forma global, a organi-
zação do Estado-membro, e no dia cm que ocor-
rer a ordcnação global, a Constituição Federal dc-
saparccerá para surgir em seu lugar a Constitui-
ção total, dispensando a "tarefa do constituinte do
Estado. Com a ressalva da obediência aos princí-
pios cstabelecidos na Constituição Federal, a área
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de a~tonomia estadual se manifesta, de forma pre-
domInante, na organização dos podêres do Esta-
~o !l n~ .do Mu~i.cipio. ~~iste nesse dominio or-
"anIZatorIO materIa aprecIavel, que justifica a ta-
r~fa autôJ.lOma do constituinte estadual. Convém
aIn~a assInalar que, como consequência da coope-
raçao g~)\:e~namental entre a União, os Estados e
os l\IunICIP.IOS,dentro da.s linhas contemporâneas
do federahs.mo. cooperatIvo, o próprio setor da
ordem economIca e social poderá ser mobilizado
para servir de objeto às normas autônomas disci-
phnadoras, ~a Constituição, do planejamento es-
tadual: espeCIalmente no setor do desenvolvimen-
t~ re~IOnal, c.onsoante solução nova que a Comis-
sao ,I!ItroduzIU !I0 Anteprojeto, enriquecendo a
materIa dos poderes reservados do Estado.

6. O Anteprojeto contém inovações de fundo
e de forma. A matéria constitucional está dispos-
ta em nome~clatu~a .nova, na qual se procurou
atender ao .rIgo_r tecnIco-formal e aos imperativos
d~ modernIzaçao do texto. A estrutura constitu-
c~onal_proposta retira a Constituição do Estado da
sltuaçao acanJ:1adae retraída em que ela se encon-
trava, para dIspensar ao tema constitucional tra-
ta~ento mai.s desenvolvido. As regras constitucío-
nals estaduaIS receberam acréscimos atendidas as
naturais limitações do poder constí'tuinte do Es-
t~d~-memb~o e, por isso, elas se localizam na dis-
CIp~Ina maIS e.:'tensa que se dispensou à organt-
zaçao dos poderes e à organização municipal.

7. Em suas linhas gerais, o Anteprojeto ofe-
rece as seguintes características:
. A matéria constitucional está disciplinada em
CI!lco títulos, oito capitulos e 234 (duzentos e'
trInta e quatro) artigos.

N? .tí~u.lo l, deu-se. nova dimensão aos capi-"
tulos InICIaIS da Orgamzação do Estado. As dis-
POS!ÇÕ~Spreliminares são mais explícitas. A com."
~etencIa do Estad? re~sa1ta, desde logo, os podê-
Ies ~e. auto:orga~Izaçao, auto-legislação e auto-
-admImstraçao. FIcaram destacadas asatribuíções
para P~"o~over o bem-estar social; realizar a co-
operaçao Intergovernamental; estabelecer e exe-
~lltar planos r.egionais de desenvolvimento; plane-
Jar a eCOn?mIa estadual e amparar, prioritària-
mente, as areas de desenvolvimento insuficiente.
A com~et.ência. do município reproduz os elemen-
tos defImdores da autonomia e as limitações que
ela recebeu, no tocante à' eletividade do Prefeiti)
d.a Capital, dos Municípios que a lei estadual con-
sIderar estâncias hidrominerais e dos que forem
declarado~, por lei federal, de interêsse da segu-
rança naCIOnal. .
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O capitulo do Poder Legislativo distribui de
forma racionalizada a competência da Assembléia
em diferentes niveis de atribuições e incorpora ao
texto da Constituição do Estado as novas técnicas
do processo legislativo abreviado e mediante de-
legação interna às Comissões e delegação externa
ao Poder Executivo. As regras sôbre reforma da
Constituição abrandaram as exigências da Consti-
tuição anterior, conferindo plasticidade aos pro-
pósitos de mudança constitucional, sem prejuizo,
todavia, da estabilidade e da rigidez da norma su-
prema do ordenamento juridico estadual.

O Capítulo do Sistema Tributário acolhe a
nova sistemática dos impostos estaduais e muni-
cipais e põe em evidência a destacada participa-
ção do Estado e dos ;\lunicipios na distribuição
dos impostos federais. Determina a não incidên-
cia do impôsto de circulação de mercadorias sô-
bre gêneros de primeira necessidade, especifica-
dos na lei.

O capitulo orçamentário reproduz as regras
de elaboração que a Constituição Federal manda
observar; consagra as técnicas do orçamento plu-
rienal, do OI"çamento de cllPital e do orçamen-
to-programa; prevê a tramitação orçamentária
mais ajustada ao realismo da proposta; discipli-
na as emendas ao projeto de lei orçamentária;
oferece, afinal, as condições para que o orçamen-
to se transforme efeth'amente na expressão da
politica econômico-financeira e do programa de
trabalho do govêrno.

O capítulo da. fiscalização financeira e orça-
mentária regula as modalidades do contrôle. in-
terno c do contrôle externo, conferindo eficiên-
cia às atribuições controladoras do Tribunal de
Contas, inclusive no âmbito da administração mu-
nicipal.

. O capítulo do Poder Executivo disciplina a
organização governamental e atribui relêvo cons-
titucional à Segurança Pública, para definir as
atribuições da Policia Militar e da Policia Civil,
sob o principio comum da subordinação hierár-
quica à autoridade do Governador do Estado. Na
parte' dos Funcionários Públicos, deu-se ênfase
à melhoria de sua condição social e à produtivi-
dade do serviço público. Entendeu a Comissão
que a aposentadoria determinada pela natureza
especial do serviço pode ser disciplinada por lei
estadual, desde que respeitados os critérios e li-
mites da Constituição Federal para aquêle tipo
de inatividade.
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o Poder Judiciário foi objeto de ampla 01'-
,ganização, para abranger os diferentes Tribunais
e Juízes, na Justiça Comum e na Especial, e ainda
apresenta, como órgão nôvo, o Conselho Superior
da l\IagistratUl"a.

Estabeleceu-se a articulação entre o Tríbu-
nal de Alçada e o Tribunal de Justiça, entenden-
do o Antepl'Ojeto que, para efeitos de promoção
ao Tribunal de Justiça, os Juízes do Tribunal de
Alçada se["ão considerados de última entrância.
Não se desfigura o Tribunal, que continua órgão
de segunda instância. Apenas se admite que, para
efeitus ['estritos de promoção, os seus Juízes te-
rão o tratamento dispensado aos da última en-
trância. A solução atende às conveniências insti-
tucionais do Poder Judiciário, tendo em vista a
experiência que os membros do Tribunal de Al-
çada adquirem no julgamento colegiado de órgão
que se cI'Íou para descongestionar o Tribunal de
Justiça. A entrância é categoria da organização
judiciária c, portanto, torna-se legítimo utilizá-
la para os pfeitos da norma constitucional, dentro
dos podêres reservados ao Estado. A equiparação
à última entrância, para efeitos restritos de pro-
moção, não é proibida ou vedada pela Constitui-
ção Federal. Não se estabelece preferência, pois
a solução presume uma situação de igualdade com
os demais Juizes. Para corrigir anomalia atual-
mente existente na composição do Tribunal de
Justiça, em seu quinto, adotou-se regra transitó-
ria, que conduzirá à igualdade entre membros ori-
ginários do l\!in istério Público e da Advocacia,
ressalvada a preferência inicial da nomeação do
Advogado, quando fôr alcançada a igualdade"

O Anteprojeto cercou o Mínistério Público
de normas garantidoras de sua independência, nas
diferentes atividades da carreira; consagrou o
Conselho Superior do :\Iinistério Público, eom re-
levantes atribuições na disciplina do ingresso e do
acesso promocional dentro da carreira; admitiu o
provimento do Procurador-Geral do Estado me-
diante nomeação dentre os Procuradores do Es-
tado, precedida de aprovação pela Assembléia Le-
gislativa.

A organizaçi:o do :\Iunicipio apresenta inova-
ções de relêvo e foi objeto de desenvolvido trata-
mento constitucional. É o que explica a extensão
da matéria. O Município constitui, como disse,
um dos campos prediletos da organização do Es-
tado e a norma constitucional deve estruturar
de forma mais ampla a administração local. A
experiência do Direito Constitucional anterior
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permite dizer que, em matéria de organização
municipal, verificou-se verdadeira desconstitucio-
nalização de normas, com alargamento do campo
da legislação ordinária em detrimento da regra
constitucional. Retoma-se, agora, a disciplina
cúnstitucional ampla, o que contribuirá para tor-
nar mais presente na vida municipal a Constitui-
ção do Estado, retirando-a da penumbra em que
se encontra. Entre as inovações do Capitulo de-
(licado à. organização do l\Iunicipio, merece re-
ferência a criação da Administração Regional.
Nãú é ente de auto-govêrno em concorrência com
o govêrno local. Não subtrai atribuições da au-
tonomia municipal, devidamente resguardada.
Trata-se de administração regional que não de-
vassará os negócios autônomos do Municipio. O
seu campo próprio é a aglutinação de serviços
públicos estaduais localizados na área da região
de' administração estadual, assim definida a que
contar com 'população nunca inferior a cem mil
habitantes. Por intermédio da administração re-
gional e, com êsse propósito, ela é instituida, tor-
na-se possivel a conjugação dos interêsses admi-
nistrativos estaduais e intermunicipais. E' a con-
vergência, e não o conflito ou a superposição, que
irá justificar a cooperação entre órgãos locais e
órgãos regionais de administração.

O capitulo da Ordem Econômica e Social, que
está fundado nos principios centrais da Consti-
tuição Federal, abre novas perspectivas quando
converte o planejamento em função do Govêrno
Estadual, para formulação de planos e progra-
mas, em nivel geral, setorial e regional, de dura-
ção anual ou plurienal. A idéia de planejamento
é muito rica e ela dispensa, no texto constitucio-
nal; o emprêgo verbal de preceitos de mero cará-
ter' programático, recomendatórios de planos ou
programas de govêrno. O planejamento procura
realizar, de forma mais racionalizada, os anseios
de bem-estar e de desenvolvimento da comunida-
de. Por outro lado, os princípios da Consti-
tuição Federal, que modelam a ordem econômica
nacional, 'indicam o tipo de planejamento pos-
sivel, ajustado à liberdade de iniciativa e aos fins
supletivos da atividade econômica do Estado. De-
feriu-se ao Conselho Estadual do Desenvolvimen-
to as funções de órgão central de planejamento
e coordenação das atividades relacionadas com
o progresso econômico-social do Estado. Reco-
mendou-se a elaboração de lei que venha dispen-
sar efetiva assistência social e econômica às po-
pulações afetadas por inundações de reservató-
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rios, mediante, inclusive, a utilização da quota
compensatória do impôsto único sôbre energia elé-
trica. O Anteprojeto preconiza, na ordem eco-
nômica, a política de defesa das reservas flores-
tais e o incentivo governamental à industrializa-
ção das riquezas do subsolo.

No capitulo da Educação e Cultura, além dos
princípios orientadores da legislação do ensíno,
destaca-se a projeção conferida ao Conselho Es-
tadual de Educação, para supervisionar e plane-
jar o sístema estadual de ensino nos seus dife-
rentes graus e ,ramos.

O título das Disposições Gerais e Transitó-
rias reproduz as normas federais destinadas aos
servidores do Estado e dos :Municípios, assegura
os direHos do ex-combatente e oferece normas
para regular situações que reclamam tratamento
específico. Assim, o mandato dos Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores, que ,forem eleitos
em 15 de novembro de 1970, sofrerá encurta-
mento em virtude das eleições de 1972, para
permitir a coincidência nacional determinada
pelo artigo 16-1 da Constituição Federal. A Co-
missão entendeu que seria conveniente fazer-se
expressa referência à Comissão do Vale do Je-
quitinhonha, que deve perdurar, sem prejuízo da
futura integração de seus recursos no orçamen-
to plurienal de investimentos.

8. A Comissão não mediu sacrifícios para
conduzir a bom têrmo a alta incumbência que
recebeu. Deseja ofereceI', no Anteprojeto, um
texto que possa corresponder aos objetivos da
Constituição como instrumento de organização da
estrutura do Estado e do govêrno demoerático.
Não se entregou a devaneios, que não só Sf' afas-
tariam da tarefa especifíca para a qual foi con-
vocada, como também não encontrariam meios
de concretização na área do constituinte estadual.
Inspirou-se nos exemplos de nosso passado e,
tendo sempre presente o procedimento dos que
nos antecederam, em circunstâncias assemelha-
das, procurou servir a Minas com devotamento,
espírito público e idealismo, para vê-la presti-
giada e engrandecida na comunhão da pátria
brasileira.

Belo Horizonte, 27 de março de 1967,

(Raul Machado Horta, Relator-Geral
da Comissão Elaboradora do Ante-
p.rojeto de Constituição do Estado).

A Assembléia Legislativa do Estado de l\Iinas Ge . .I < raIS, In-
vocam o a .proteção de Deus, decreta e promulga a seguin-
te adaptaçao da

CONS11ITUIÇÃODO ESTADO DE MINAS GERAIS

TíTULO I

Da Organização do Estado

CAPiTULO I

Disposições Preliminares

~rt. 1.. - O Es~ad.o de,IMinas Gerais, parte integrante
e auton?~la. da Repubhca f ederativa do Brasil, exerce em
s.eu.te!,l'Itono os podêI'es que lhe são reservados pela Cons-
lItmçao Federal.

Art. 2.• - É símbolo do Estado a bandeira instituída
em lei.

Art. 3,. - São podêres do Estado o Legislativo o Exe~
cutivo e o Judiciário, independentes e harmônic~s entre
si.

Parágrafo UlllCO - Ressalvados os casos previstos
~esta ~on~t~uição, é vedado a qualquer dos Podêres dele-
,,:r atnbm:oes e.quem fôr investido na função de um dêles
nao podera exercer a de outro.

Art. 4,. - O Estado divide-se administrativamente,
em Municípios e êstes, em Distritos.'

_~~r~grafo único - É permitido o agrupamento de
MUlllCI.PI.OSda mesma região, para instalação, .exploração

d
e.ald~llllstração de serviços públicos comuns, na forma
a elo
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Ar1. 5.9 - Os Municipios poderão ter símholos pró-
prios.

Ar1. fi.9 - Incluem-se entre os hens (lo Estado os la-
gos e rios em terrenos do seu domínio e os que têm nas-
cente e foz no território estadual, as ilhas fluviais e la-
custres aí localizadas e as tenas devolutas não in(lispcn-
sáveis à defesa nacional ou essencial ao seu desenvolYÍ-
mento econômico.

Ar1. 7.9 - A Cidade de Belo Horizonte é a Capital
do Estado,

CAPITULO 11

Da Competência do Estado

Ar1. 8.9 - Compete ao Estado, respeitados os princi-
pias estahelecidos na Constituição Federal:

I - elaborar e modificar a Constituição;
II - organizar o seu govêrno e a administração pró-

pria;
III - estabelecer e executaI" planos regionais de de-

senvolvimento;
IV - firmar acôrdos e convênios com a União, os ?llu-

nicípios, os demais Estados e outras entidades, para fins
de cooperação intergovernamental, execução de leis,' ser-
viços, decisões, assistência técnica ou aplicação de rocur-
sos;

V - promoveI" o bem-estaI" social;
V'I - estimular e organizar a atividade econômica;
VII - planejar a economia estadual;
VIII - difundir o ensino, a educação e a assistência

social;
IX - proteger a saúde pública;
X - amparar, prioritàriamente, as áreas de descnvol-

YÍmento insuficiente, assim definidas em lei complemen-
tar;

-17 -

XI - manter e preservara ordem pública e a segu-
rança interna no seu território;

XII - intervir nos Municipíos;
XIII - leogislar sôbre matéria de sua competência,

especialmente:

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

estaduais;
c) divisão e organização judiciária;
d) divisão administrativa;
e) ~linistério Público;
f) organização municipal;
g) ensíno;
h) saúde pública';
i) 'administração pública;
j) tributação;
I) custas judiciais;
m) normas gerais de direito financeiro, seguro e

previdência social, defesa e proteção da saúde, regime
penitenciário e desportos;

n) produção e consumo;
o) registros públicos o juntas comerciaIS;
p) tráfego e trânsito nas vias terrestres;
q) diretrizes e bases da educação;
r) organização, efeti vo, instrução, justiça e garan-

tias da polícia militar e condições gerais de sua convo-
cação.

Parágrafo único - É de natureza supletiva a legisla-
ção estadual sôbre as matérias das letras m n o p q r
respeitada a lei federal. ' , , , , ,

CAPíTULO 'IlI

Da Competência dos Municipios

Ar1. 9.9 - Os Municípios são entes públicos autô-
nomos e nos têrmos da Constituição Federal, sua auto-
nomia consiste:

I - na eleição direta do Prefeito, Vice-Prefeito, e
Vereadores, realizada 2 (dois) anos antes da eleição para
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Govcrnador, Câmam dos Dcputados c Assc"mbléia Lc-
gislativa;

II - na administração pl'ópI'Ía, no que concernc ao
seu peculiar interêsse, especialmcnte quanto:

a) à decretação c arrecadação dos tributos de sua
competência e à aplicação de suas rendas, sem pregll-
zo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar ba-
lancetes nos prazos fixados em lei estadual;

b) à organização dos serviços públicos locais.
~ V - O Prefcito da Capital e os dos l\lunicípios

de estâncias hidrominerais, como tais declarados por
lei estadual, serão nomeados pelo Governador depois de
aprovada a escolha pe,la Assembléia Legislativa.

~ 2 .• - A nomeação pelo Governador (los Prefeitos
dos :\Iunicípios, que a lci federal declarar de interêsse
da segurança nacional, dependerá de prévia aprovação
do PrelSidente da República.

