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Constituição
do Estado de

Minas Gerais

PREÂ r mui o

Nós, representantes do povo do Estado de Minas Gerais, fiéis aos
ideais de liberdade de sua tradiçío, reunidos em Assembléia Constituinte,
com o propósito de instituir ordem jurídica autônonia, cit ic, com base nas
aspirações dos mineiros, consolide OS princípios estabelecidos na
Constituiçio cia República, promova a descentralização cio Poder e
assegure o seu controle pelos cidadãos, garanta o direito de todos à
cidadania plena. ao desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceito, fundada na justiça social, promulgamos,
sob a proteção de Deus. a seguinte Constituição:
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TÍTULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1"— () Estado de Minas Gerais integra, com autonomia político-admi-
nistrativa, a República Federativa do Brasil.

§ 1° - lodo o poder do Estado emana do p'o, que o exerce por meio de
representante ,, eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República
e desta Constituição.

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

Au. 2" - São objetivos prioritários do Estado:

- garantir a eletividade dos direitos públicos subjetivos:
II —assegurar o exercício, pelo cidadão, dos mecanismos de controle da lega-

lidade e legitimidade dos atos do Poder Público e da eficácia dos serviços públicos:

III - preservar os valores éticos:
IV - promover a regionalização da ação administrativa. em busca do equi-

líbrio no desenvolvimento das coletividades:

V - criar condições para a segurança e a ordem l)úl)licaS

VI - promover as condições necessárias para a fixação do homem no campo:
• (Vide Lei ii" 11020, de 8/1/1993.)
• (Vide Lei o" 11265. de 411111993.)
• (Vide Lei o" 11744. de /Ó1I11995.)

VII - garantira educação, o ensino, a saúde e a assistência à maternidade,
à unI ância. à adolescência e à velhice:

• (Vide Lei o" 10501. de 17/1/1991.)
• (Vide Lei o" 11397, de 611111994.)
• (Vide Lei o" 12666. de 4/11/1997.)
• (Vide Lei o" 13176, de 29/1/1999.)

VIII dar assistência ao Município, especialmente ao de escassas condi-
ções de propulsão socioeconõmica:

IX - preservar os interesses gerais e coletivos:
X - garantira unidade e a integridade de seu território:

XI - desenvolver e foiialecer. junto aos cidadãos e aos grupos sxiais. OS

sentimentos de peitinência à comunidade mineim em favor da pscrvação da unidade
geográfica de Minas Ckrais e de sua identidade social, cultural, política e histórica.

Art. 3" - O território do Estado somente será incorporado, dividido ou
desmembrado, com aprovação da Assembléia Legislativa.
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TÍTULO U

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDA rs1ENTAIS

Art. 4' - () Estado assegura, no seu território e nos limites de sua
coinpeténcia, os direitos e garaul ias fundamentais que a COIiStitLIiÇã() da
li'itibliea confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais.

§ 1° - Incide na penalidade de destituição de mandato adininisuativo
ou de cru-g ou Função de direção. em órgão da ad mi i st raçãi di ieI a ou
entidade da ailiiiinislração indireta, o agente publico que deixar
iniusliticadamente de sanar, dentro de noventa dia.-,da data do iequeiimento
do interessado. omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional.

§ 2" - Independe do pagamento de taxa ou de emolumento ou de ga-
lantia de instãneia o exercicio do direito de petição ou representação. heiri
conro a obtenção de certidão para a defesa de direito ou esclarecimento de
situação de interesse pessoal.

• (te lei ,0 13514, de 71412000.)
• ( tU/e a,i. V" o/a Lei ( am/'/emenrar W'59. de 181112(X)7. /
• ( Vide Lei ir' 14088, (te 31171200.0

Nenhuma pessoa será di scri ni i nada, ou de qualquer foi-ma pie judi -
cada, pelo tato de litigar com órgãu ou entidade estadual, no ánibito adniinistma-
tivo ou no judicial.