CAP.tTULO IV

Do Sistema Tributário

Ar!. 10 - Compete ao Estado:""

I - Decretar impostos sôbre:

a) transmissão, a qualquer título, de bens imóveis
por natureza e acessão física, e de direitos reais sôbre
imóveis, e.xceto os de garantia, bem como sôbre os di-
reitos à aquisição de imóvcis;

b) operações relativas à circulação de mercadorias
efetuadas por produtores, industriais e comerciantes;

c) circulação de mercadorias na opemção de (lis-
tribuição ao consumidol" final dos lubrificantes e, com-
bustíveis líquidos. utilizados por veículos rodoYiários,
observados os critérios e limites fixados em lei federal.

II - Cobrar:

a) taxás 'pelo exerClCIO regular" "dó ~po"(ier_ ~dd:':i)oli~
cia ou pela utilização de serviços públicos de, sila atri~
buição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuin-
te ou postos à sua disposição";
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b) contribuição de melhoria dos proprietários de
imóveis valorizados pelas obras públicas que os bene-
ficiarem;

c) pedágio, para atender ao custo de vias cstaduais
de transporte;

d) outras rendas não tributárias, provenientes do
exercício de sua competí\ncia e da utilização de seus bens
e serviços.

III - Participar da distribuição:

a) do produto da arrecadação do impôsto de ren-
da e proventos de qualquer natm'eza que, de acôrdo
com a lei federal, é obrigado a rctcr como fonte pagado-
ra de rendimento de trabalho e dos títulos de sua dívida
pública (Constituição Federal, ar!. 24, ~ V);

b) da quota-parte do )mpôsto federal sôbre produ-
ção, importação, circulação, distribuição ou consumo de
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos (Consti-
tuição Federal, ar!. 28 - 11- e parágrafo único, letra ~) ;

c) da quota-parte dos impostos federais incidentes
sôbre rendas e proventos de qualquer natureza e sôbre
produtos industrializados (Constituição Federal, ar!. 26);

d)' da quota-parte do impôsto federal sôbre pro-
dução, importação, distribuição ou consumo de energia
elétrica (Constituição Federal, ar!. 28 - H - e pará-
grafo único, letra a);

e,) da quota-parte do impôsto federal sôbre expor-
tação, circulação, distribuição ou consumo de minerais
do País (Constituição Federal, ar!. 28 - III e parágra-
fo único, letra b);

f) da quota-parte compensatória da área inunda-
da pelos reservatórios (Constituição Federal, ar!. 28, pa-
rágrafo único, letm a);

g) da quota-parte proveniente dos convênios de
coordenação dos programas de investimento e adminis-
tração tributária (Constituição Federal, ar!. 27).

Ar!. 11 - O impôsto,a que se refere o n .• I-a, será
devido na localidade da situação do imóvel, ainda quc
a transmissão resulte de sucessão aberta no estrangeiro;
sua alíquota não excederá dos limites fixados em reso-
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'lução do Senado Federal, nos tênnos da lei, e o seu mon-
tante será dedutiveI do impôsto cobrado pela União sôbre
a renda auferida na transação.

Parágrafo único - O impôsto refel'ido neste artigo
não incide sôbre a transmissão de bens incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica, nem sôbI'e a fusão, incor-
poração, extinção ou redução do capital de pessoas ju-
rídicas, salvo se estas tiverem por atividade preponde-
rante o comércio dêssos bens ou direitos ou a locação de
imóveis.

Ar!. 12 - A alíquota do impôsto, a que se refe,re o
n,. I-b, será uniforme para tôdas as mercadorias nas ope-
rações internas e interesta(luais e não excede,rá, naque-
las que se destinem a outro Estado e ao exterior, os limi-
tes fixados em resolução do Senado, nos têrmos do dis-
posto e,m lei complementar.

~ 1,. - O impôslo sôbre circulação de mercadorias
é não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos têr-
mos do disposto em lei, o montante cobrado nas ante-
riores, pelo mesmo ou por outro Estado,

~ 2,. - O impôsto sôbre circulação de mercadorias
não incidirá sôbre pro(lutos industrializados e outros quo
a lei determinar, destinados ao exterior,

~ 3,. - Do produto da arrecadação do impôsto a que
se refere o n .• I-b, 80% (oitenta por cento) constituirão
receita do Estado, e 20% (Yinto por cento), dos ~[uni-
cípios, As parcelas pertencentes aos Municípios serão
credita(las em contas especiais abertas em estabelecímen-
tos do crédito, na forma e nos prazos da lei federal.

~ 4.• - O impôsto sôbre circulação de merca(lorias
incidirá na operação de distribuição, ao consumidor fi-
nal, dos lubI:ificantes e combustíveis utilizados por veí-
culos rodoYiários, dentro dos critérios e limites fixa-
dos em lei federal, e sua receita sorá aplicada exclusiva-
mente em investimentos rodoviários.

Ar!. 13 - Compete aos 21Iunicípios:

I - decretar impostos sôhre:

a) propriedade predial e territorial urbana;
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b) serviços de qualquer natureza, não compreen-

didos na eompetência tributária da União ou do Estado,
definidos em lei complementar.

rr -Cobrar:

a) taxas pelo exercício regular do poder de polícia
ou pela utilização de sen'iços públicos de sua atribui-
ção, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte
ou postos à sua disposição;

b) contribuição de melhoria dos proprietários de
imóveis valorizados pelas obras públicas que os benefi-
ciarem;

IH Participar da distribuição:

a) do produto da arrecadação do impôsto sôbre
a propriedade territorial rural incidente sôbre os imáve,is
situados em seu território (Constituição Federal, art 25,
~ 1.., letra a) ;

b) do produto da arrecadação do impôsto de renda
e proventos de qualquer nature.za' que, de acõrdo com a
lei federal, são obrigados a reter como fontes pagadoras
de rendimentos de trabalho e dos títulos da sua díYida
pública (Constituição Federal, ar!. 25, ~ 1:', letra b);

c) da quota-parte do impôsto federal sôbre produ-
ção, importação, circulação, distribuição ou consumo de
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos (Consti-
tuição Federal, ar!. 28 - I - e parágrafo único, letra a) ;

d) da quota-parte dos impostos federais inciden-
tes sôbre rendas e proventos de, qualquer natureza e sô-
IH'e produtos industrializados (Constituição Federal art
26) ; . ' ,

e) da quota-parte do impôsto federal sôbrc produ-
ção, importação, distribuição ou consumo de energia elé-
~ri~a (Constituição Fedc,ral, ar!. 28 - II - e parágrafo
UnICO, letra a);

f) da quota-parte do impôsto federal sôbre extra-
ção, circulação, distribuição ou consumo de minerais do
~)a~s (Constituição Federal, ar!. 28 - lI! - e parágrafo
UnICO, letra b);

g) da quota-parte do impôsto estadual sôbre ope-
rações relativas à circulação do mercadorias, na propor-
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ção da arrecadação das operações tributadas em seu ter-
""7itório (Constituição Federal, art. 24, g 7,0);

h) da quota-parte compensatória da área inunda-
da pelos reservatórios (Constituição Federal, art. 28, pa-
rágrafo único, letra a);

i) da quota-parto proveniente dos convênios de
coordenação dos programas de investimento e adminis-
tração tributária (Constituição Federal, ar!. 27) ..

Ar!. 14 - Para cobral1ça de taxas não se poderá
tornaI' como base de cálculo a que tenha servido para a
incidência dos impostos.

Art. 15 - A lei fixará os critérios, os limites e a
forma de cobrança da contribuição do melhoria a ser
exigida sôbre cada imóvel, sendo que o total da sua ar-
recadação não poderá exceder o custo da obra pública
que lhe der causa.

Ar!. 1(j - É vedado ao Estado e aos l\Iunicípios:

I - instituir ou aumentar tributo sem que a le,i o
estabeleça, ou cobrá-lo sem prévia autorização orçamen-
tária;

II - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou in-
termunicipais, exceto o pedágio para atender ao custo
de vias de transporte;

In - criar impôsto sôbre:

a) o patrimônio, a l"cJl(la ou os serviços uns dos
outros;

b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou os serviços de partidos

polilicos e de instituições de educação ou de assistência
social, observados os requisitos fixados em lei;

d) o livro, os jornais e os periódicos, assim como
o papel destinado à sua impressão;

IV - estabelecer diferença tributária entre bens de
qualquer natureza, em razão de sua procedência ou des-
tinação.
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Parágrafo único - O disposto na letra a do n.Q lU
é extensivo às autarquias, no que se refere ao patrimô-
nio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades
ossenciais ou delas decorrentes; mas não se estende aos
serviços públicos concedidos, cujo tmtamento tributá-
rio é estabelecido pelo poder eoncodente no que se refere
aos tributos de sua competência, salvo quando a União
concedor isenção, nos têrmqs do art. 20, g 2.Q

, da Cons-
tituição Fedeml.

Ar!. 17 - Do total recebido nos têrmos dos incisos
lU, letra c, do aI"!. 10, c "UI, letra d, do art. 13 cada en-
tidade participante destinará obrigatàriamente 50% (cin-
qüenta por cento), pelo menos, ao seu orçamento de ca-
pital.

Ar!. 18 - l\Iediante convênio; poderão o Estado e os
Municípios delegar, entre si, atribuições de administra-
ção tributária e coordenar ou unificar serviços de fiscali-
zação e an'ecadação de tributos.

Art. 19 - O Estado e os Municípios criarão incenti-
vos fiscais à industrialização dos produtos do solo e do
subsolo, realizada no imóvel de origem.

Art. 20 - Os gêneros dc primeira necessidade, espe-
cificados na lei, ficarão isentos do impôsto sôbre circu-
lação de mercadorias na venda a varejo, diretamente ao
consumidor, não se podendo estabelcccr diferença em
função dos que participam da operação tributada.

Ar!. 21 - Nenhum impôsto estadual poderá ser ele-
vado, direta ou indire,tamente, além de 20% (vinte por
cento) de seu valor, ao tempo do aumento.

Art. 22 - Terão composição paritária os órgãos que
a lei criar para a solução de questões surgidas entre os
contribuintes e a Fazenda Pública, estadual ou munici-
pal.
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CAPíTULO V

Do Poder Legislativo

SEÇÃO I

Da Assembléia LegiskItiva

Ar!. 23 - O Poder Legislativo é exercido pela Assem-
bléia Legislativa.

Ar!. 24 - A Assembléia Legislativa compõe-se de
Deputados, representantes do povo mineiro, eleitos, na
forma da lei, para um período de 4 (quatro) anos.

Ar!. 25 - É de 82 (oitenta e dois) o número de
Deputados à Assembléia Legislativa, podendo ser aumen-
tado em lei, após as revisões censitál'Ías oficiais, de modo
que cOITesponda, no aumento, a um por quinhentos mil
habitan teso

~ 1.. - O aumento de. que trata êste artigo não po-
derá vigorar na mesma legislatura em que fôr votado ou
na seguinte.

~ 2.• - Não poderá ser reduzida a representação já
fixada.

Ar!. 26 - São requisitos de elegibilidade para a
Assembléia Legislativa: '

I - ser brasileiro (Constituição Federal, ar!. 140
IeIl);

11 - estar no exercício dos direitos políticos;

UI - ser maior de 21 (vinte e um) anos.

Ar!. 27 - São inelegíveis para a Assembléia Legis-
lativa as pessoas mencion:Hlas nos arts. 145, 14li, n,o V,
letras a e b, 147 da Constituição Federal e outras que
vierem a ser indicadas em lei complementar (Constitui-
ção Federal, ar!. 148).

Ar!. 28 - A Assembléia Legislativa reunir-se~á, ordi-
nàl'Íamente, na Capital do Estado, independente de con-
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vocação, de 1.. (primeiro) de fevereiro a 30 (trinta) de
junho e de t.o (prime,iro) de agôsto a 15 (quinze) de de-
zembro de cada ano.

~ 1.. - Entende-se por uma sessão legislativa o con-
junto dos 2 (dois) períodos de funcionamento da Assem-
bléia.

~ 2.• - No início de cada legislatura, a Assembléia
Legislativa, independentemente de convocação, realiza-
rá reunião preparatória no dia 1.. (primeiro) de feve-
reiro, destinada à posse do seus membros e à eleição da
Mesa, e a sessão legislativa será iniciada no dia 15 (quin-
ze) de março.

~ 3.• - Por motivo de conveniência pública e deli-
beração por maioria absoluta, poderá a Assembléia Le-
gislativa reunir-se, temporàl'Íamente, em qualquel' cida-
de do Estado.

~ 4.• - A convocação, no caso do parágrafo anterior,
será feita pela ~Iesa, ad referendum da Assembléia Legis-
lativa.

~ 5.• - A sessão legislativa poderá ser prorrogada
mediante requDrimento de 1/3 (um têrço) de seus mem-
bros, com aprovação por maioria absoluta.

Ar!. 29 - A convocação extraordinária da Assem-
bléia Legislativa poderá verificar-se, com declaração pré-
via de motivos:

I - por solicitação do Governador;
11 - por iniciativa de 1/3 (um têrço) de Deputados;
111 - pelo Deputado, na hipótese do ar!. 36, ~ 3,0;
IV - por de.Jiberação da Mesa.

Ar!. 30 - A Assembléia Legislativa cI'iará, por prazo
certo ,Comissão de Inquérito sôbre fato determinado e re-
ferente ao interêsse público, mediante requerimento de
1/3 (um têrço) de seus membros, aprovado pela maioria.

Parúgrafo único - Na composição da Comissão de
Inquérito assegurar-se-ú, tanto quanto possível, a repre-
sentação proporcional dos partidos políticos que parti-
cipem da Assembléia.

Ar!. 31 - Por deliberação da maioria de seus mem-
bros, a Assembléia Legislativa poderá convocar Secretá-
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rio de Estado para, pessoalmente, prestar informação
acêrca de assunto predeterminado,

Parágrafo único - A faHa de comparcdmento do Se-
cretário de Estado, sem justificativa aprovada pela As-
sembléia Legislativa, importa em crime de responsabi-
lidade.

Art. 32 - Os Secretários de Estado, a seu pedido,
poderão comparecer pemnte as Comissões ou o Plenário
da Assembléia Legislativa, para prestaI' esclarecimentos,
solicitar providências ou discutir projetos relacionados
com a Secretaria sob sua direção.

Parágrafo único - A Assembléia Legislativa ou a
Comissão designará dia e hora para o comparecimento
do Secretário de Estado.

Ar!. 33 - A Assembléia Legislativa receberá, em
reunião previamente designada, o Governador do Esta-
do, sempre que êste manifestar o propósito de expor,
pessoalmente, assunto de interêsse público.

Ar!. 34 - As deliberações da Assembléia Legislativa,
salvo disposição constitucional em contrário, serão to-
madas por maioria de votos, presentes mais da metade
de seus membros.

Ar!. 35 - O voto será secreto nas eleições e nos casos
estabelecidos no aI'!. 36, ~ê 3.• e 4.• ; ar!. 39, ~ 1.";
ar!. 42 - V, VI, VII, VIII, 'IX e XI.

AI't. 36 - O Dcputado é inviolável no exercício do
mandato, por suas opiniões, palm'ras e \'otos.

~ 1.. - Desde a expedição do diploma até a insta-
lação da legislatura seguinte, o Deputado não poderá ser
prêso, salvo prisão em flagrante por crime inafiançável;
nem poderá ser processado criminalmente, sem prévia
licença da maioria absoluta da Assembléia Legislativa.

~ 2 .• - Se, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar
do recebimenllo do pedido de licença, a Assembléia
Legislati va não deliberar sôbre o mesmo, será êste inclu-
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ido automàticamente na ordem do dia e nesta pennane-
cer,á durante 15 (quinze) reuniões consecutivas, tendo-se
como concedida a licença se, durante êsse prazo, não
ocorrer deliberação,

~ 3,. - No caso, de pnsao em flagrante por crime
inafiançável, os autos serão remetidos, dentro (le 48 (qua-
renta e oito) horas, à Assembléia Legislativa paI'a que
resolva sôbre a prisão e autorize, ou não, a formação
da culpa,

~ 4,. - A incorporação de Deputado às Fôrças
Armadas, ainda que militar, e em tempo de guerra, depen-
derá de licença da Assembléia Legislativa.

~ 5.• - As prerrogativas processuais do Deputado,
arrolado como testemunha, não sibsistirão se deixar êle
de atender, sem justa causa, no prazo de 30 (trinta)
dias, ao convite judicial,

~ 6.• - Para os efeitos do art. 151 da Constituição
Federal, se o incriminado fôr titular de mandato eletivo
estadual, o processo dependerá de licença da Assembléia
Legislativa, observando o disposto no ~ 3.• dêste artigo.

Art. 37 - O subsidio, diYidido em partes fixa e
variável, e a ajuda de custo do Deputado serão estabe-
lecidos no fim de cada legislatura para a subseqiiente.

Parágrafo único - A remuneração de que trata o
artigo corresponderá a 2/3 (dois terços) do que receber
o Deputado Federal e será regulamentada em resolução
aprovada por maioria absoluta dos membros da Assem-
bléia Legislativa,

Art. 38 - O Deputado não poderá:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou wanter contrato eom pessoa de direito
público, autarquia, emprêsa pública, sociedade> de eco-
nomia mista ou emprêsa concessionária de serviço público,
salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprêgo remu-
nerado nas entidades re,feridas na letra anterioI';
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II - desde a posse:

a) ser proprietário ou diretor de emprêsa que goze
de favor decorrente de contmto com pessoa juridica
de direito público ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo, função ou emprêgo, de que seja
demissível ad llutum, nas entidades referidas na alínea
a do n." I;

c) exercer outro cargo eletivo, seja federal, estadual
ou municipal;

d) patrocinar causa em que seja interessada qualquer
das entidades a que se refere a alínea 'U do n." 1.

AI'!, 39 - Perde o mandato o Deputado:

I - que infringir qualquer das proibiçõe<s estabe-
lecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento fôr declarado incompatível
com o decôro parlamentar;

111 - que deixar de compareceI' a mais da metade
das sessões ordinárias, em período de sessão legislativa,
salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada
pela Assembléia LegislatÍ\'a ou outro motivo rele\'ante pre-
visto no IRegimento Interno;

IV - que perder os direitos politicos.

~ 1." - Nos casos dos itens I e lI, a perda do man-
dato será declarada, em votação secreta, por 2/3 (dois
terços) dos membl'Os da Assembléia, mcdiante provo-
cação de qualquer de seus membros, da l\Iesa oú de
partido político.

~ 2." - No caso do item IIJ, a perda do mandato
poderá verificar-se por pro\'ocação d Deputado de par-
tido politico ou do l)['imeiro suplente do partido, e será
declarada pela Mesa, assegurada ao acusado plena defesa.

~ 3." - Se ocorrer o caso do item IV, a perda será
automútica e declarada pela l\Iesa.
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Ar!. 40 - Não perde o mandato o Deputado inves-
tido na função de Ministro de Estado, IJnterventor, Secre-
tário de Estado ou Prefeito da Capital.

~ L" - No caso revisto neste artigo, no de licença
por mais de 4 (quatro) meses, ou de vaga, será convo-
cado o respectivo suplente; se não houver suplente, o
fato será comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral, se
faltar mais de 9 (nove) meses para o término do man-
dato. O Deputado licenciado nos têrmos dêste parágra-
fo não poderá reassumir o exercício do mandato antes
de termínado o prazo da licença.

~ 2." - Com licença da Assembléia Legislativa, po-
derá o De'putado desempenhar missões temporárias de
caráter diplomático ou cultural.

SEÇÃO 11

Das Atribuições da Assembléia Legislativa

Art. 41 - Compete à Assembléia Legislativa, com a
sanção do Governador, (lispor, mediante lei, sôbre tôdas
as matérias de competência do Estado, especialmente:

[ - o orçamento; a abertura e as operações. de cré-
dito; a dívida pública;

11 - orçamento plurienal; os tributos e sua arre-
cadação;

111 - o efetivo da Polícia Militar (ar!. 8.", parágra-
fo único);

IV - aquisição onerosa e alienação de bens imóveis
do Estado;

v - criação o extinção de cargos ou empregos e
fixação dos respectivos vencimentos;

VI - os limites do território estadual, os bens do
domínio do Estado;

VII - intervenção nos l\Iunicípios;

VIH - mudança ou transferência temporária da sede
do Govêrno do Estado,
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Art. 42 - Compete exclusivamente à Assembléia Le-
gislativa:

I - dispor sôbre sua organização, elaborando e pro-
mulgando o respectivo regimento;

11 - eleger a l\Iesa e regular a polícia interna;

111 - nomear os funcionários de sua Secretaria, fi-
xando-lhes atribuições e vencimentos;

IV - dar posse ao Governador e ao Vice-Governa-
dor, conhecer da renúncia de um e outro; conceder li-
cença ao prime,iro, não só para interrupção do exercí-
cio de suas funções como para ausentar-se do Estado;

V - conceder licença para processo do Governador
nos crimes comuns, bem como processá-lo e julgá-lo
nos de responsabilidade;

VI - processar e julgar os Secretários de Estado
nos crimes de responsabilidade conexos com os do Go-
vernador do Estado;

VII - suspender, depois de declarada a procedên-
cia da acusação, e cassar, após o julgamento, o manda-
to do Governador, nos crimes de responsabilidade;

VIII - julgar as eontas do Governador;

IX - solicitar a intervenção federal;

X - prorrogar suas sessões;

XI - aprovar a escolha dos membros do Tribunal
de Contas e do Conselho Estadual de Educação, do Pro-
curador-Geral do Estado, do Prefeito da Capital e dos
l\Iunicípios considerados estâncias hidrominerais, do In-
terventor no ~Iunicípio, além de outros casos determi-
nados em lei;

XII - autorizar acôrdos celebi'ados pelo Governador
do Estado coma União, outros Estados ou Municípios, e
ratificar os que forem negociados sem essa autorização,
por motivo de urgência e no interêsse público;

XIII - fixar a ajuda de custo elos Deputados, bem
como o subsídio dêstes e os do Governador e Vice-Go-
vernador;
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XIV - indicar os delegados ao Colégio Eleitoral do
Presidente da República, na forma do art. 76, ~ "2.

Q
, da

Constituição Federal;

XV - eleger os membros do Conselho Regional, no

caso do art. 185, ~ 3.Q.

Art. 43 - Compete, prb'ativamente, à Assembléia

Legislativa:

I - declarar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
membros, a procedência da acusação contra o Governador
do Estado, nos crimes comuns e nos de responsabilidade,
e contra os Secretários de Estado, nos crime,s conexos
com os do Governador;

11 - julgar o Governador do Estado nos crimes de
responsabilidade'e os Secretários de Estado nos crimes da
mesma natureza conexos com os daquele.

Parágrafo único - Sàmente por 2/3 (dois terços) dos
votos da Assembléia Legislativa po(lerá ser proferida
a sentença condenatória, e a pena limitar-se-á à perda
do cargo com inabilitação, por 5 (cinco) anos, para o
exercício de função pública, sem prejuízo da ação da
justiça ordinária;

111 - promover 'a tomada de contas do Governador
do Estado, mediante designação de Comissão Especial,
qua~do não apresentadas à Assembléia, dentro de 60 (ses-
senta) dias após a abertura da sessão legislativa;

IV - suspendor 'a execução, no todo ou em parte, de
lei ou decreto estadual e municipal declarados inconsti-
tucionais por decisão definitiva do Tribunal de Justiça,
quando a decisão de inconstitucionalidade fôr limitada
ao texto da Constituição do Estado.

Art. 44 - Na constituição das Comissões, assegurar-
-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional
dos partidos políticos que participem da Assembléía Le-
gislativa.
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SEÇÃO III

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 45 - O processo legislativo compreende a elabo-
ração de:

I - emenda à Constituição do Estado;

II - leis complementares da Constituição;

III leis ordinárias;

IV leis delegadas;

V - resoluções.

Art. 46 - A constituição poderá ser emendada por
proposta:

I - do Governadol' do Estado;

. II - dos membros da Assembléia Legislativa;

III - de 1/4 (um quarto) 'das Câmams Municipais.

~ 1.9 - A Constituição não poderá ser emendada
durante o estado-de-sitio ou no pel'Íodo de intervenção.

~ 2.9 - A reforma considera-se proposta, se apresen-
tada POI' 1/3 (um têrço), r:o minimo, dos membros da
Assembléia Legislativa ou solicitada por um 1/4 (um
quarto) das Câmaras Municipais.

Art. 47 - Em qualquer dos casos do art. 46 - I II
e III, a proposta será discutida e votada dentro de' 60
(sessenta) (lias, a contar do seu recebimento ou apresen-
tação, em 2 (duas) reuniões, considerando-se aprovada
quando obtiver em ambas a~ votações a maioria absoluta
dos membros da Assembléia Legislativa.

Art. 48 - A emenda fi Constituição será promulgada
pela Mesa, depois de devidamente assinada pelos seus
membros, com o respectivo número de ordem.

Art. 49 - As leis complementares da Constituição
serão votadas por maiol'Ía obsoluta dos membros da
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Assembléia Legislativa, observados os demais têrmos de
volnção (las leis ordinárias.

Art. 50 - O Governador enviará fi Assembléia Le-
gislativa projetos-de-lei sôbre qualquer matéria, os
quais, se assim solicitar. deverão ser apreciados (lentro
dr 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento.

~ 1.9 - Se o Governador julgar urgente a medida,
poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em
30 (trinta) dias.

~ 2.9 - Em qualquer dos casos, esgotado o prazo,
sem (leliberação, seriio os projetos considerados apro-
vados.

~ 3.9 - O disposto neste artigo não se aplica aos pro-
jetos de co(lificação, ainda que de iniciativa do Gover-
nador, os quais terão rito especial, na forma da lei.

~ 4.9 - Os prazos previstos neste artigo e seus
parágrafos não correm no período de recesso da Assem-
bléia Legislativa.

Art. 51 - As leis delegadas serão elaboradas pelo
Governador do Estado ou por Comissão Especial da
Assembléia Legislativa, respeitado, na constituição desta,
quanto possivel, o principio da proporcionalidade .

Parágrafo único - Não poderão ser objeto de dele-
gação a matéria de com.petência exclusiva da Assembléia
Legislativa e a legislação sôbre:

a) a organização judiciária, a dos Tribunais Esta-
duais e as garantias da l\Iagistmtura;

b) o orçamento e a matéria tributária.

Art. 52 - No caso de delegação à Comissão Esp;>-
cial, regulada no Hegimento Interno da Assembléia
Legislativa. o projeto aprovado será enviado à sanção,
salvo sr. no prazo de 10 (dez) dias de sua publicação,
a maioria absoluta da Comissão ou 1/5 (um quinto) dos
Deputados requerer a sua votação pelo Plenário.

Parágrafo único - Nesta hipótese, o Plenário apro-
vará ou rejeitará o projeto, sem emenda.
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AI'!. 53 - A delegação ao Governador do Estado
tel'á a forma de resolução da Assembléia Legislativa,
votada por maioria absoluta de seus membros, na qual se
especificarão o conteúdo da delegação, o prazo e os
têrmos pam seu exercício.

Parágrafo único - Se a resolução determinar a
npreciação do projeto pelo Plenário, esta far-se-á em
votação única, vetada qunlquer emenela.

Ar!. 54 - A iniciativa das leis cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa ao Go-
vernadol' do Estado e, em matéria de sua competência,
aos Tdbunais Estaduais.

Ar!. 55 - I~ da competência exclusiva do Governador
a iniciativa de leis que:

I - disponham sôbre matéria financeira;

U - criem cargos, funções, empregos públicos ou
aumentem vencimentos ou despesas públicas, ressalvada
a competência dos Tribunais;

UI - fixem o efetivo ela Polícia Militar.

Parágmfo . único - Xão serão admitidas emendas
que aumentem a despesa pI'evista:

a) nos projetos oriundos de competência exclusiva
do Governador;

b) naqueles I"e!ativos à organização dos serviços
administrativos da Assembléia Legislativa e dos Tribunais
Estaduais, I'essah'ado o disposto no ar!. 113, ~ 4,".

Ar!. 56 - O projeto-de-lei que recebeI', de tôdas as
Comissões, pareceI' contrário quanto ao mérito será tido
como I'ejeitado.

Parágrafo único - As matérias constantes de projetos-
-de-lei rejeitados ou sancionados, sàmente poderão cons-
tituir objeto de nôvo projeto, na mesma sessão legislativa,
mediante proposta da maioda absoluta dos membros da
Assembléia Legislativa.
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1 rI. 57 - A divisão administrativa do Estado será
fixada em lei qüinqüenal, nos anos terminados em 3 (três)
e 8 (oito), para entrar em vigor a L" (primeiro) de
janeiro do ano seguinte.

~ L" - Se a votação do projeto da divisão adminis-
trativa não estiver concluida até 31 (trinta e um) de
dezembro, ela ,poderá seI' ultimada dentro dos 90 (no-
venta) dias subseqüentes, mediante requerimento da
maioria absoluta da Assembléia Legislativa ou solici-
tação elo Governador do Estado, em mensagem motivaela.

~ 2." - Os prazos previstos no parágrafo anterior
não correm no período de recesso da Assembléia Legis-
lativa.

Art. 58 - O projeto de lei aprovado pela Assembléia
Legislativa será enviado ao Governador do Estado, que,
aquiescendo, o sancionará.

S 1." - Se o Governador julgar o projeto, no todo
ou cm parte, inconstitucional ou contrário ao interêsse
público, vetá-la-á total ou parcialmente, dentro de 10
(dez) dias úteis, contados daquele em que o receber, e,
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, comunicará os
motivos do veto ao Presidente da Assembléia Legislativa.
Se a sanção fôr negada quando a Assembléia estiver
em recesso, o Governador publicará o veto.

S 2." - O veto paI'cial sàmente poderá abranger o
texto do artigo, parágrafo, inciso, item, número ou alinea.

S 3." - Decorrido o decêndio, o silêncio do Gover-
nador importará sanção,

S 4." - O Presidente da Assembléia Legislativa, logo
que receber a comunicação do veto, convocará a Assem-
bléia para dêle conhecer, considerando-se aprovado o
projeto que obtiver o voto de 2/3 (dois terços) dos
Deputados presentes, em escrutínio secreto. Neste caso,
'icI'á o projeto enviado ao Governador para promulgação.

S 5." - Se a lei não fôr promulgada dentro de 48
(quarenta c oito) horas pelo Governador, o Presidente
ria Assembléia Legislativa a promulgará.



Do Orçamento

Lei de orçamento nlio con-
fixação da despesa e à pre-
compreendendo nessa proi-
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~ 6.• - Considerar-se-á manlido o velo que não
fôr aprecindo pela Assembléia denlro dos 45 (quarenla e
cinco) dias seguinles à sua comunicação, não correndo
êsle prazo no período de recesso.

Ar!. 59 - As resoluções legislativas serão promul-
gadas pelo Presidente da Assembléia Legislativa, dentro
de 48 (quarenla e oilo) homs, contadas de sua apro-
vação.

SEÇÃO IV

Ar!. 60 - A Lei de orçamenlo conlerá a discrimi-
nação da receita e despesa, de modo a evidenciar a
polílica econômico-financeira e o progmma de lraba-
lho do Govêrno, obedecidos os princípios da unidade,
universalidade e anualidnde.

Parágrafo único - A
terá dispositivo eslranho à
visão da receita, não se
bição:

I - a autorização para aberlura rle créditos suple-
mentares e operações de crédito por an tecipação da
receita;

II - a aplicação do saldo e o modo de cobrir o
deficit, se houver.

Ar!. 61 - Do orçamento conslarão os I'ecursos de
qualquer natureza ou procedêncía, vinculados à exe-
cução do programa de Govêrno,

Ar!. 62 - O orçamento anual dividir-se-á em COI'-

rente e de capital e compreenderá obrigatoriamente as
despesas e receitas relativas a todos os Podêres, órg:ios
e fundos, tanto rla lldministmção direta quanto da in-
direta, cxcluídos apenas as entidades que não recebam
subvenções ou 'transferências à conta do orçamento.

~ 1.9 - A inclusão, no orçamento anual, de despesa
e receita dos órgãos da administração indireta será feita
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em dolações globais e não lhes prejudicarú a aulonomia
na geslão dos seus recursos, nos lêrmos da legislação
especifica.

~ 2 .• - As despesas de capital obedecerão a orça-
menlos plurienais de investimenlo, na forma previsla em
lei complemen lar.

~ 3.9 - A previsão da receita abrangerá lôdas as
rendas e suprimentos de fundos, inclusive o produto de
o,pera~'ões de crédito.

~ 4.9 - Ressalvadas as disposições desla Constitui-
ção, nenhum ldbulo terá a sua arrecadação vinculada
a determinado órgão, fundo ou despesa; todavia, a lei
poderá 'Í/lstitui r tributos cuja arrecadação constitua
receita do orçamento de capital, vedada sua aplicação
no custeio de despesas correntes.

~ 5.9 - Nenhum projeto, programa, obra ou despesa,
cuja execução se prolongue além de um exercício fi-
nanceiro, poderá ter verba consignada no orçamento
anual, nem ser iniciado ou contrntado, sem prévia in-
clusão no orçamento plurienal de investimento, ou sem
prévia lei que o autorize e fixe o montante das verbas
que anualmente constarão do orçamento, durante todo
o prazo de sua execução,

~ 6,9 - Os créditos especiais e extmordinários não
poderão 'teI' vigência além do exercício financeiro em
que forem autorizados, salvo se o nto de autorização
fôr promulgado nos últimos 4 (quatro) meses do exer-
cício financeiro, quando poderão vigorar até o término
do exercício subseqüente.

~ 7.9 - O orçamento consignará dotações plurienais
para a execução de planos I'egionais de desenvolvimento.

Ar!. 63 - São vedados nas leis orçamentárias ou na
sua execução:

a) o estôrno de verbas;

b) a concessão de cI'éditos ilimitados;

/
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c) a abertura de crédito especial ou suplem~nlar
sem prévia autorização legislativa e sem indicação da
receita correspondente;

d) a realização, POl" qualquer dos Podêres, de des-
pesas que excedam as verbas votadas pelo legislativo,
salvo as autorizadas em crédito extraordinário"

Parágrafo único - A abertura de crédito extraor-
dinário somente será admitida em casos de necessidade
imprevista, como guerra, subversão interna ou calami-
llade pública.

Art. 64 - Se, no curso do exerClClO financeiro, a
execução orçamentária demonstrar a probabilidade de
deficit superior a 10% (dez por cento) do total da re-
ceita estimada, o Poder Executivo deverá propor ao
Poder Legislativo as medidas necessárias para restabe-
lecer o equilibrio orçamentário.

Art. 65 - A despesa de pessoal não poder:~ exce-
der de 50% (cinqüenta POl" cento) das receitas cor-

rentes.

Ar't. 66 - É da competência do Poder Executivo a
iniciativa das leis orçamentárias e das que abram cré-
ditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores pú-
blicos, concedam subvenção ou auxilio, ou, de qualquer
modo, autorizem, criem ou aumcntem a despesa pública.

g I,. - Não serão objeto de deliberação emendas
de que decorra aumento de despesa global ou de cada
órgão, projeto ou programa, ou as que visem modificar
o seu montante, natureza e objetivo.