§ -" - Nos processos administrativos, quaitlueu que seja o objeto e
o pioo.edilliento), observar-se-ao, entre outros mecluisitois de validade, a
publicidade. o eontraditáiio. a defesa ampla e o despacho ou a decisão
motivados.

§ 5" - Todos 11,ni o direito de requerer e obter inl'orinaçiio sobre projeto
do Poder Público, a qual será prestada nu prazo da lei, ressalvada aquela cujo
sigilo seja impresem ndivel á segurança da sociedade e do Estado.

6'' - () Estado gaiante o exercício do direito de reunião e de outras
lihe Riade s eon si iii ei ona is e a dei esa da ide rn pii b li ca, da segu lança pessoal
e d,v, patii iiiOfli(ls público e privado.

§ 7" - Ao piesidiaiio . assegurado o direito a:

- assistência inidica. jurídica e espiritual:

11 - aprcnditado prohssionaliiame e trabalho produtivo e meiiiunerado:

III - acesso a noticia divulgadaI g ada fora do ambiente caiceráiiu:

IV --acesso aos dados relativos à execução da respectiva pena:
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V -creche ou outras condições para o atendimento do disposto no au. 5°,
L. da Constituição da República.

• (Vide Lei o" 11404, de 2511111994.)
• (Vide Lei ii" 13054, de 2311211998.)

§ 80 - l passível de puriiçio, nos termos da lei, o agente público que. no
exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, violar
direito constitucional do cidadão.

Art. 5" - Ao Estado é vedado:
- estabelecerculto religioso ou igreja, subvencioná-los.e li) baraçar-llies

o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de
dependência ou de aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interes-
se público:

II - recusar fé a documento público;
III - criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às demais

unidades e entidades da Federação.
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TÍTULO 111

IX) ESTADO

Capítulo 1
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTA 1)0

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 6° Sio Poderes do listado, independentes e harmônicos entre si. o
le'i'l:itivo. o Executivo e 0JLILlIciui1O.

l'.iiágraio único - Ressalvados os casos previstos nesta ('onstituiçio. é
vedado qualquer d >s Poderes de legar atribuição  e, a quem for investi tio na
l'unçào de um deles. c\ercer a ik outro

Ar!. 7" - Sausnobolos do lsta(k) a l)alldeila. O 1)1111) Cl) hrasio, definidos em lei.

:\rt. 8"- À cidade de Belo 1 lonzonte é a Capital do Istado.

Seção II
Da Competência do Estado

Art. L' - E reseivada ao I\tad() .1 competencla que não lhe seja \ edada
pela Constituição  da República

Ar!. lO - Compete ao Est aIo:

- manter relações CO .i 1 I nião. os Estado', Federados. o Distrito Federal
e os Municípios

II - Orga nizai seu Governo e Ad nu iii straço:

III - urinar acordo. COilVCJUO, ajuste e iflSIlumeflt() cOngênere

IV - dii undir a seguridade social, a educação. a cultura. o desporto, a
ciciicia e a tecnoloiia:

V - proteger o iueto an)blente:

VI - manter e pieservar a segLilança e a timticm públicas e a incolumidade
lia j)essOa C dl) patl'imoIio:

VII - intervir no Municipio, nos casos previstos nesta Constituição:

LII,



VIII - explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de
gás canalizado, na forma da lei:

(inciso com redação dada pelo ali. 10 da Emenda à
('oistituiç'ão n" 66, de 2511112004.)

IX - explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de trans-
porte ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu terri(Ório e
o rodoviário estadual de passageiros:

X - instituir região metropolitana. aglomeração urbana e microrregião:
• (Vide Lei Complementar n° 26, de 141111993.)

XI - instituir plano de aproveitamento e destinação de terra pública e
devoluta, compatibi lii.ando-o coma política agrícola e com o plano nacional de
ie lorina agrária:

 • (Vide Lei n° 11020, de 8/1/1990
• (Vide Lei n° 11401, de 141111994.)
• (Vide Lei o° 11774, de 161111995.)
• (Vide Lei n° 12416, de 2611211996.)

XII - criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas,
estações ecológicas e equis alentes. adequado à conservação dos ecossistemas
do Estado, para proteção ecológica, pesquisa científica e recreação pública, e
dotá-los dos serviços públicos indispensáveis às suas finalidades:

XIII - dispor sobre sua divisão e organização judiciárias e divisão admi-
nistrativa:

• (Vide Lei Complementar n°38. de 131211995.)
• (Vide Lei Complementar n°59. de 181112001.)

XIV -, suplementar as normas gerais da União sobre:

a) organização, efetivos, garantias, direitos e deveres da Polícia Militar:
• ( Vide Lei Complementar n° 23. de 2611211991.)
• ( 'ide Lei Complementar li' 54. de /3/12/1999.

b) licitação e contraio administrativo na administração pública direta e
indireta:

XV - legislar privativamente nas matérias de sua competência e,
concorrentemente com a União, sobre:

a) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico:
h) orçamento:
e ) junta cometei ai:
(1) custas dos serviços forenses:

• (Vide Lei n° 12989, de 30/7/1998.)
• (Vide Lei n° 14(139, de 2911212003.)

C) produção e consunio:
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f) florestas, caça, pesca. Fauna, conservação da natureza. defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do ambiente e controle da poluição:

• (Vide Lei li <> 10501. de 271121j°)VI.)
• (Vide Lei n° II3V, de Ó////994.
• (Vide Lei li <> 14300, de 10/6/2002.
• (Vide Lei o" 14578, de /õ///2003.
• Vide Lei o" 141'1. de 1,_1112002,

g) proteção dl) patrimônio hiStOi'icO. cultural. ailist ico. tUil'stiCo e paisagístico:
hi responsabilidade poi dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
i educação. cultura, ensino e desporto:

criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas:
• (1 u/e Lei ( ' 1 on'1eoieuiir n"59. de 181112001

1 procedimentos em nlateiia l)I'oeessuil
m preielêneia social, proteção e defesa da saude:

• ('lide Lei n" 13317, de 24191I999.)
n i assist&T'iicia jurídica e defensoria pública:

• (lide Lei li' 13166, de 201111OVO.)
o) apoio e assistência ao portador de deficiência e sua integração social:

• (Vide Lei o" 11807. de 28Y7/1905.)
p1 proteção à infância e à juventude:
(1)  organi/ação, garantias. direitos e deveres da Policia Civil.
§ 1° - No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá:

- ct nnpe 1 i ncia suI)I ente ti tar:
II - competência plena, quando inexistir lei federal sobre nonnas gerais. lican-

do suspensa a eficácia da lei estadual no que loreontiano a lei lderal superveniente.
§ 2° - O Estado poderá legislar sobre matéria da competência privativa da

mão, quando permitido em lei complementar federal.

Au. 11 - É competência do Estado, comum à k Pnião e ao Município:
- ielar pela guiI da da Constituição, das leis e das inst ituiçóes demcr:í-

1 ieas e conservar o patrimônio pt'I bi ici :
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia do por-

ador de deficiência:
lii - proteger os documentos, obras e outros bens de Nalor histórico, artístico

e cultural, os uto)nunK'ntos. paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos:
• i luIe Lei o" 11720. de $0/12//OV-I.
• (Vide Lei li" 13464, de 121112000.
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IV - impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de
Outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar OS meios de acesso à cultura, à educação e à ciência:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de

suas formas:
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora:

Vide Lei ,j0 1418/, de 171112002.)

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
alimentar, com a viabilização da assistência técnica ao produtor e da exten-
são rural:

• (Vide Lei ,O 11744, de 16/1/1995.)
• (Vide Lei n o 13195, de 291111(M).)

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

• (Vide Lei ;,° 11265, de 411111993.)
• (Vide Lei n 11622, de 611011994.)

X - combater as causas da pobreza e os fatores de niarginalização, me-
diante a integração social dos setores desfavorecidos:

XI - registrar. acompanhar e fiscalizaras concessões de direito de pesqui-
sa e de exploração de recursos hídricos e minerais em seu território:

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança
do trânsito.