~ 2.• _ Os projetos de lei referidos neste artigo só-
mente sofrerão emendas nas Comissões da Assembléia
Legislativa, Será final o pronunciamento das Comis-
sões sôhre emendas, salvo se 1/3 (um têrço) dos mem-
bros da Assembléia Legislativa solicitar ao seu Presi-
dente a votação em Plenário, sem discussão, de emenda
aprovada ou rejeitada nas Comissões.

~ 3,. Ao Poder Executivo será facultado enviar
mensagem à Assembléia Legislativa, propondo retifica-

ção no projeto-de-orçamento, desde que não esteja
concluida a votação da matéria respectiva a ser alte-
rada.

Art. 67 - O projeto-de-lei orçamentária anual será
enviado ao Poder Legislativo até 5 (cinco) meses antes
do inicio do exercicio financeiro seguinte; se, dentro
do prazo de 4 (quatro) meses, a contar de seu recebi-
mento, não fôr encaminhado à sanção, será promulgado
como lei.

Art. 68 - As operações de crédito, para antecipação
da receita aulorizada no orçamento anual, não poderão
eXCedel" à quarta parte da receita total estimada para
o exercício financeiro e serão obrigatoriamente liquida-
das até 30 (trinta) dias depois do encerramento dêstc.

Parágrafo único - A lei que autorizar operação de
crédito, a ser liquidada em exercícío financeiro subse-
qüente, f'ixará desde logo as dotações a serem incluídas
no Ol"çamelIlo anual, para os respectivos serviços de
juros, amortização e resgate.

Art. 69 - O montante da despesa autorízada em
cada exercício fínanceiro não poderá ser superior ao
total das receitas estimadas para o mesmo periodo.

g 1.. O disposto neste artigo não se aplicará às
despesas que correrem à conta de crédito extraordinário.

~ 2,. - Juntamente com a proposta de orçamento
anual ou de lei que crie ou aumente despesa o Poder
Executivo submeterá à Assembléia Legislativa' as modi-
ficações na legislação de receita, necessárias para que
o total da despesa autorizada não exceda a prevista.

Art. 70 - O numerário correspondente às dotações
orçamentárias, anualmente consignadas à Assembléia Le-
gislativa e ao Poder Judiciário, será entregue, no início
de cada trimestre, em cotas correspondentes a 'três duo-
décimos.
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SEÇÃO V

Da Fiscalização FinClnceira e Orçamentária

Art. 71 - A fiscalização financeira e orçamentária
compreenderá:

I - a legalidade dos atos de que resulte a arreca-
dação de receita ou a realização de despesa, o nasci-
mento ou a extinção de direitos e obrigações;

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

lU - o cumprimento de programa de trabalho, ex-
presso em têrmos monetários e em têrmos de realização
de obras e prestação de serviços.

Art. 72 - A fiscalização financeira e orçamentária
será exercida:

I - pela Assembléia Legislativa, através do 7ribu-
nal de Contas, como órgão auxiliar de contrôle externo;

II - pelo Poder Executivo, através de sistema de
conlrôle interno, instituido por lei.

~ 1.0 - A fiscalização exercida pela Assembléia Le-
gislativa terá por objetivo verificar a probidade da
Administração, a gUaI'da e o empr.êgo legal dos dinheiros
públicos; o cumprimento da lei de orçamento, mediante
o desempenho das funções de auditoda financeira e orça-
mentária; o julgamento das contas dos administradores
e demais responsáveis por bens e valores públicos.

~ 2.° - O sistema de contI"ôle interno do Poder Exe-
cutivo envolverá os aspectos compreendidos no artigo
anterior, visando:

a) criar as condíções indispcnsáveis para a eficá-
cia do contrôle externo e para assegurar regularidade à
realização da receita c da despesa;

b) acompanhar a execução de programas de tra-
balho e do orçamento;

l
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c) avaliar os resultados alcançados pelos adminis-
tradores e verificar a execução dos contratos.

Art. 73 - O Tribunal de Contas tem sede na Capi-
tal e jurisdição em todo o Estado.

Art. 74 - Ao Tribunal de Contas, além das atribui-
ções que lhe forem conferidas em lei, compete:

I - eleger seu Presidente;

U - elaborar seu regimento interno e organizar os
serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma
da lei;

EI - propor à Assembléia Legislativa a criação ou
exH~~ão de cargos e a fixação dos respectivos venci-
meillos;

IV - conceder licença e férias, nos têrmos da lei,
ao:; :;:us memLos e servidores;

v - emitir parecer prévio sôbre os empréstimos ou
operações de crédito realizados pelo Estado e l\Iunicipio,
e ,'cciistrá-los, fiscalizando sua aplicação.

'vI - representar ao Governador do Estado sôbre
a intervenção no l\Iunicípio, nos casos do art. 191.

~ 1.0 - Os cargos do Tril)llnal de Contas terão qua-
dro própdo.

~ 2.° - O Tribunal de Contas dará parecer preno,
em 60 (sessenta) dias, sôbre as contas que o Governador
pI"estar anualmente. Não sendo estas enviadas dentro do
prazo, o fato será comunicado à Assembléia Legislativa,
para os fins de direito, devendo o Tribunal, em qualquer
caso, apresentar minucioso relatório do exercício finan-
ceiro encerrado.

~ 3.° - A auditoria financeira e orçamentária será
exercida sôbre as contas das unidades administrativas
dos três podêres do Estado, os quais, para êsse fim, de-
verão remeter demonstrações contábeis ao Tribunal de
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contas, a quem caberá realizar as 'In",>eçOes 4.uC con~.
derar necessárias.

~ 4.9 - O julgamento da regularidade das contas dos
administradores e demais responsáveis será baseado em
levantamentos contábeis, certificados de auditoria e pro-
nunciamento das autoridades administrativas, sem pre-
juizo das inspeções referidas no parágrafo anterior,

~ 5,9 - No exercício de suas atribuições_ de contrôle
da administração financeira e orçamentária, o Tribunal
representará ao Poder Executivo e à Assembléia Legis-
lativa sôbre irregularidades e abusos por êle verificados.

~ 6,9 - As normas UI! fiscalização financeira e orça-
mentária estabelecidas nesta seção aplicam-se às autar-
quias, sociedades ue economia mista, emprêsas públicas
C, relativamente às entidades subvencionadas com caráter
de permanência pelo Estado, a fiscalização fica limitada
à aplicação das verbas,

~ 7,9 - O Tribunal de Contas, na forma desta Cons-
tituição e das leis, fiscalizará a administração financeira
e orçamentária do Município.

Ar!. 75 - A lei disporá sôbre a organização do Tri-
bunal de Contas, podendo dividi-lo em Câmaras e criar
delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exer-
cício das suas funções ou na descentralização dos seus
trabalhos.

Parágrafo único - Será de 7 (sele) o número de
Ministros, e só mediante representação do Tribunal de
Contas ao Poder competente o número de seus membros
poderá ser aumentado, de acôrdo com as necessidades
do serviço.

Ar!. 76 - Os Ministros do Tribunal de Conlas serão
nomeados pelo Governador do Estado, depois de apro-
vada a escolha pela Assembléia Legislativa, dentre bra-
sileiros, maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de reco-
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I t" conhecimentos ju-nhecida idoneidade mora e no or1OS
f, . o de administraçãoridicos, econômicos, manceIros u

pública e terão os mesmos d.ireitos, garantias, prer:o~
gativas, vencimentos e 'impedImentos dos Desembar"a
dores uo Tribunal de Justiça do Estado,

Pará"rafo único - Os Ministros do Tribunal de

C t " -o substI'tuidos nas suas faltas e impedimentos,on as sera, " _'
por Auditores, observanuo-se a ordem de antlgUldade.

Ar!. 77 - Os Auditores do Tribunal de Contas serão
nomeados pelo Governador do Estado, na forma da lei,
dentre bacharéis em direito, ciências econômicas ou

co:~t:.':!,eis ,

"t 78 - O Tribunal de Contas, de ofício ou me-
11.1. , , " 'I' das Audi-

d" ". provocação do l\hmsteno Pub ICO oulanl~ . I _

torias Financeiras e Orçamentárias e dem~Is o~gaos au-
xilia! es, se vcnficar a irregularidade ou IlegalIdade de
qualquer despesa, deverá:

a) assinar prazo razoável para que o órgão l~a,admi-
nistração pública adote as providências necessal'las ao
exato cumprimento da lei;

b) no caso de não-atendimcnto, sustar a execução
do ato, exceto em I'c1ação aos contratos;

) na hipótes~ de contrato, solicitar à Assembléia
c , r a

Legislativa que determine a medida prevIsta na a me
anterior ou outras que julgar necessárias ao resguardo

dos objetivos legais,

bl" LegI'slativa deliberará sôbre~ 1.9 - A Assem Cla
a solicitação de que cogita a alinea c, no prazo de 30

(trinta) dias,

~ 2.9 _ O Governador do Estado poderá ordenar a
execução do ato a que se refere a alínea b, ad referendum
da Assembléia Legislativa.

__________________ 1"-- _
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Art. 79 - O Tribunal de Contas julgará da legali-
dade das concessões iniciais de aposentadorias, dispo-
nibilidades, reformas e pensões, independendo de sua
decisão as melhoI'ias resultantes de leis posteriores,

Art. 80 - Sel"ão registrados, dentro de 20 (vinte)
dias, no Tribunal de Contas, todos os atos e contmtos
que envolvel"em ônus para o Tesouro, após indicação
dos recursos e autorização do Govemador"

Parágrafo único - Esses atos e contratos só se consi-
derarão perfeitos depois de registmdos, sendo, porém,
recusado o registro quando dêles não constar, com a
designação do crédito pam despesas, a disposição de
lei em que se fundarem,

Arl. 81 - Os Ministros do Tribunal de Contas, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade, serão julga-
?os pelo Supremo Tribunal Federal (Constituição Fede-
ral, arl. 114 - I - letra b)"
r

CAPITULO VI

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I

Do Governador e do Vice-Governador

Art. 82 - O Poder Executivo é exercido pelo Go-
vernador do Estado,

Arl. 83 - O Govemador será eleito por sufrártio
universal e voto direto e secreto, 120 (cento e vin;e)
dias antes de terminal' o perioc:o governamen lal.

Arl. 84 - O Vice-Governador substitui o Govemador
no caso de impedimento, e sucede-lhe, no de vaga, '

l
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Parágmfo único - O Vice-Governador considerar-
-sc-á efeito em virtude da eleição do Governador com o
qual se registrou, para igual mandato, observadas idên-
ticas normas de posse, no que couber,

Art; 85 - São condições de elegibilidade para os
cargos de Governador e Vice-Governador:

I - ser brasileiro 'nato;

11 - estar no exercÍcÍo dos direitos políticos;

111 - ser maior de 30 (tpinta) anos;

IV - contar, nos 4 (quatro) anos anteriores à elei-
ção, pelo menos 2 (dois) anos de domicílio eleitoral no
Estado.

Art. 86 - O mandato do Govemador é de 4 (quatro)
anos, proibida a reeleição para o período subseqiiente,

Parágrafo único - A duração do mandato do Vice-
-Govel'nadol' é idêntica, mas êle se tornará inelegivel
quando suceder ao Governador ou, dentro dos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, o substituir.

Art. 87 - Em caso de impedimento do Governador
e do Vice-Governador, ou vacâncÍa dos respectivos car-
gos, serão sucessivamente chamados ao exerci cio do
Govêrno o Presidente e o Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa"

Art. 88 - Vagando os cargos de Governador e Vice-
-Governador, nos 3 (três) primeiros anos do mandalo,
far-se-á a eleição 60 (sessenta) dias após a última vaga,
e os eleitos completarão o período de seus antecessores,

Art. 89 - O Gove1'l1ador e o Vice-Governador toma-
rão posse perante a Assembléia Legislativa ou, se esta
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com preVIa aprovação do Presidente da Repú-
os Prefeitos dos Municípios declarados de inte-
da segurança nacional por lei federal;

b)
blica,
rêsse

a) com prévia aprovação da Assembléia Legisla-
tiva, o Prefeito da Capital, os dos Municípios conside-
rados estâncias hidrominerais em lei estadual, os Minis-
tros do Tribunal de Conlas, o Procurador-Geral do Estado,
os membros do Conselho Estadual de Educação e, quan-
do determinado em lei, outros titulares;

não estiver reunida, perante o Tribunal de Justiça do
Estado.

Parágrafo UnICO- i TOato da ,posse, o Governador
prestará o seguinte compromisso: "Prometo manter, de-
fender e cumprir as Constituições Federal e do Estado,
obse('var as lei~, promover () bem geral c descml~enl1Hr,
com lealdade, as funções de Governador do Estado de
Minas Gerais".

Ar!. 90 - Considera-se renunciado o cargo se o
Governador ou Vice-Governador não lhe houver assu-
mido o exercício até 30 (trinta) dias após a data fixada
para a posse, sah"c moti \'0 de fôrça-maior.

VII - executar a intervenção nos Municípios, nos
casos especificados na Constituição Federal, obedecida
a forma estabelecida nesta Constituição;

VIn - solicitar a convocação extraordinária da
Assembléia Legislat iva;

Ar!. 91 - O Governador residirá na Capital e não
poderá, sem permissão da Assembléia Legislativa, ausen-
tar-se do Estado por mais de 8 (oito) dias consecutivos,
sob pena de perda do cargo.

IX - enviaI' fi Assembléia Legislativa projetos-de-
-lei devidamente fundamentados;

x - elaborar as leis delegadas;

SEÇÃO II

Das Atribuições do GoverIlador

Ar!. 92 - Compete privativamente ao Governador:

I - iniciar o processo legislativo, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição;

XI - remeter I1H'nsagem à Assembléia Legislativa, na
reunião inaugural da sessão legislativa, expondo a situa-
ção do Estado e solicitando as providências que julgar
necessárias;

XII - prestar anualmente à Assembléia, dentro de
60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa,
as contas da administração no exercicio anterior;

II - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;
expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução;

UI - vetar projet()s-de-lt'i;

IV - IH'over, na forma desta Constituição e da lei.
os cargos civis e militares;

V - nomear e exonerar livremente os Secretários
de Estado;

VI - nomear:

XIII - enviar a proposta do orçamento à Assem-
bléia Legislativa até 5 (cinco) meses antes do início do
exercicío financeiro seguinte;

XIV - exercer o comando supremo da Polícia
Militar;

XV - solicitar intervenção federal;

XVI - praticar os atos que visem resguardar o in-
terêsse público, quando não reservados, implícita ou
explicitamente, a outro Poder;

l-=:!!!!!"""'-
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XVII - apresentar ao órgão federal competente o
plano de aplicação dos créditos concedidos pela União
ao Estado, a titulo de auxilio, e prestar, na forma da
lei, as contas respectivas;

XVIII - celebrar, ad referendum da Assembléia
Legislativa, convênios com a União, com outros Estados,
com o Distrito Federal ou l\Iunicíp'ios, destinados à coor-
denação de serviços de interêsse comum e à execução,
por funcionários federais ou municipais, de leis, servi-
ços ou decisões de autoridades do Estado;

XIX - instituir a Região de Administração Estadual.

Ar!. 93 - Compete igualmente ao Governador, após
autorização da Assembléia Legislativa, contratar emprés-
timo externo ou interno, operações ou acôrdos externos,
de qualquer natureza, observado o disposto na ConsH.
tui~'ão Federal.

S EÇ Ã O 11 I

Da Responsabilidade do Governador

Art. 94 - O GovernadoI' serú submetido a proces-
so e julgamento:

I - nos crimes de responsabilidade que lhe fo. '1]

imputáveis, conceituados como tais na lei federal
aplicável, ,perante a .\ssemhléia Legislativa;

H - nos comuns, pelo Tribunal de Justiça, ressal-
\'ado o disposto no artigo 122, ~ 2,", da Constituição
Federal.

Parúgl'afo único - Declarada a procedência da
acusação pelo voto de 2/3 (dois têrços) dos membros
da Assemhléia Legislativa, o Governador ficará suspenso
de suas funções.
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SEÇÃO IV

Dos Secretários de Estado

Art. 95 - O Governador é auxiliado pelos Secre-
tários de Estado.

Parágrafo único São condições essenciais para
a investidura no cargo de Secretário:

I - seI' brasileiro;

II - estar no exercício dos diI'eitos politicos;

IH - ser maior de 21 (vinte e um) anos,

AI'L 9ü - Além de atdbuições definidas em lei,
compete ao Secretário:

I - referendar os atos e decretos assinados pelo
GovernadoI';

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

IH apresentar ao Governador, no primeiI'o tri-
mestre de cada ano, relatório do serviço a seu cargo;

IV - prestar ú Assemhléia Legislativa, por escrito,
as informa~'ões solicitadas sôhre assuntos concernentes
à respectiva Secretaria;

v - comparecer ú Assembléia Legislati \'a, nos casos
e para os fins indicados nesta Constituição.

Parágrafo único - Os Secretários de Estado, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade, senio proces-
sados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado e,
nos conexos com os do Governador, pelos órgãos com-
petentes ,para o processo e julgamento dêste, ressalvado
o disposto nos arts. 122, ~ 2.", e 130 - VH - da Cons-
tituição Federal.

Ar!. 97 - Aplicam-se aos Secretúrios de Estado os
mesmos impedimentos dos Deputados.
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~JEÇÃO V

Da Segurança PúbHca

Art. 98 - A Polícia Militar é instituição permanente
e regular, organizada com base na hierarquia e na dis-
ciplina, sob a autoridade do Governador do Estado e
dentro dos limites da lei,

Parágrafo único - Destina-se a Polícia Militar a
manter, na forma da lei, a ordem e a segurança interna,
sendo considerada fôrça auxiliar, reserva do Exército.

Art. 99 - Os direitos, deveres e vantagens do pes-
soal da Polícia Militar, bem como os limites de idade e
outras condições para transfeI'ência à inatividade, serão
fixados em estatuto próprio,

Art. 100 - O Corpo de Bombeiros do Estado fica
reintegrado na Polícia Militar, com a organização e as
atividades específicas previstas em lei.

Art. 101 - Cabe à Polícia Civil, organizada de acôr-
do com os princípios da hierarquia, disciplina e subor-
dinação à autoridade do Governador do Estado, entre
outras atribuições fixadas em lei, preservar a ordem pú-
blica e apurar as infrações penais ocorridas no território
do Estado, respeitada a competência da União.

Art. 102 - Fica mantida a Guarda-Civil como enti-
dade distinta, na estrutura da Polícia Civil, assegurando-
-se aos seus membros, no que fôr aplicável, o disposto
nesta Constituição para os funcionários públicos.

Art. 103 - A Policia Civil será estruturada em car-
reira, observando o acesso por merecimento e antigüi-
dade, na forma da lei.

SEÇÃO VI
Dos Funcionários Públicos

Art. 104 - Os cargos púbHcos são acessíveis a lodos
os brasileiros, preenchidos os requisitos que a lei esta-
belecer.
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~ 1.. - A nomeação para cargo público exige apro-
vação prévia em concurso público de provas ou de pro-
vas e de títulos,

~ 2,. - Prescinde de concurso a nomeação para
cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomea-
ção e exoneração.

Art. 105 - Não se admitirá vinculação ou equipara-
~'ão dc qualquer natureza para () efeito de relllunen\~'ã()
do pessoal do serviço público,

Art. 106
exceto:

I - a de Juiz e um cargo de professor;

11 - a de dois cargos de professor;

111- a de um cargo de professor com outro téc-
nico ou cientifico;

IV - a de dois cargos privativos de médico,

~ 1.. - Em qualqueI" dos casos, a acumulação so-
mente é permitida quando haja cOITelação de matérias e
compatibilidade de horários.

~ 2.• - A ,proibição de acumular estende-se a car-
gos, funçôes ou empregos cm autarquias, emprêsas pú-
blicas e sociedades de economia mista.

~ 3,. - A proibição de acumular proventos não se
aplica aos aposentados, quanto ao exercicio de mandato
eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para presta-
ção de serviços técnicos ou especializados.

AI'!. '107 - O funcionário será aposentado:

I - por invalidez;

11 - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de
idade;

TIl - voluntilriallll'nte, após 35 (trinta e cinco)
anos de serviço.
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~ 1.. - No caso de número lU, o prazo é reduzido
a 30 (trinta) anos, para as mulheres.

~ 2.• - Atendendo à natureza e!'\pecial do serviço,
a lei estadual poderá reduzir os limites de idade e de
tempo de serviço, nunca dnferiores a 65 (sessenta e cinco)
e 25 (vinte e cinco) anos, respectivamente, para aposen-
tadoria compulsória e a facultativa, com as vantagens
do art. 108 - 1.

Art. 108 - Os proventos da aposentadoria serão:

I - integrais, quando o funcionário:

a) contar 35 (trinta e cinco) anos de sen"iço, se
do sexo masculino; ou 30 (trinta) anos de serviço, se
do feminino;

b) invalidar-se por acidente ocorrido em serviço,
por moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa
ou incurável, especificada em lei;

H - proporcionais ao tempo de serviço, quando o
funcionário contar menos de 35 (trinta e cinco) anos
de serviço, ou, se do sexo feminino, menos de 30 (trinta)
anos de serviço.

~ V - O tempo de serviço público federal, estadual
ou municipal será computado integralmente para os
efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

S 2.• - Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que, por motivo de alteração do poder aquisi-
tivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos fun-
cionários em atividade.

~ 3.• - Ressalvado o. disposto no parágrafo anterior,
em caso nenhum os proventos da inatividade poderão
exceder a remunemção 'percebida na atividade.

Art. 109 - Enquanto durar o mandato eletivo, salvo
o de Vereador, o funcionário público ficará afastado do
exercício do cargo e só por antigüidade poderá ser pro-
movido, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para
essa promoção e para aposentadol'Ía.
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~ 1.. - Fica assegurado ao funcionário, quando no
exercicio do mandato de Prefeito Municipal, o direito
de optar pelo vencimento do cargo.

~ 2.. - Os impedimentos constantes dêste artigo
sàmente vigorarão quando os mandatos eletivos forem
federais ou estaduais.

S 3.• - A lei poderá estabelecer outros impedimentos
para o funcionário candidato, diplomado ou em exerci-
cio de mandato eletivo.

Art. 110 - A ConsHtuição assegura aos funcionários
os seguintes direitos, além de outros que, nos têrmos
da lei, visem à melhoria de sua condição social e à pro-
dutividade do serviço público:

I - estabilidade após 2 (dois) anos de exerci cio,
quando nomeado em virtude de concurso;

U - promoção;

IH - férias anuais e férias-prêmio decenais remu-
neradas;

IV - adicionais por tempo de serviço;

V - abono de família;

VI - bôlsa de estudos para dependente em estabe-
lecimento de ensino secundário;

VH - assistência e previdência sociais pam o fun-
cionário e sua família.

Parágrafo único - Extinto o cargo, o funcionário
estável Hcará em disponibílidade remunerada, com ven-
cimentos integrais, até o seu obrigatório aproveitamento
em cargo equivalente.

Ar!. 111 - A demissão sàmente será aplicada ao
funcionário:

I - vitalicio, em vÍl.tude de sentença judiciária;

H - estável, na hipótese do número anterior, ou
mediante processo administrativo, em que se lhe tenha
assegurado ampla defesa.
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Parágrafo único - Invalidada por sentença a demis-
são do funcionário, será êle ['eintegI'ado e o que lhe
ocupava o lugar será exonemdo ou, se oCllj)ava outro
cargo, a êste será reconduzido, sem direito a indenização,

Art. 112 - São vitalícios os Magistrados e os
Ministros do Tribunal de Contas,

contratados para funções de natureza técnica ou especia-
lizada.

Art. 115 - }lica instituído o Conselho de Adminis-
tração do Pessoal, com a competência para decidir sôbre
reclamações dos servidores públicos do Estado contra
atos que afetem interêsses ou direitos funcionais, na
forma da lei.

Art. 113 - O disposto nesta seção aplica-se ao
pessoal dos Municipios e dos Podêres Legislativo e
Judiciário.

Parágrafo um co As decisões do Conselho serão
sempre recorríveis para o Governador do Estado,

~ 1.9 - O quadro de pessoal dos Municípios e dos
Podêres Legislativo e Judiciário deverá estruturar-se de
'conformidade com os principios de classificação e
a\'aliação de cargos do POdeI" Executivo,

CAPíTULO VII

Do Poder Judiciário

SEÇÃO I

~ 3.9 - As leis ou I'esoluções a que se refere o
parágrafo anterior serão votadas em 2 (dois) turnos,
com intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas
entre êles,

~ 5,9 - Será observado o prinCIpIO da paridade
entre os servidores dos três Podêres do Estado, não se
admitindo, de forma alguma, a correção monetária como
pI'ivilégio de qualquer grupo ou categoria,

~ 4.9 - Somente serão admitidas emendas, que
aumentem de qualquer forma as despesas ou o número
de cargos pI'evistos, em projeto-de-lei ou resolução
quando obtenham a assinatura de 1/3 (um têrço), no
minimo dos membI'Os da Assembléia Legislativa ou
Câmara Municipal,

Parágrafo único - .lIIediante proposta do Tribunal
de Justiça, a lei estadual poderá criar:

a) tribunais inferiores rle segunda instância com
competência detcrminada pelo valor limitado e pela na-
tureza das causas, ou estabelecida só por êste ou só por
aquêle critério;

VI - Corregedoria de Justiça;

VII - Tribunal do Júri;

VIII - Tribunal de Justiça Militar;

IX - Conselhos Militares.

I - Tribunal de Justiça;

II - Tribunal de Alçada;

lU - Juízes-de-Direito;

IV - Juízes-de-Paz;

v - Conselho Superior da Magistralura;

Disposições Preliminares

Art. 116 - O Poder JudiciÚl'io serú exercido pelos
seguintes órgãos:

aos
ou

~ 2.9 - Os Tribunais do Estado, a Assembléia
Legislativa e as Cfunams Mun'icipais somente poderão
admitir servidor mediante concurso público de provas,
ou provas e títulos, após a criação dos cargos respectivos
através de lei ou resolução aprovadas pela maiol'Ía
absoluta dos membros das casas legislativas compe-
tentes,

Art. 114 - Aplica-se a legislação trabalhista
servidores admitidos temporàriamente para obras
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Art. 117 - Salvo restrição constitucional eXI)['eSSa,
os ~[agistrados gozarão das seguintes garantias:

S 2.Q
- A aposentadoria, em qualquer dêsses casos,

será decretada com vencimentos integrais.

c) justiça de paz temporúI'ia, compctentc para ha-
hilitação e celebração de casamentos, outros atos previs-
tos em lei e, nos limites que a lei estabelecer, panl o l'Xl'r-
cÍcio de atrihuições judiciúrias de substitui~'ão, exceto
julgamentos finais ou irru'oITi'''cis;

d) jusHça mili tar estadual, tendo como órgão de
primeira instância os Conselhos de Justiça, e de segunda
um Trihunal Especial ou o Trihunal de Justiça.

que em disponibilidade, qualquer
salvo um cargo de magistério,
da Constituição Federal;

I - exercer, ainda
outl'a função pública,
nos têrmos do art, 97

III - exercer aHvidade político-partidária.

S 1.Q
- A Pl'Oibição de acumular estende-se a

CaI'gos, funções ou ellwregos em autarquias, empI'êsas
púhlicas e sociedades de economia mista.

11 - receber, a qualqueI' título ou sob qualquer
pretexto, percentagens nos pI'ocessos sujeitos a seu
despacho e julgamento;

I - eleger seus Presidentes e demais órgãos de di-
re~'ão;

Art, 119 - Compele aos Trihunais:

II - elahorar scus regimentos e organizar os seI'-
viços auxiliares, provendo-Ihcs os cargos na forma da
lei; hem assim, propor á Assembléia Legislativa a cria-
ção ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos
n~ncimenlos;

S 2.Q
- A proibição de acumular proventos não se

aplica aos aposentados, quan to ao exercicio de mandato
eletiyo, CaI'go em comissão, ou a contrato para prestação
de sel'Viços técnicos ou especializados,

111 - conceder licença e férias aos scus membros,
~[agistrados e ServentuáI'Íos que lhes sejam imediata-
nll'nte suhordinados;

Juizes togados, com inyestidura limitada no
que tenham compclência panl julgamento de
de pequeno yalOI', c para substituil' Juizes YÍtalí-

-'b)

tempo,
causas
cios;

I - vitaliciedade, consistente em não poderem
perder o cargo senão por sentença judicial;

11 - inamovibilidade, exceto por motivo de interêsse
púhlico, na forma do ~ 3,. dêste artigo;

111 irredutibilidade de vencimentos, sujeÍtos,
entrctanto, aos ,impostos gerais.

~ 1.Q
- A aposentadoria serú compulsória aos 70

(setenta) anos de idade, ou por invalidez comprovada,
e facultativa após 30 (trinta) anos de serviço público,
contados na fonna da lei,

11
I

S 3.Q
- O Tl'ibunal de Justiça poderá, por motiyo

de interêsse público, em escrutínio secreto, pelo voto
de 2/3 (dois terços) de seus membros efetivos, deter-
minar a remoção ou a disponibilidade de :\Iagistrado de
categoria inferior, assegul'ando-Ihe defesa; e poderá
proceder da mesma forma em relação a qualquer de
seus membros.

Art. 118 - É vedado ao ~Iagistrado, sob pena de
penla do cargo judiciário:

IV - exercer as funções que lhes forem atribuidas
pelas leis de processo e de or'ganização judiciária,

Art. 120 - Sómente pelo yoto da maioria absolula
de seus membros, poderão os Tribunais declaI'ar a in-
constitul'Íonalidade de lei ou ato do PodeI' Púhlico.

Art. 121 - Os pagmnentos devidos pela Fazenda
Estadual ou ;\Iun il'ipal, em virtude de sen tença judicial,
faI'-se-ão na ordem de apresentação dos precatóI'Íos, e á
conta dos créditos respectiyos, proihida a designaçiío
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de casos ou de pessoas, nas dot:wões ol'çmnentúrias e
nos créditos extra-orçamentál'ios abertos para êsse fim.

~ 1.. - No orçamento da entidade de direito públi-
co, estadual ou municipal, é obrigatól'ia a inclusão da
verba necessária ao pagamento dos seus débitos cons-
tantes de precatórios judiciários, apresentados até 1.•
(primeiro) de julho,

~ 2,. - As dotaçôes orçamentárias e os créditos aber-
tos sel'ão consignados ao PodeI' JudieiÍlrio, I'ecolhendo-
-se as importâncias respectivas à I'epartição competente,

~ 3.• - Compete ao Presidente do Tribunal que pro-
feriu a decisão exeqüenda determinar o pagamento, se-
gundo as possibilidudes do depósito, e autorizaI', a re-
querimento do credor preterido no seu direito de pro-
cedência, e depois de ou\'ido o Procurador-Geral do Es-
Lado, o seqüestro da quantia necessÍlria à satisfação do
débito,

SECA0 rr

Do Tribunal de Justiça

Art, 122 - o Tribunal de Justiça, órgão supremo
do Poder Judiciário, com sede na Capital c jurisdição
em todo o Estado, compor-se-á de 27 (vinte c sde) De-
sembargadores, um dos quais será o Presidente; outro,
o Vice-Presidente; e outro, o COITegedor.

ParÍlgrafo único - Só mediante PI'op05ta do Tri-
bunal de Justiça, poderá o nÍlmcro de seus membros ser
altemdo,

Ar!. 123 - Na composição do Tribunal de Justi~'a,
1/5 (um quinto) dos lugares serÍl preenehido por advo-
gados em efetivo exerCÍcio da profü;são, c membI'os do
;\linistério Público, todos de notório merecimento e ido-
neidade moral, com 10 (dez) anos, pelo menos, de prú-
tka forense,

~ 1.. - Quer a nomeação de advogado, qu::r a ue
membro do Ministério Público, dependerá de lista trí-
plice, constituída só de advogados ou só de membI'Os do
:\lin istério Público,
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~ 2 .• - No Tribunal de JusLiça, :1 classc dos adnJ-
gados senio I'esen'adüs tantos 11IgaI'es quantos sejum des-
tinados li classe do :\Iinistério Púhlico c, se fôr impar o
nÍlnwl'o dc lugares, um dêstes será especialmente desig-
nado pa!,;l seI' preenchido alternadamente, ora por uma
classe, ora por outm,

Ar!. 124 - Compete privativamcnte ao Tribunal de
Justiça:

a) processaI' c julgaI' os Juizes do Tribunal de Al-
çada, os Juizes de inferior entrância, os membros do ;\li-
nistério Públieo e os SecreLúrios de Estado, nos cl'imcs
comuns e nos de responsahilidade, I'essah'ada a compe-
tência da Justiça Eleitoml, quando se trataI' de crimes
eleitorais, e o disposto no arl. 122, ê 2 .•, da Constituição
Federal;

b) processar e julgaI', nos crimcs comuns, o Go-
vernador do Estado, I'essalvado o disposlo no arl. 122,
~ 2 .•, da Constituição Federal.

SE C .\0 II r
Do Tribullal de .-Ilçada

Ar!. 125 - O Tribunal de Alçada, com sede na Ca-
pital c juJ'isdição em todo o Estado, compor-se-á de !l
(no\'(') JuíZl'S; dêstes, um serÍl o seu Presidente e o ou-
tro, o Vice-Presidente,

Parúgrafo único - l~sse número de J lIízes, só me-
diante proposta do Tribunal de .Justi~'a, poderá ser al-
terado,

Arl. 126 - Na composlçao do Tribunal de Alçada,
1/5 (um quinto) dos lugares seI'á preenchido POl' advo-
gado em efetivo exercício da profissão, c por membI'Os do
:\linistério Público, todes de notório mereeimento e ido-
neidade moral, com 10 (dez) anos, pelo menos, de prá-
tka forcnse,

ParÍlgrafo UI1lCO - Os lugures reservados a advo-
gados ou a membros do Ministério Públieo serão prcen-
chidos pelas mesmas regras estabclecidus para II Trihu-
nal de Justiça,
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SEÇÃO IV

Dos Juízes

Art. 127 - O ingresso na magistralura de carreira
dar-se-á medianle concurso de provas e de litulos, reali-
zado pelo Tribunal de Justiça, com a participação do
Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil.

SI," - A indicação dos candidalos ú nomeação
far-se-á, sempre que possivel, em lisla triplice.

S 2 .• - A promoção de .Juízes far-se-ú de entrfll1cia
a entrância. por antigüidade e POI' merecimento, alter-
nadamente, observadas estas normas:

a) a antigüidade apunlr-se-ú na entrância, assim
como o merecimento, mediante lista tríplice, quando pra-
ticúvel;

b) no caso de antigüidade, o Tribunal somente po-
del'ú recusar o JuÍz mais antigo pelo voto da maioria
absoluta de seus membros, repetiIHlo-s(' a votação até
ser fixada a indicação;

c) somente após 2 (dois) anos de exereício na res-
pectiva entrância, poderú o Juiz ser pI'omovido, salvo
se não hOll\'er, com tal requisito, <[uem aceite a promoção.

Art, 128 - A promoçüo ao Tl'ibunal de Justiça dar-
-se-á por antigüidade e por merecimento, alternadamente,

S 1.9 - A antigüidade serú apurada na última en-
trância.