Seção III
Do Domínio Público

Art. 12 - Formam o domínio público patriiuonitl do Estado os seus bens
móveis e imóveis, os seus direitos e os rendimentos das atividades e serviços de
sua competência.

Parágrafo único - Incluem-se entre os bens do Estado:
- as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depó-

sito. salvo, neste caso, na forma da lei federal, as decorrentes de obra da União:
II - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União:
III —os lagos em terreno de seu domínio e os rios que em seu território têm

e foi, salvo os de domínio da União:
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
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Seção IV
Da Administração PLiI)IiCa

Art. 13 - A atividade de adii nistraçto pLíbhca dos Poderes do Estado e a
de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade,
i mpe 'o al idade. moralidade, publicidade. eficiência e raioabi 1 idade.

('apiti (0111 i('(I(iÇ(l() dada /)elo iii!. / da Iaizeimdi a
Cen.1iiiiiçio o" 49. de 131612001.)

§ 1 ` - •\ moralidade e a iaicmahi 1 idade dos atos do Poder Publico sei-ao

apuradas. pata efeito de controle e i uva lidação, ciii lace dos dados objetivos de
cada C.tSO.

§ 2° - ( ) agente público tlloU\ ara o amo adiuinistratio que praticar,

ex p1 te it ando-lI te o fundamento	o l;ít i co e a finali dade .

Art. 14 - •\dininistração l)tiI)lica direta é a que compete a órgão de qual-

quer dos Poderes do E, %Iad0.

§ 1° - \dmninistraçào pública indireta é a que compete:

- à autarquia, de serviço ou territori al :

II - a sociedade de economia mista:

III - à empresa publica

IV -a ltttidaçao l)lIblica

V -as demais entmdade' de direito privado, sob controle direto ou indireto
do Estado.

§ 2° - A atividade admintsttativa do Estado se orgaili/ata ciii sistemas.

principalmente a de planejamento, a de li ti a nç e .1 de ad imim n t si iaç ào geral.

§ 3° - l facultado ao Estado criar órgão, dotado de aulonoin ia fi ulaticei ia e

adni i tu strati va . segundo a lei, sob a dciioiiiiiiaç^ -to de ót'gàt 1 autônotuo.

§ 4° - Depende de lei especílica:

a i tisi ii tt ição e a ext i tlçà() de autarquia. fu ndação pública e órgão autô-
tiOlili

li - a aiitori/.açïio Pata instituir, cindir e extinguir sociedade de cconommmta
mista e empresa pública e para alienal :tçõcs que garamitamui o cIlnti'ok dessas
entidades pelo Estado:

o (Inc iso ('('iii iedaç'(w (1(1(1(1 pelo ali. V, da Emenda à
Coo síintiçâo o" 50. de 2911012001.

III - a autorização para cii ação de subsidiáti a das cru idade ,, mencionadas
neste parágtalo e pata sua participação em empresa privada:



IV -a alienação de ações que garantam. nas empresas públicas e socieda-
des de economia mista, o controle pelo Estado.

(Parágrafo (011! 7ed(1Çã() (1(1(1(1 /)( ' l() CÍF1. 2" da Emenda à
Coizstitiiição n° 49, de 131612001.)

50_ Ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com a
natureza de pessoa jurídica de direito público.

§ ô° Entidade da administração indireta ',omente pode ser instituída para
a prestação de serviço público.

§ 7° - As relações jurídicas entre o Estado e o particular prestador (te
serviço público em virtude (te delegação, sob a forma (te concessão, permissão
ou autorização, são regidas pelo direito público.

§ 8°— É vedada .i delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção
ou transformação de entidade (te sua administração indireta.

§ 9° - A lei disciplinara as formas (te participação do usuário de serviços
públicos na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

- a reclamação relativa à prestação de serviços públicos em geral, asse-
guradas a manutenção (te serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica. externa e interna, da qualidade dos serviços:

11 - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos (te governo, observado o disposto no art. 50, X e XXXIII. da Consti-
tuição da República:

III - a representação contra negligencia ou abuso de poder no exercício de
cargo, emprego ou função da administração pública.