S 2 .• - No caso de anligüidade, o Tribunal de Jus-
tiça poderá recusar o ;\[agistrado mais antigo, pelo voto
da maioria dos Desemhargadores, repetindo-se a vola-
ção até ser feita a indiea<;ão,

S 3 .• - No caso de lIIel'('cimcnto, a lista trÍplicc COlll-
por-se-á de Juízes de qualqucr en trflllcÍa,

S 4" - Para efeito de promoçãu ao Tribunal de Jus-
tiça, os Juízes do TrÍbunal de Alçada serão con~ iderados
dc últÍma cntr'flllcia.
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Art. 129 - A promoção de Juízes ao Tribunal de
Alçada dm'-se-á por antigüidade e por merecimento, al-
tel'nadamente,

Parágrafo UlllCO - A antigüidade serú apurada na
entrância especial da Comarca de Belo Horizonte, aí in-
cluídos os JuÍzes-de-Direito-Substitulos de Segunda Ins-
tflllcia; e, no caso de merecimento, a lista tríplice sení
composta de nomes escolhidos dentrc os JuÍzes-de-Di-
reito de qualquer entrância.

Art. 130 - O preenchimento do cargo de Juiz-de-
-Direito-Substituto de Segunda Instância serú feito me-
diante lista tríplice de remoção dc .Juízes-de-Direito da
entrância especial da Comarca de Belo Horizonte, só se
\'erificando a hipótese de promoção se não houvcr Juiz
interessado na remoção.

Art. 131 - Hemetida pelo Presidente do Tribunal
de Justiça a lista ou a indicação por' antigüidade, o Go-
vernador fará a nomeação, a remoção ou a promoção
dentro de 30 (trinta) dias contados de seu recebimento.

Art. 132 - Os Juizes-de-Paz e seus Suplentes serão
eleitos simultâneamente com os Vereadores, Prefeitos e
Vice-Prefeitos ;\Iunicipais, e servirão pelo mesmo tempo
dêsses,

Panígrafo UIlleo - Os Juízes-de-Paz terão compe-
tência para a habilitação e celebração de casamentos,
outros atos previstos em lei e, nos limites que a lei esta-
belecer, atribuições judiciúrias de substituição, exceto
para os julgamentos finais ou irrecorríveis.

Art. 133 - A classificação da comarca e a catego-
ria do Juiz serão sempre independentes,

Parágmfo único - Quando fôr altemda a elassifí-
cação da comarca, poderá o respectivo Juiz, se não prc-
fcrir I'emover-se, na mesma continuar até ser Pl'OlllOYido,

Art. 134 - Em caso de mudança da sede do Juízo,
é facultado ao scu titular remover-se para a nova sede
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ou para comarca de igual en trância, ou obteI" a dispo-
nibilidade com vencimentos integrais.

Ar!. 135 - Serão ina!te('{lyeis a divisão c a organi.
zação judiciária, dentro de 5 (cinco) anos da data da
lei complementar que as estabelecer, salyo proposta mo-
ti"ada do Trihunal de Justiça.

S 1.Q - A criação de Comarca dependerá dos requi-
sitos estabelecidos na lei complementaI' de organiza~~iio
judiciúria.

S 2.0 - A divisão judiciúI"Ía será feita ao mesmo
tempo quc a administrativa, com a qual deyerú coincidir
tanto quanto possiyel.

S 3.Q - A lei de organização judiciária disporá sôhre
a organização e o funcionamento, nas Comarcas, da as-
sistência judiciária aos necessitados.

Ar!. 1:iG - A criaç~ão, classificação, supressão, ane-
xação, modificação territorial ou mudança de sede de
comarca só será efetivada depois de apro\'1lda pelo TI"Í-
hunal de Justiça, mediante inspe~'ão pessoal do COITege-
dOI'.

Ar!. 137 - Os vencimentos dos Desemhargadon's se-
rão sempre dos mais eleyados que forem fixados para os
membros do Poder Legislatiyo ou do Puder Executiyo.

Parúgrafo único - Os vencimentos dos .Juízes de Di-
reito serão fixados com diferen~'a não excedente a 10%
(dez por cento) de uma para outra entrância, atribuindo-
-se aos de entI"ância mais eleyada não menos de :V4 (três
quartos) dos vencimentos dos Desembargadores.

Ar!. 138 - Os ~lagistrados e os ser\"Ídores da .Jus-
tiça de primeira Instância ficarão subordinados ao Tri-
bunal de .Justiça, pam efeitos administrativos l' finan-
ceiros.
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SEÇÃO V

Do Conselho Superior da Magistmtura e da Corregedoria
de Justiça

Art. 139 - O Conselho SUperiOI" da Magistratura,
com sede na Capital do Estado, compor-se-á do Presi-
dente e Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e de 4
(quatro) Desembargadores eleitos pelo Tribunal, sendo
2 (dois) das Câmaras Civis e 2 (dois) das Cfllnarns Cri-
minais; e terá a competência que lhe fôr atribuída em lei.

S 1.Q - Os Conselheiros servirão ohrigatoriamente
POI" 2 (dois) anos e nunca por mais de 2 (dois) biênios
eonsecutivos.

S 2.Q - O Conselho funcionará com a presença de
todos os seus membros.

Ar!. 140 - A COITegedoria de Justiça, com compe-
tência inspecionadorn e instrutiva, coadjuvante e penal,
extensiva a todos os graus da hierarquia judiciária, terú
suas atI'ibuições especificadas em lei.

SEÇÃO VI

Do Tribullal do Júri

Ar!. 141 - São mantidas a instituição e a soherania
do júri, que terá eompetência no julg3lnento dos crimes
dolosos contra a vida.

SEÇÃO VII

Da Justiça Militar

Art. 142 - A Justiça MilitaI" estadual terá a' sede,
organização, garantias e a competência que fOI"em estabe-
lecidas em lei, devendo esta manter o Tribunal de .Jus-
tiça Militar ou o T,'ibunal de Justiça como órgão de se-
gunda instâneia, e os Conselhos de Justiça como órgãos
de primeira instância.
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Parágrafo único - Mantido o Tribunal de Justip
Militar como órgão de segunda instância, deverá o mesmo
compor-se de 5 (cinco) Juizes, 3 (três) milHares e 2
(dois) civis, nomeados pelo Governador; obsel'\'ando-se,
quanto aos Juizes civis, o disposlo no art, 13fi, n,9 IV, da
Constiluição Federal,

SECA0 VIII

Do Ministério Público

Ar!. 143 - O Ministério Púhlico estadual é exel'.
cido:

I - pelo Procurador-Geral do Estado, Chefe do :\li-
nistério Público estadual, que será nomeado pelo Gover-
nador, em comissão, dentre os Procuradores do Estado,
com prévia aprovação da Assemhléia Legislati\'a;

11 - pelos Procuradores do Estado, os quais com-
põem o Conselho Superior do l\IinistérÍo Púhlico, soh a
presidência do Procurador-Geral;

III - pelos Promotores de Justiça, podendo han'r
a especialização de Curadores.

S 1.9 - A lei poderú criar outros órgãos com fun~'iies
auxiliares e de suhstituição limitada, soh estatuto pró-
prio e investidura temporária.

S 2," - O l\linistéI'Ío Púhlico junto à Justiça :\lilitar
terá organização própria, na lei I'espectiva àquela Justiça,

Ar!. 144 - A lei organizaI'á o ;\linistério Púhlico
estadual em carreira, obsel'\'ados os seguintes princípios:

I - os membros do :\Iinislério Público ingl'essarão
nos cargos iniciais de carreira, mediante concurso pú-
blico de pl'ovas e de titulas. Após 2 (dois) anos de exer-
cício, não podertlO ser demitidcs senão por sen tença ju-
diciária, ou em virtude de' processo administrativo em
que se lhes faculte ampla defesa; nem removidos, a não
ser mediante representação do Procurador-Geral, com
fundamen to em conven iênl'Ía do serviço (Constituição
Federal, ar!. H9);

11 - no que coubel' e não colidir eom o disposto no
item anterior, são aplicáveis aos membros do ;\Iinistério
Público, sob a regência do seu Conselho Superior, os pre-
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ceitos estatuidos em relação ao ingresso, acesso, discipli-
na, garantias e vantagens do Magistrado, e especialmente:

a) o ingresso dar-se-á mediante concurso de provas
e de titulos, realizado pelo Conselho Superior do Minis-
tério Público, com participação do Conselho Secional da
Ordem dos Advogados do Brasil. A indicação dos can-
didatos à nomeação far-se-á, sempre que possível, em
lisla tríplice;

b) a promoção far-se-á de entrância a entrância,
por antigüidade e merecimento, alternadamente; a anti-
güidade apurar-se-á na entrância, assim como o mereci-
mento, mediante lista tríplice, quando pl pticávcl; no ca-
so de antigüidade, o Conselho Superior sàmente poderá
recusar o Promotor mais antigo pelo voto da maioria
absoluta de seus membros, repetindo-se a votação até
fixar-se a indicação;

c) o acesso ao cargo de Procurador do Estado dar-
-se-á por antigüidade e por merecimento, alternadamente;
no caso de antigüidade, esta apurar-se-á na última entrân-
eia, e o Conselho SupeI'Íor poderá recusar o Promotor
mais antigo pelo voto da maioI'Ía de seus membros, repe-
tindo-se a votação até fixar-se a indicação; no caso de
merecimento, a lista triplice compor-se-á de nomes es-
colhidos dentre os Promotores de qualquer en!i'ância:

d) a aposentadoria será compulsória aos 70 (se-
tenta) anos de idade ou por invalidez comprovada, e fa-
cultativa após 30 (trinta) anos de serviço público, em
todos os casos com os vencimentos integrais;

e) os vencimentos dos Promotores serão fixados
com diferença não excedente a 10% (dez por cento) de
uma para outra entrância, atribuindo-se aos de entrân-
cia mais elevada não menos de 3/4 (três quartos) dos
vencimentos do Procurador-Geral do Estado, e êstes se-
rão fixados segundo o mesmo critério dos de Desembar-
gadores;

IH - É vedado aos membros do l\Iinistüio Público,
sob pena de perda do cargo, excercer atividade político-
-partidária, bem como exercer a advocacia, não se com-
preendendo nesta proibição o desempenho de represen-
tação judicial de entidade de direito público, ou de assis-
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tência- ou patrocínio oficial, por encargo de lei ou dele-
gação por esta autorizada.

~ 1.. - Os Promotores-de-Justiça são classificados
por entrâncias. A alteração ulterior da entrância da
Comarca não afeta a classificação do PromotoI' que nela
estiver provido,

~ 2,. - Quando haja especialização de Curador, êste
não perde a categoria de Promotor-de-Justiça da respec-
tiva entrância,

Art. 145 - Os órgãos do :\Iinistério Púhlico esta-
dual terão as atribuições que lhes forem fixadas na lei.

S 1.• - As atrihuições processuais cometidas á Pro-
curadoria-Gerai serão exercidas pelo Procurador-Geral
do Estado e pelos Procuradores do Estado, sendo priva-
tivas do pl"imeiro as que devam ser exercidas perante o
Tribunal Pleno e as mais que a lei definir,

~ 2 .• - Os Promotores-de-Justiça e, sendo caso, os
Curadores, exercerão originitriamente as atribuiçõcs do
~Iinistél"io Púhlico na primeira instância, ressalvada ao
Procul":ldor-Geral a faculdade de avocação.

S 3,. - Os membros do :\Iinistério Púhlico estadual
poderão exerceI' tamhém as atrihuiçõcs do illinistério
Púhlico da União que lhes fOl'em delegadas na forma da
lei federal, ou resultarem de convênio,

~ 4,. - Xo conflito de atrihuições conferidas ao
mesmo órgão, inclusÍ\'e as decorrentes de representação,
assistência ou patrocínio legal e as resultantes de dele-
gação ou convênio, a lei regulará qual deva ser prioritit-
l"iamente exercida pelo tituIUl', atendida a prevalência,
sucessivamente, dos interêsses da Justiça CI'iminal, dos
interêsses institucionais sôhre os individuais e, entre
êstes, dos da parte menos protegida.

Art. 146 - A lei de organização do Ministério PÚ-
hlico disporá sôhre os serYiços da Procuradoria-Geral e
o I'espectivo quadro de pessoal, bem como sôbre a mo-
vimentação das verbas consignadas ao :\Iinistério PÚ-
blico,
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CAPíTULO VII1

Da Organização do Município

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art, 147 - O Municipio será organizado em lei
complementar estadual.

Parágrafo único - O Distrito é unidade do Muni-
cípio.

Ar!. 148 - A sede do Município lhe dá o nome e
tem a categol"ia de cidade. O Distrito designar-se-á pelo
nome da respeetiva sede, que terá a categol"ia de Vila.

Parágrafo único - Os topônimos que contarem mais
de 15 (quinze) anos, somente poderão ser alterados me-
diante lei complementar, precedida de resolução apI'ova-
da' por 2/3 (dois terços) dos memhros da Câmal":l illu-
nicipal, e de consulta prévia it população interessada.

Ar!. 149 - Além dos rcquisitos estabelecidos na lei
complementar federal, são condições essenciais para a
criação de ~Iunicípio a existência na sede de:

I -. 400 (quatrocentos) moradias, pelo menos;

II - edificios com capacidade e condições para o
Govêrno :\Iunieipal, eseola púhlie:.l, pôsto sanitário, ma-
tadouro, culto religioso, hem como terreno para cemi-
tério.

~ 1.. - A prova dos requisitos enumerados no ar-
tigo far-se-á pelo processo estabelecido na lei comple-
mental'.

~ 2,. - Satisfeitos os requisitos, é obrigatória a cria-
ção do Município, respeitadas as condiçiies de sohrevi-

'vência do, Município remanescen te.

Ar!. 150 - O :\Iunicipio nôvo será solenemente ins-
talado na primeira reunião da Câmara Municipal, a reu-
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!izar-se nos 60 (sessenta) dias seguintes à diplomação do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vere'adores o

Parágrafo únieo - Os mandatos eletivos da primei-
ra administração coincidem com os da mesma natureza,
ainda que importem na redução do prazo comum o

Art. 151 - Por voto da maioria absoluta das respec-
tivas Câmaras e eonsulta prévia às populações diretamen-
te interessadas, na forma da lei complementar, poderão
os Municipios modificar os seus limites, mediante acôrdo
aprovado em resolução da Assembléia Legislativa o

Art. 152 - É facultado ao l\Iunicipio, pelo voto de
2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, requerer à
Assembléia Legislativa sua anexação a outro.

~ 1.° - A Assembléia Legislativa, depois de ouvir,
em consulta prévia, os órgãos locais e as populações dire-
tamente interessadas, na forma da lei complementar, de-
terminará a inclusão do pedido no projeto de revisão
administrativa do Estado o

~ 20° - A lei complementar estadual disciplinará
outros casos de extinção do l\Iunicipio.

Art. 153 - Nas hipóteses' de criação, alteração de
divisas e extinção Ode l\Iunicípios, a lei complementar
estadual regulará o destino dos bens públicos existentes
nas áreas deslocadas e disporá sôbre os direitos e obri-
gações a elas relativas o

Art o 154 - É vedado ao Municipio, além do que
dispõe a Constituição Federal:

I - desviar qualquer parte de suas rendas;

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

In - permitir que oficinas e jornais de sua proprie-
dade imprimam publicações de natureza partidária, ou
que estações de radiodifusão e televisão, nas mesmas con-
dições, promovam divulgação daquela natureza, ressal-
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vada a propaganda em horário organizado pela Justiça
Eleitoral;

IV - contrair empréstimos externos e realizar ope-
rações e acôrdos da mesma natureza, sem a prévia auto-
rização do Senado Federal;

V - realizar operações de crédito ou autorizar des-
pesas que con trariem as normas gemis de direito finan-
ceiro federal e a legislação estadual.

Art. 155 - A lei estadual disporá sôbre a fiscaliza-
ção financeira e orçamentária da adminislIoação muni-
cipal pelo Tribunal de Contas o

Parágrafo único - O Prefeito, 1/3 (um têrço) dos
Vereadores ou 10 (dez) contribuintes do Município po-
derão convocar um técnico do órgão referido neste ar-
tigo, para exame da administração financeira local, se-
gundo o que dispuser a lei complementar de organização
municipal o

Art. 156 - O Estado prestará assistência técnico-
-administrativa ao l\Iunicípio que a solicitar o

Art. 157 - As condições essenCIaIS pára a criação
do Distrito e Subdistrito serão fixadas na lei comple-
mentar.

Parágrafo único - O Distrito será instalado pelo
Juiz-de-Paz eleito, coincidindo o seu mandato com o dos
demais titulares dos outros Distritos o

Art. 158 - O Governador do Estado comunicara ~
Justiça Eleitoral, por oficio, a lista dos Municípios, Dis-
tritos e Subdistritos criados, dentro de 10 (dez) dias da
promulgação da lei, para a designação da data das res-
pectivas eleições.

SEÇÃO 11

Da Câmara Municipal

Art. 159 - A administração do l\lunicípio, em sua
função deliberativa, compete à Câmara l\lunicipal.
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Parágrafo único - O número de Vereadores será
'ímpar, limitado o mínimo a 9 (nove) e o máxímo a
21 (vinte e um), guardando-se proporcíonalidade com o
eleitOl'ado d~ i\lunícípio, na forma da lei complementar
t'ederal.

Ar!. 160 - São condições de elegibilidade para Ve-
I'eador:

I - ser brasileiro (Constituição Federal, ar!. 140-
I e II);

II - estar no exercício dos direitos politicos;

III - idade superior a 18 (dezoito) anos.

Art. 161 - A Câmara i\lunicipal reunil'-se-á, na sede
do .'Ilunicipio, pelo menos por 2 (dois) períodos, ordinà-
rÍ:lInente, durante o ano.

~ 1".- No primeiro período de reunlOes, que se rea-
lizará até o dia 28 (vinte e oito) de fevereiro, a Câmara
Municipal tomarú contas do Prefeito; no segundo, que se
iniciarú na última quinzena de setembro, votal'á o or-
çamento até o dia 30 (trinta) de novembro.

ri 2.• - ReunÍl'-se-ú a Câmara, extraordinàriamente,
quando convocada com prévia declaração de motivos,
pelo seu PI'esidente, por solicitação do Prefeito ou por
1I:~ (um têrço) dos Vereadores.

Ar!. 162 - A i\lesa da Câmara serú eleita, anual-
mente, na instalação do primeiro período de reuniões,
POI' voto secreto.

~ 1.9 - Enquanto não fôr eleito o nôvo Presidente,
os trabalhos du Câmara serão dirigidos pela .'Ilesa da
sessão legislativu anterior.

~ 2.9 - ~o prímeiro ano de cada legislatura, a posse
dos Vereadores e a eleição dos membros da Mesa (Iar-
-se-ão perante o Juiz-de-Direito.

~ :~.9_ ~o caso de vacância de todos os cargos da
.'Ilesa, o Vereadol' mais idoso assumirú a Presidência até
nova eleição, a qual, nesta hipótese, será presidida pelo
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Juiz-de-Direito, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da
vacância.

Art. 163 - Serão remunemdos os Vereadores da Ca-
pital e dos i\lunicípios com população superior a 100.000
(cem mil) habitantes, dentl'O dos limites c critérios fi-
xados na lei complementar federal.

Art. 164 - Os Vereadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

u) firmar e manter contrato com emprêsus conces-
sionárias de serviço público municipal, sal\'o quando o
contrato obedecer a clúusulas uniformes;

b) aceitar cargo, função, emprêgo ou comissão nas
mencionadas emprêsas;

II - desde a posse:

ser proprietários, diretores ou conselheiros de em-
'prêsa que goze de faVOI" do i\lunicípio ou que com êste
mantenha con tI'ato de qualquer natureza.

Ar!. 165 - Perde o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições do artigo
anterior;

II - cujo procedimento fôr declarado incompa-
tível, com o dceôro da vereança;

III - que deixar de comparecer u'2 (dois) períodos
cO~lsecutivos de reuniões ou a 3 (três) reuniões extra-
ordinárias, em cada sessão legislativa, salvo impedimento
por enfermidade, licença ou outro motivo expresso no
regimento interno;

IV - que fôr privado dos direitos políticos.

~ 1.9 - Nos casos dos itens I e III dês te artigo, a
perda do mundato será decretadu pela maioria absoluta
da Câmura :\Iunicipal, mediante provocação de qualquer
de seus membros, de sua ;\[esa ou de Partido Politico.
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~ 2.9 - No caso do item IV, a perda será automática
e declal"ada pela respectiva Mesa.

~ 3,9 - Será suspenso o mandato do Vereador que
sofrer condenação c1'Íminal, enquanto dUl"arem seus efei-
tos,

~ 4.9 - A lei complementar estadual poderá consig-
nar outros impedimentos, além dos indicados no Art.
164 - I e II, e pre\'er outros casos de perda do mandato.

Ar!. 16n - Nos casos de vaga ou de licença de Ve-
reador, disciplinados no Hegimento Intemo, observado
o que dispõe o ar!. 38, ~ 1.9, da Constituição Federal,
será convocado o respectivo suplente.

Ar!. 167 - Compete à Câmara Munieipal deliberar
sôbre tudo que diz respeito ao peculiar intcrêsse do l\Iu-
nicípio, notadamente a decretação e aITecadação dos
tributos de sua competência, aplicação de suas rendas
e a organização dos serviços públicos locais.

Ar!. 168 - As deliberaçõcs da Câmara Municipal
serão tornadas por maioria de votos, presentes mais da
metade dos seus membros.

Parágl'afo único - O resumo da ata das reunlOes
da Câmara ~Iunicipal será publicado obrigatàriamente
na imprensa local, onde houver, ficando responsável
pela falta o Secretá1'Ío da Mesa.

Ar!. 169 - A iniciativa de lei municipal ou postUI":I
caberá ao Prefeito, ao Vereador e às Comissões da Câ-
mara ~runicipal.

~ 1.9 - A l\lesa da CfmIara podcrá transformar em
projetos-dc-lei, proposições que lhe forem encaminhadas
por entidades técnicas, culturais e representativas de
classes.

~ 2.9 - É da competência exclusiva do Prefeito a
iniciativa das leis que dispoham sôhre matéria financeira
e ol'çamentill'ia, criem empregos, cargos e funções pú-
blicas, aumentem os vencimentos ou a despesa pública,
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ressalvada a competência da Câmara Municipal no que
concerne aos respectivos sel'viços administrativos.

~ 3,9 - Os projetos-de-lei do Prefeito, por sua soli-
citação, serão discutidos e votados em 30 (trinta) dias,
excluídos os referen tes a codificações locais.

~ 4,9 - Findo êsse prazo, sem deliberação, considerar-
-se-á aprovado o projeto remetido.

~ 5,9 - Cabe exclusivamente ao Prefeito a iniciativa
de lei sôbre alienação, doação, permuta ou empréstimo
de imóveis do Município.

Ar!. 170 - Sàmente pelo voto de 2/3 (dois terços)
<le seus memlJrOS poderá a Câmara ?lIunicipal:

I - conceder isenção e subvenções para serviços
dc interêsse público;

II - declarar a perda de mandato de Vcreador,
no caso do art, 165 - lI;

III - perdoar dívida ativa, nos casos de calami-
dade pública ou de notória pobreza do contribuinte;

IV - aprovar cmpréstimos, opel"ações de crédito e
acôrdos externos, de qualqucl' natureza, dcpendentes de
autorização do Senado Fedeml, além de outras matérias
fixadas na lei complementar estadual.

AI'!, 171 - O Prefeito ou Vice-Prefeito poderá com-
parecer, sem direito de voto, às reuniões da Câmara
Municipal e será obrigatório o seu comparecimento
quando fôr convocado, para prestar esclarecimentos ou
infOl'mações.

Art. 172 - Concluída a votação de projetos-de-lei,
será remetido ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancio-
nará dentro de 8 (oito) dias úteis.

~ 1.9 - Se o Prefeito julgar o pl'Ojeto, no todo ou
em parte, inconstitucional ou contrário ao interêsse local,
vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentl'O de 8 (oito) dias
úteis, a contar do recebimento, enviando ao Presidente
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da Câmara, dentro de 24 (vinte e quatro) lloras, os
motivos do "eto.

g 2.• - Se a Câmara não estiver reunida, fará comu-
nicação por ofício, no mesmo prazo, e a divulgará, de
acônlo com os recursos locais.

g 3.. O veto parcial sàmente poderá abranger o
texlo do artigo, parágrafo, inciso, item, número ou
alínea.

g 4.. Decorridos os 8 (oito) dias úteis, o silêncio
do Prefeito importará em sanção.

g 5.• - Considera-se aprovado o projeto que obti-
"er o voto de 2/3 (dois tel'ços) dos Vel'e:Hlores ))l'esentes,
cm escrutínio secreto,

g ü.• - Nos casos dos êg 4 .• e 5.•, se o Prefeito
deixar de promulgar a lei, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, o Presidente da Câmam ;\Iunicipal, em
igual prazo a promulgará, ordenando a pulJlicaç'ão.

g i.•- Considerar-se-á mantido o veto que não fôr
apreciado pela Câmara ;\Iunicipal dentro dos 20 (vinte)
dias seguintes à sua comunicação, não cOITendo êsse
prazo no período de recesso,

Arl. 1i3 - A elalJoração do orçamento municipal
obedecerá às normas gerais de dil'eito financeiro e à
legislação estadual aplicável.

S 1.0 - Nos Municípios de mais de 50.000 (cin.
qiienta mil) habítantes, será o orçamento publicado em
folheto e distribuído às autoridades, entidades culturais,
<:rganizações de classe e l'emetido aos Secrelál'ios de
Estado da Fazenda e do Interior, e ao Tribunal de
Contas,

g 2 .• - 1\OS ;\Iunicípios de menos de 50.000 (cin ..
qiienta mil) habitantes, será afixado no lugar de eostume,
enviando-se cópia ao Promütor-de-Justiça da Comarca
pam fins de direito,

g 3.. O Tribunal de Contas representará eontra
o servidor municipal que não adolar as providêneias
determinadas neste artigo.

-75 -

Art, 1i4 - O Municipio poden"t criar o cargo de
Auditor para fiscalizar a administração financeim, a
execução orçamentária e as contas do govêl'no local, sem
prejuízo do disposto no arl. 155 e seu parágrafo único.

g 1.. - Se o Município criar o cargo de Auditol' Fi.
nancciro e Orçamentário para a fiscalização das contas
da administração local, o preenchimento far-se-á medi.
ante concurso púlJlico de títulos e provas, peranle lJanca
examinadora presidida por representante do Tribunal
de Conlas, exigindo-se, pam inscrição nesse concurso, o
diploma de curso superiOl' de contabilidade.

g 2.• - Caberá ao Auditor, entre outras funções,
assessorar a Cfunara ;\Iunicipal no exame das contas do
Prefeito.

SEÇÃO III

Do Prefeito e do Vice-Prefeito

Art. 1i5 - A administração do Município será exer-
cida, na sua função executiva, pelo Prefeito,

Parúgrafo único - São condições de elegilJilidade
para Prefeito e Vice-PreCeito:

I - ser lJrasileiro (Constituição Federal, artigo 140-1
e lI);

II - estar no exercício dos direitos políticos;

IH - ser maior de 21 (vinte e um) anos;

IV - contar, pelo menos, 2 (dois) anos de domicílio
eleitoral no Estado, durante os últimos 4 (quatro) anos,
ou um ano de domicílio eleitoral no Município, durante
os últimos 2 (dois) anos.

AI'1. 1iü - O PreCeito prestará compromisso e tomará
posse perante a Câmara ;\Iunicipal, na reunião subseqüen-
te à da instalação desta, ou nos 10 (dez) dias seguintes.
Se a Cfunal'a não estiver instalada ou se deixar, por
qualquer motivo, de reunir-se para dar posse ao Pre-
feito, êste se empossaI'á, decorrido aquêle prazo e nos
S (oito) dias que se seguirem, perante o Juiz-de-Direito,
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~ 1.• - No caso de vaga, ausência ou impedimento
do Juiz-de-Direilo da Comarca, a posse será dada pelo
substituto legal.

~ 2.• - O Vice-Prefeito tomará posse no mesmo
prazo e na forma prescrita neste artigo.

~ 3,. - Se, no prazo de 30 (trinta) dias, o Prefeito
ou o Vice-Prefeito não tiver tomado posse, a Câmara
Municipal decretará a vacância do cargo, salvo motivo
de fôrça-maior, reconhecido pelo Juiz-deoDireito ou pela
própria Câmara.

Art. 177 - Substitui o Prefeito, em caso de impedi-
mento, e sucede-lhe, no de vaga, o Vice-Prefeito com êle
registrado e eleito.

~ 1.. - Em caso de impedimento ou de vaga nos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, serão sucessivamente
chamados ao exercicio das funções o Presidente, o Vice-
-Presidente e o Secretário da Câmara Municipal.

~ 2.• - Quando a vaga se verificar nos 3 (tI'ês) pri-
meiros anos do mandato, proceder-se-á à nova eleição 60
(sessenta) dias depois de aberta a última vaga, mediante
comunicação da ocorrência ao Tribunal Regional Eleito-
ral para fixar a data de realização do pleito.

Art. 178 - O Prefeito residirá na sede do Município,
dêle não podendo ausentar-se, sem prévia licença da
Câmara ~Iunicipal, por mais de 30 (trinta) dias conse-
cutivos.

Art. 179 - Não haverá Vice-Prefeito nos Municípios
considerados estâncias hidrominerais, nos declarados de
interêsse da segurança nacional e no Município da Capi-
tal.

SEÇÃO IV

Das Atribuições do Prefeito

Art. 180 - Compete ao Prefeito:

I - representar o Município;
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II - propor leis municipais ou posturas, nos casos
previstos nesta Constituição e em lei complementar;

III - executar as leis e resoluções da Câmara Muni-
cipal;

IV - apresentar em cada ano à Câmara Municipal,
na forma da lei, a proposta orçamenlária para o exercício
seguinte;

V - preslar conlas da administração à Câmara Mu-
nicipal alé o dia 20 (vinte) de fevereiro de cada ano;

VI - publicar, nos prazos previstos na lei estadual,
por edilais e pela imprensa local, onde houver, as leis,
resoluções, orçamento, labelas. de impostos e lançamenlos
para cada exercício, e mensalmente o balancete da re-
ceita e despesa, com a rclação dos pagamentos realiza-
dos:

VII - manter e zelar o patrimônio do Município;

VIII - sancionar e promulgar, denlro de 8 (oito)
dias úteis, contados do recebimento, os projetos-de-Iei, ou
vetá-los, devolvendo-os à Câmara;

IX - prestar, quando solicitado por Vereador, atra-
vés da Câmara Municipal, informações sôbre atos da
administração;

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

XI - nomear e demitir servidores públicos, de acôr-
do com a lei complementar estadual e segundo os pre-
ceitos da lei municipal;

XII - providenciar o que fôr de interêsse do Muni-
cípio, na forma prevista nesla Constituição e nas leis do
Estado;

XIII - comparecer, esponlâneamente, perante a Câ-
mara Municipal ou qualquer de suas Comissões, para
solicitar providências e, obrigatoriamente quando fôr
convocado para prestar informações sôbre assunto pre-
viamente determinado,

~ L" - A lei complementai" de organização munici-
pal especificará outras atribuições do Prefeito do Mu-
nicípio.
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~ 2," - O Prefeito promoverá o plano de aplicação
e a ,prestação de contas de que trata o ar\. 13, ~ 5,", da
Constituição Federal, quando fôr o caso,

SEC.~O V

Da Responsabilidade do Prefeito

Art" 181 - Perderá o cargo o Prefeito que fôr julgado
e condenado por crime de responsabilidade, sofrer priva-
ção dos direitos politicos e praticar as seguintes infrações
político-administrativas:

I - impediI' o funcionamento regular da Câmara;

11 - atentar contra o gôzo e o exercicio dos direitos
políticos, individuais e sociais;

IH - faltar à prohid3de na administração munici-
pal e em outros setores de serviços púhlicos vinculados
ao llIunicipio;

IV - violar a lei orçamentária municipal;

V - descumprir as decisões judiciárias e as leis
relativas à administração local;

VI - praticar iITegularidades na prestação de con-
tas, de forma a caracterizar o emprêgo ilicito dos di-
nheiros públicos;

VII - utilizar, em proveito próprio ou de terceiros,
os hens públicos do Municipio;

VIn - obstar o exame de livros e documentos cons-
tantes do arquivo da Prefeitura, bem corno a verificação de
obras e sel'viços municipais POl' Comissão de Inquérito
da Câmara, regulannente instruída, ou órgão competente
da administração estadual;

IX - desatender, sem justo motivo, as convocações
ou pedidos de informações da Câmara;

X - I'etardm' ou omitir a publicação de leis e atos
sujeitos a essa formalidade;
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XI - deixar de apresentar à Câmara a proposta or-
çamentária;

XII - omitir-se na defesa de bens, rendas, direitos
ou interêsses do ~Iunicipio;

XIII - ausentar-se do ~Iunicipio, por tempo superior
ao permitido, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização
da Câmara;

XIV - proceder de modo incompativel com a digni-
dade e o decôro do cargo.

PaI'ágrafo único - A lei complementar de organiza-
ção municipal disciplinará o processo de perda do man-
dato do Prefeito,

Ar\. 182 - Sàmente pelo veto da maioria absoluta
de seus membros e mediante escrutinio secreto, poderá
a Câmara ~Iunicipal decretar a perda do mandato do
Prefeito ou do Vice-Prefeito"

Ar\. 183 - Suspende-se o mandato do Prefeito ou
do Vice-Prefeito por motivo de condenação criminal,
enquanto durarem os seus efeitos,

SECA0 VI

Da Administração Regional e Local

Ar\. 184 - O Estado poderá criar, em determinada
área de seu território, Hegião de Administração Estadual,
com finalidades administrativas, tendo em vista a maior
eficiência do serviço público,

Pal"ágrafo único - A área mencionada no artigo, com
população nunca inferior a 100" 000 (cem mil) habitantes,
deverá abranger 3 (três) Municipios, no mínimo"

Ar\. 185 - A Região da Administração Estadual
será organizada em decreto do Governador do Estado, ou-
vido o Conselho Estadual do Desenvolvimento, e nêle se
determinarão o território, 'lS bases da coordenação regi 0-
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nal dos serviços públicos e a respectiva sede, além de
outras providências.

~ 1.' - O Administrador-Regional e seus auxiliares
diretos serã/) nomeados, em comissão, pelo Governador
do Estado.

~ 2.' - O Conselho Regional, eleito pelos PI"efeitos e
Vereadores do respectivo território, apresentará suges-
tões, debaterá os problemas da administração regional
e fiscalizará as atividades desta.

~ 3.' - Se não fôr escolhido o Conselho Regional na
forma do parágrafo anterior, .a Assembléia Legislativa ele-
gerá os respectivos membros.

~ 4.' - A função de Conselheiro é gratuita e consi-
derada serviço público relevante.

tcs dos partidos politicos do l\lunicípio, cujos candidatos
. tcnham sido votados no Distrito.

~ 2 .• - Os dirigentes partidários, em ofício, enviarão
o nome dos escolhidos ao Secretário de Estado do Inte-
rior, que publicará as respectivas relações no órgão oficial

. do Estado, para a. instalação do Conselho.

~ 3 .•. ..:- O cargo de Conselheiro-Distrital será gratui-
to e. seu. exercício será considerado serviço público re-
levante.

ArI. 189 - O Município poderá atribuir funções
:lO Conselho, nos têrrnos da lei complementar.

Al'I. 190 - Para efeito do disposto nesta seção, os
Subdistritos urbanos serão considerados Distritos.