• (Parágrafo acrescentado pelo arr. 2" da Emenda à
Constituição n°49, de 131612001.)

§ ID - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante ins-
truiliento específico que tenha por objetivo a fixação de metas (te desempenho
):i ia oorg ão ou entidade.

• ( I'arágio/) acrescentado pelo ar.'. 2° da Emenda à
Constituição n°49, de 131612001.)
• (Vide Lei li" 14694. de 301712003.)
• (Vide Lei n" 15275, de 311712004.)

§ II —A lei disporá sobre a natureza jurídica do instrumento a que se refere
o § I  (leste artigo e, entre outros requisitos. sobre:

- o seu prazo de duração:
II - o controle e o critério de avaliação de desempenho:
til - os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes;
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IV -a remuneração do pessoal:
V - aliciação do quantitativo e da distribuição dos cargos (le provimento

em etissão e das luiicões ei'atiticadas, obser ados os Nalores de retribuição
COiTeSj)oildeiites e desde que nào alicie as unidades olganicas estabelecidas
em lei e não acarrete aumento de despesa.

• (im IS() ac,e.steiziado pelo ar:. 1" da Emenda à Constituição
n°57. de 151712003.)
• ( l'a iagiafo aereS eu iodo pelo a ri. 2" (1(1 linenda à
Coiitmioçao n"49. de 13/6/2001.)
• ( Vide Lei is" 14694. de 3017120)3.

§ 12 - ( ) Estado e os Muiiicipios disciplinarão. por meio de lei, os consói-
elos públicos e 0)5 COii\ efliOS (lo.' cooperação coiii os elites lederados. WtOli/aIi-
do a gestão associada de serviços públicos bem comO a iiansleicncia total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais ii continuidade (los
serviços traiislendos.

• ( I'a logra/o ao,estentadoi pelo a ri. 2" da Lineisdio à
Constituição n" 49, de 131612001.)

1 3 - .\ transleio.ncia ou cessão, onerosa ou gratuita. de pessoal efetis o
ou estável pala entidade não mencionada no § 1° (leste artigo fica condicionada
à au tie Tio. ia do se TV í(l( li'.

• ( l'o:ioos ' ooi/(o acre oe,:tado pelo a;,. 2' o/o /.,nenola o;

Co;s.sii;uçào o" 49. de 131612001.)
14 - Lei complementar disporá sobre normas gerais de criação. tuncio-

nanlento e extinção de conselhos estaduais.
• (l'oiiai,';a/o (lele'a(',;tolo/(o,)elo) 1;t. 2"/.n,e,zda ci ( 'onsIiilliçào
;' 40) o/e 131Õ120)1.

15 Será de iies quintos dos inenibios da Assembkia 1 .egislaii's a o
quúru m para apio\ aça o de lei que autoii /ar a alteração da estrutura societária ou
.1 i5,iO Ok' sociedade de ecofloiiii,i Tilistil e ole einpiesa pública ou a alienação das
ações que ga i anie ni o) controle direto ou indireto dessas ciii idades pelo.) Estado,
ressal ada a alienação de ações para entidade sob controle acionário do poder
publicoco o ledeia 1. estadual ou municipal.

• (Inciso (('5H redoçuo' doo/os pelo a,!. 2° da Emenda à
('ou siituiç(7o a" 66. de 2511112004.)

ló -A lei que autorizar a alienação de ações de empresa concessionária
ou perm issionári a de serviço público estabelecera a exigência (te eu ni [-)ri mentol,
pelo adqui reii te. dc niet as de qualidade de serviço e de atendimento aos ol lei 1-

Os sociais i ilspi radoi es da con ,,Iituição da entidade.
• ( i'(I rágrajo (i('Io'So'('lllao/o, pelo (III. / (1(1 Lineisola à
Constituição is" 50. de 2911012001).
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§ 1 7 - A desestatizaçio de empresa de propriedade do Estado prestadora
de serviço público de distribuição dc gás canalizado, de geração. transmissão e
distribuição de energia elétrica ou (tc saneamento básico, autorizada nos termos
deste alugo, será submetida a referendo popular.