Al'I. 186 - A Região de Administração Estadual,
após 3 (três) anos de funcionamento, poderá ser orga-
nizada er.n lei, de iniciativa do Governador do Estado,
mantido sempre o princípio da nomeação, em comissão
de Administrador-Regional e auxiliares. '

SÉçÃO VII

Da Intervenção no Município
. ,

'.

Al'I. 191 - O Estado não intervirá no Município,
salvo quando:

....~ c) não' prestar a administração municipal as contas
na fOI'"rila' determinada no 31'1. 180-V e VI desta Consti-
tuição e na lei estadual. . . "

pagamentonoI'
a) verificar-se impontualidade

de cmpréstimo por êle garantido;

h) deixar o :\lunicípio de pagar, por 2 (dois) anos
.consecutivos, a dívida fundada;

. " AI'1. 192,- A intervenção dependerá da lei, nTaqual
se especificarão a amplitude, li duração e as eondições
em que deverá ser executada.

. Pal'ágrafo .único - A iniciativa da inte.rvenção .cabe-
.;:á ao Governador do Estado, 'ao Tribunal de C0!.1tas
ou a qualquer Vereador, mediante representação funda-
mentada 11 Assembléia Legislativa.

Art. 187 - Os Municipios poderão associar-se, me-
diante convênios, para explorar, sob plancj:lmento, os
erviços de interêsse comum, de forma permanente ou

transitória, na forma da lei complementar de organização
municipal.

~ 1.' - No convênio serão sempre previstos a Su-
perintendência Regional, como órgão executor, e um
Conselho Fiscal.

~ 2.' - Poderá ser disciplinada no com'emo a par-
ticipação de órgão da União ou do Estado, na forma da
lei complementar.

Al'I. 188 - Em cada Distrito existirá, criado por lei,
o Conselho Distrital da Comunidade, que deverá cola-
borar na fiscalização e hom andamento dos serviços pú-
blicos.

~ 1,0 - O Conselho será composto de 5 (cinco) mem-
bros escolhidos, sob critério proporcional, pelos dirigen-
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_ ArL 193 - O ç.oyernador nomeará o Interventor no
"Iunicípio, expedindo as instruções de acôrdo com 'U lei
de interyenção"

: " , ArL 194 - Cessados os motivos que determinarem a
intervenção, as autoddades municipais afastadas em con-
seqüência dela' yoltarão ao exercício de seus cargos, sem
prejuizo da apuração legal de responsabilidade,,"

-Parágrafo único - Por intermédio do Governador
do 'Estado, o Interventor no l\Iunicípio prestará contas" de
seus atos, à Assembléia Legislativa,

TITULO I I

Dos Direitos e Garantias,

ArL 195 - O Estado assegura, no seu território e
nos limites de sua competência, em sua plenitude, não
só os direitos e garantias individuais que a Constituição
Federal reconhece e confere a nacionais e estrangeiros, mas
também outros quaisquer decorrentes do regime e dos

"princípios que adota,

TITULO III

Da Ordem Econômica e Social

ArL 196 - O Estado orientará a atividade econômi-
:ca, que lhe couber sob a inspiração do bem-comum, e da
justiça social, com base nos seguintes princípios:

I - liberdade de iniciativa;

H -;- yalorização do trabalho como condição da dig-
nidade, humana; ,

IH - função social da propl'iedade;

I'\r - harmonia 'e' solidariedade cntr'e os fatôres de
produção;_ .' ',', ~' " , ,

v - desenvolvimento .. econômiêo.
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Arl. 197 '- O Estado estabelecerá plano 'de")aprcivei-
tamento das terras "públicas, colonizàndo-as "em globo ou'
por lotes ou mediante cessão ou alienação, até 250 (du-
z~ntos e cinqüenta, hectares, a quem 'outras não; tiver
par~ cultiyar., '.0

. ,

~ 1.. - Qualquer alienação de terras públicas 'com
área superior 'a 250 (duzentos e cinqüenta), hectares
dependerá de lei especial, ressalyado o disposto rIO "art. :
164, .pal:ágl:a~o único, da Constituição .Federal.

~ 2,. - O Estad'o assegurará, a legitimação de posse
e a preferência. à aquisição de até 100 (cem) hectares
de... .terras públicas, nos têrmos da lei ,federa!', àqueles
que' as tornarem produtivas com o seu trabalho e de" sua'
família,

Art, 198 - Ás emprêsas privadas compete, prefe-.
renCialmente, com o estimulo e apoio do Estado, organizar
e explorar as atividades econômicas,

, ~ 1.. - Sàmente para suplementar a inici,atiya priva-
áa, o Estadô Ol'ganizará e expidrará diretamente ativida-
de econôniica,

~ 2,. - Na exploração pelo Estado da atividade eco-
námica, as emprêsas públicas, as autarquias e as socie-
dades de .econo"mia mista reger-se-ão pelas normas apli-
cáveis às emprêsásprivadas. inclusive quanto ao direito
do trabalho e das obrigações,'

ArL 199 - O Estado estabelecerá plano de assistên-
cia social 'aos que dela necessitarem, 'com a colaboração
dos Municí,pios.

Ar!. 200 - f: obrigatória a assistêncía à maternidade,
à infância e à adolescência;', O Estado tornará efetiva
essa assistência mediante órgãos especializados e funda-
ções que instituirá,

: "Art 201' ~ O" Estado prestará 'ao's servidores Civis
dos' órgão.s lia. ádministração direta, desce.nt!"ali,zada' '?u'
aUtônoma os benefícios e Sf:rviçoS da prevldehcla ~oclal
àlravé~ de in~tituto 'central.de assistência, seguro e 'pre-.
vidência, organizado na forma da lei,



Pal'ágrafo único - A prestação de benefícios poderá
estender-se aos servidores do ",Iunicípio.

Art. 202 -.-!. O Estado promoverá o desenvolvimento
econômico-social, mediante o planejamento de suas ati-
vidades, ajustado ao_sistema nacional de planejamento e
em articulação eom os Municípios e com os órgãos com-
pelenles da União.

AI'I. 203 - A ação governamental se orientará se-
gundo um sistema estadual de planejamento, na forma
que a lei estabelecer, para a formulação de planos e pro-
gl'3mas em nivel geral, setorial e regional, de duração
anual ou pluríenal.

Parágrafo único - O Conselho Estadual do Desen-
volvimento, .sob a presidência do Governador, é o órgão
central de planejamentp e coordenação das atividades que
visem o desenvolvimento econômico-social do Estado.

Art. 204 - O Estado, na forma da lei, incentivará a
politica agi-ícola de defesa das reservas florestais e de
combate à erosão.

Art. 205 - A lei disporá a política de assistência
social e econômica às populações cujas áreas foram ou
venham a ser inundadas pelos reservatórios, destinando-
lhes a quola compensatória prevista no art. 28, parágra-
fo único, letra a, da Conslituição Federal.

Arl. 206 - O Eslado promoverá política econômica
de incentivo à induslrialização das riquezas do subsolo,
visando mobilizar recursos para o seu desenvolvimento.

TíTULO IV

Da Educação e da Cultura

Arl. 207 - A 'educação é direito de todos e será
dada no lar e na escola; asoegurada a igualdade de opor-
tunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade ,na-
cional e nos ideais de liberdade e de solidariedade hu-
mana.
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. Art. 208 -,. Respeitadas as diretrizes e bases fixadas
pela União, cabe ao Conselho Estadual de Educação,
entre outras atribuições, planejar e supervisionar, na
forma da lei, a organização e o funcionamento do sis-
tema estadual de ensino nos seus diferentes graus e ramos.

Parágrafo único - Os membros do Conselho Esta-
dual de Educação serão nomeados pelo Governador do
Eslado, de,pois de aprovada a escolha pela Assembléia
Legislativa.

Art. 209 - A legislação do ensino adotará os se-
guintes priIicípios e normas:

I - o ensino primário sàmente será ministrado na
li ngua nacional;

li - o ensino, dos 7 (sete) aos 14 (quatorze) anos,
é obrigatól'io para todos e gratuito nos estabelecimentos
primários oficiais;

III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igual-
mente, gratuito para quantos, demonstrando efetivo apro-
yeitamenlo, provarem falta ou insuficiência de recursos,
devendo o Poder Público, sempre que possível, substituí r
o. regime de gratuidade pelo de concessão de bôlsas-de-
-estudo, exigido o posterior reembôlso no caso de ensino
de grau superiOl";

IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa,
conslituirá disciplina dos horários normais das escolas
oficiais de grau primário e médio, sendo ministrado de
acôrdo com a confissão religiosa do aluno, manifestada
POI' êle, se fôr capaz, ou POl" seu representante legal ou
responsável;

\' - o ,provimento dos cargos iniciaís e finais das
carreiras do magistério de grau médio e superior será
feito sempre mediante prova de habilitação, consistindo
em. concurso' público de provas e de títulos quando se
Iratar de ensino oficial;

VI - haverá, no sistema de ensino, obrigatàriamente,
serviços de assistência educacional que assegurem aos
alunos necessitados condições de eficiência escolar;

VII - é garantida a libenlade de cátedra;
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.. ..~TíTULO V

• ? 1 ;.-

Das Disposições Gerais e Transitórias
" -

.,

Ar!. 218 - O servidor que já tiver satisfeito', ou
viel" a satisfazer, até 15 de março de 1968, as condições
necessári;s para"'3 apos~Iiiaifo'rià,nos' têrrh~s da' legis-
lação vigente na dátá dá' ConsÜtutiçãó'F~;deral;apo's'entaf-
~~é~á'~~~ os direitos e ,'antagens :previstos naquel~ le'ids-
laç'ão. . r'" ,', ., .. " ,', ' ,',

., ';

~~ A:rt. 220 - O, Estado "e oS'l\1unicípios assegurarão
ao ex-combatente da ,Fôrça~ Expedicionária Brasileira;,rda
Fôrça Aérea Brasileira, da Madnha de:':Gu'Crra, e •Ma-
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, Art, 215 - O Estado",tendo em vista as peculiari-
dades regionais e as característioas de grupÇls sociais,cpro-
moverá, "a e~p,ansão" dos çursos de I ensino técnico, indus-
trial, agrícola e comercial.

-:) i:Parágrafo único --:. Dentro (de' ,60., (sessentâ)" diasi 'a
contarr"da data da -:promulgação, 'desta': (Coristituição~' o
,Poc!er :Executivo. remeterá à Assémtiléia Legis ativa pro-
jeto-de-lei dispondo sôbre li apuração ,< das condições .e
tempo de serviço público dos servidores estaduais, para
aplicação do art ,r .1.77, ,~~2,. ,.da, .Constituição. ',Federal, e
regulando a concessão de estabilidade a servidores esta-
.duais admiti~os antes; de ,27. d~ outu~m lç!e,,1,9~5,: l'I

, ,', Art': 217 -- O mandato do"Governador e"'do 'Vice-Go-
\'emador do Estado, Cleitosa 3 de outubro'de 1965;!finda-

'-rá.'em"15 de marÇO" de 19711 ,. , . , " ;

:. :"l.... ,' .. :.}
.• ' Art., 216 '- A lei organizará o sistema estadual de des-
,portos. ' , ,

~~t • ~1., I ;, ~',i,. ~J,' t _! l~ 'fl

Art. 219 - São estáveis os atuais servidores do Esta-
';il0 k dos l\[uni~í1lios, d'a' a(ihiini~t~rição' '~e~frair"i~'da oh
'~'~Íárquica, que; 'na dáta 'da"pró';;;uigação' da' GoJstit~lÇão
Federal, contri,'ani, p"c1o inenos;' 5 '({:incof' au'os ci~"sJrvI-
ço público.
-, '~'.~.. "' .•..

" ,", ,r :'

Parágrafo umco. - Ficam sob a proteção especial
do Poder Público os documentos, as obras e os locais de
valor - .histórico' ou _ artístico, - ou dotados de particular
bei~za, 'e os m~nu~ent,os e paisagens' naturais notáveis,
b~IIl.' como. a~ jazi.das arqueológicas, para cuja preserva-
ção o. Estado adotará as medidas e mante~á os serviços,
adequados, em cooperação com os órgãos federais ou
mUl1icip~i~ c~rrespondentes.

.. Parágrafo úniêo '- As emprêsas comerciais e indus-
triais 'são áinda' obrigadas, a ministrar, em cooperação
com o Estado' ou o 'Municipio, aprendizagem aos seus
trabalhadores menores.

Ar!. 214 '~, As conferências de natureza científica
literáda, ósre'éit'ais e' as exposições (fe arte são isentos
quaisquer tributos estaduais, na forma da lei.

Art,,212,- O amparo à cultura é dever ,do Estado.

Art: '213 - As, ciências, 'asletras e as artes são livres.

,)

Art. 211 As' emprêsas comerciais,' industriais e
agricolas são obrigadas a manter, pela forma que a lei
estabelecer, o ensino primário gratuito de seus empregados
e' d~s filhosdêstes: ' i. ,
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Art. 210 - O Poder Público ministrará o ensino nos,
seus diferentes graus.

;.". l

, Parágrafo único - Respeitadas as disposições legais,
o ensino é livre à iniciativa particular, que merecerá ó
ampal;o técnico e' financeiro da' Poder Público, 'inclusive
através da concessão de bôlsas-de-estudo. .

;:,;:.VII~- a formação ,moral e ClVlca 'será obrigatória
n,os currÍculo,s dós diversos graus e ramos;

'.IX ~"o ensi~:o t'éc~ico elementar será incrementado'
como compl~mento d,~ ,~ursoprimário; ,

,r X -, a distribuiç,ã~ do ino dilJático far-se-á através
de bi~liotecas ou ,outro,s meios que- o Estado estabelecer:
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.I'inhal\[ercante do Brasil, que tenha participado efeti-
vamente de operações bélicas na Segunda Guerra Mundial'
os' direitos eonsignados na 'Constituição Federal. '

Ar!. 221 - Os impedimentos e a vedação de exercício
de atividade polílico-par'tidár"ia não se aplicam, nos têr-
mos da Constituição Federal, aos Ministros do Tribunal
de Contas do Estado que estejam no exercício de fun-
ções legislativas ou que hajam sido eleitos titulares ou
suplentes no pleito de 15 de novembro de 1966,

Ar!. 222 - A redução da despesa de pessoal do Esta-
do ou l\[unicipios, prevista no art, 66, ~ 4", da Constitui-
ção Federal, dever"á efetivar-se até 31 de dezembro de
1970, excluindo-se da limitação estabelecida os créditos
especiais ou extraordinários vigentes em 15 de março de
1967.

Ar!. 223 - Fica assegurarla a vitaliciedade aos pro-
fessôres-catedr'áticos e titulares de oficio de justiça nomea-
dos até 15 de março de 1967, assim como a estabilidade
de funcionál'ios já amparados pela legislação anterior.

Ar!. 224 - f: respeitado o mandato em curso dos
Prefeitos de l\lunicí,pios cuja investidura deixou de ser
eletiva por fôrça da Constituição Ferleral e, nas mesmas

•condições, o. rlos eleitos. a 15 de novembro de 1966.

Ar!. 225 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Ver'eadores e Juizes-de-Paz que forem eleitos em 15 de
novembro de 1970, findarão com a posse dos eleitos, para
.os mesmos cargos, a 15 de novembro de 1972 (ar!. 16 - I-
da Constituição Federal).

Ar!. 22(i - É extinto o cargo de Juiz-Municipal.

Parágrafo único - Os atuais Juízes-l\[unicipais ficam
em disponibilidade, sem prejuízo da situação dos que
foram transformados em Segundos-Juízes-de-Direito os
quais continüarão servindo nas Varas em que funcio~am,
na forma da lei:
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Art. 227 - No preenchimento das primeiras vagas
que se abrirem após a vigência desta Constituição, o Tri-
hunal de Justiça cuidará de conseguir a igualdade e a
alternação estabelecidas no ar!. 123 ~ 2 .•, desta Constitui-
ção,

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

Art. 228 - O Govêrno do Estado manterá a Comissão.
do Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha como ór-
gão encarregado de elaborar e executar o plano de desen-
volvimen to sócio-econômico da região.

AI'!. 229 - Enquanto não se elaborar o orçamento
plurienal de investimento, previsto no ar!. 62, ~ 5", no
qual serão prioritàriament~ incluídos, ficam mantidos,
nos têr'mos das normas institui doras, os recursos desti-
nados à Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequi-
tinhonha e ao incentivo e amparo à pesquisa científica
e tecnológica, a cargo de Fundação ou Universidade apa-
relhada. .

Art. 230 - É mantido o Institutó de Previdência
dos Servidores do Estado de l\linas Gerais (lPSEl\lG),
corno órgão de assistência, seguro e previdência social
dos servidores públicos civis, o qual deverá ser reestrutu-
rado, a fim de preencher os devidos fins, nos têrinos e
condições da respectiva lei de organização.

Ar!. 231 - Enquanto não fôr sancionada a lei com-
plementar de organização municipal, ao l\Iunicipio é ve-
dado contrair empréstimo cujos serviços de juros e amor-
tização absorvam mais de quarta parte da média da arre-
cadação dos 3 (três) últimos anos, levando-se em conta,
para o cálculo, a renda líquida provável dos serviços
de caráter produtivo, quando o empréstimo se destinar
à sua execução.

Art. 232 - Considerar-se-á como de efetivo exercí-
cio, na forma e condições que a lei determinar, o periodo
compreendido entre o ingresso do servidor no serviço
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público estadual e a data de 15 de março de 1967, descon-
tados apenas os afastamentos decorrentes de licença para
tratar de interêsses particulares.

Art. 233 - É indispensável a previa autorização le-
gislativa para alienação, permuta, empréstimo ou doação
de bens do Estado e dos l\1unicípios.

Art. 234 - Esta Constituição será promulgada pela
Mesa da Assembléia Legislativa do Estado e entrará em
vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 27 de março de 1967.
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