(Inciso c.ofli redação dada pelo ar!. 2° da Emenda à
('onsti!iiiçcio ;z° 66. de 2511112004.)

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

• (Captil (cnn redação dada pelo fluí. 3° da Emenda à
C'onstitiiçcio n° 49, de 131612001.)
• (Vicie Lei ,z° 13209. de 271411999.)
• (Vide Lei a° 13994, de 181912001.)
• (Vide Lei n° 14167, de 111112002.)

§ J0 - Na licitação a cargo do Estado ou de entidade de administração
indireta, observar-se-ão, entre outros, sob pena de nulidade, os princípios de
isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento
convocatório e julgamento objetivo.

§ 2—(Suprimido pelo art. l°da Emenda à Constituição n" 15. de 111211995.)
• 1)ispositivo suprimido:
'' 2' - I'amci a dek'riniizcsção da modalidade de licitação, nos
((re)s de obras e s('mços de engemz/uzria, compras e serviços, a
ea,m.,'o de qualquer dos Poderes cio Estado ou de entidade cia
adnuinistiaçcio indireta os limites 1?la.VIIIUI,S de valor
cO!7'espondera() a cinqüenta porcento dos adotados pela União.

Au. lÓ - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão, no prazo
estabelecido em lei, contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

• (Vide Lei ii" 11813, de 231111995.)

Au. 17 -A publicidade de ato, progra i tia, projeto, obra, serviço e campa-
nha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter
caráter informativo, educativo ou de orientação social, e (lela não constarão
nome, símbolo ou i moagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade,
servidor público ou partido político.

Parágrafo único - Os Poderes do Estado e do Município, incluídos os
órgãos que os compõem, publicarão, trimestralmente, o montante das despesas
com publicidade pagas, ou contratadas naquele período como cada agência ou
veículo de comunicação.
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r\rt. 1 - A tquisiçio de bem 11110' ei. a título oneroso, depende de a' alia-
çã() prévia e de autorização legislativa, exigida ainda, pala a alienação, a licita-
Ção. sais O nos casos de permuta e doação. obser ada a lei.

l° - .\ alienaçao de bem móvel depende de avaliação previa e de licita-
ção. dispensá ei esta, na forma da lei, nus casos de:

1 -- dttçao:

II - peimu (a.

2° - ( ) uso especial de bem patrimonial do Estado por terceiro será
obje Li , na forma da lei, de:

- concessão, mediante contrato de direito público. remunerada ou gra-
tuita. ou a titulo de direito real resolúvel:

li - lernlissãO:
III - cessao:

[V - au t ri iaçau.

§ 3° - 0% bens do património estadual devem ser cadastrados, zelados e
tecnicamente i(lentilicatlos_e specialmente as edificações de interesse admiiiis-
trativo. as Leiras públicas e a documentação dos serviços públicos.

§ 4° - () caclastramento e a identificação técnica dos inoveis do listado. de
que trata o parágrafo anteri ou. de \C ni ser anual mente atualizados garantido
acesso às informações neles coni idas.

§ 50 - ( ) disposto neste artigo se aplica as autarquias e as fundaçoes
públicas.

Au. 19 - A adniiiiistração lazendiria e seus servidores fiscais telao, den-
tro das respectivas :iieas de coinpeténcla e jurisdição. prccedencia sobre os
demais setores admi nist rati vos, na forma da lei.

Seção \'
Dos Servidores Públicos

Subseçao 1
Disposições Gerais

Au. 20 - A atividade adnti ni strat i vii permanente é exercida:

- na adniinisiraçao direta de qualquer (1(15 Poderes, por servidor público
ocupante de cargo público em caráter efetivo ou cru comissão, por empregado



público detentor (te emprego público 00 designado para função de confiança ou
por detentor de função pública, na forma do regime jurídico previsto em lei:

(Inciso com redação dada pelo art. 4° da Emenda à
Constituição n°49, de 131612001.)

II - nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante
de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público
detentor de emprego público ou designado para função de confiança ou por
detentor de função pública, supeito ao regime jurídico próprio de cada entidade,
na forma prevista em lei:

• ( Jncj .'o) (OH: redação dada pelo ar!. 4° da Emenda à
('onsrifliição ,:° 49. de 131612001.)

III - nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais enti-
dades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado, por empre-
gado público detentor de emprego público ou função de confiança.

• (1)UiS() acrescentado pelo (:11. 4"da Emenda à Constituição
n° 49, de 131612001.)

Ari. 21 - Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros
que preencliam os requisitos estabelecidos em lei.

§ 1° - A in' estidura cm cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomea-
ções para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 2<' - O prazo de validade do concurso público é de até dois anos, prorro-
gívcl, unia vez, por igual período.

§ 3° - Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o
aprovado cm concurso público será convocado, observada a ordem de classifi-
cação, com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou em-
prego na carreira.

§

	

	A inobservância do disposto nos § 1°. 2° e 3° (teste artigo implica
nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

• (Vide Lei n° 13167, de 20/1/1999).

Au. 22 -A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determina-
do, pura atendera necessidade temporária de excepcional interesse público.

• (Vide a:!. 11 do Lei o" 10254, de 201711990.)
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica a funções de

magistério.

Art. 23 -As funções (te confiança, exercidas exclusivamente por servi-
dores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchi-
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dos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais minimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.

('apzi (010 reda ça' (1(1(111 / lel() ( I1 •t ..' i/U Liiieiidi O

Coniiiuiçïio n"49, de 111612001.)
Parágrafo único - Nas entidades da administração indireta, pelo menos

um cargo ou função de confiança de direção superior será pio\ ido por servidor
ou empregado público de carreira da respectiva instituição.

Ar[. 24 -A revisão geral da iemuneraçãt> do servidor público, sem distin-
ção de índices entre servidor público civil e militar, se fará sempre na niesina
(ktti.

§ 10_ A lei lixará o limite más i moe a relação de valores entre a maior e a
menor remuneração do servidor publico, observados. como limites e noâmbi-
to dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remuneração. em

S)CciC, a qualquer 111(1 lo. pelo Deputado Fstadual . 1 )esembarador e Secretá-
rio de Estado.

§ 2° - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judi-
ciário mio podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo.

§3" —  É vedado vincular ou equiparar espécies reniuneratt)rias para et cito
de reiliuneração de pessoal do serviço público.

P11?a1,',a/o COM redação dada pelo mi. 1" da E;iteiula ii
Con.s!iaiiçüo a' 40. de 241512000.

§ 4° - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados. para o fim de concessão de acréscimo
ulterior, sob o iiiesino mulo ou idêntico fundamento.

§ 5" - Os vencimentos do servidor publico civil e militar são inedutiveis.
e a remuneração observara o disposto nos § 1°c 2" deste artigo e os precei-
tos estabelecidos nosrts. 150, II, 153. III, e 153. § 2°. 1, da ('onstituição da
República.

* 6° - O Estado, ito aiiibito de cada Poder, pode cobrai contribuição social
de seus servidores, pala custeio de sistemas de previkncia e assistência social,
nos termos da ('on si i til içã da República  e tia forma da lei.

• ( Pa,í'raf? regidamenlado pelo Revolução da .4LMG
n°5/7!. (te 12/7/1996.)
• (Pari.itra/.) u'egulaiizenkulo pela Lei ii" 12278. de 29/7/1996.
• (Paiat,'uaf?) ,euuiiaiuueizualo pela 141 ii " 12328. de 31/10/1996.
• (1 ir 0,a/) ('(,jl/'hO/o pelo Lei li" 1232'). de 31/10/1996.
• (/'a, ii(lf() iet,'l!I(lliieIlIa lo/lela lei ,z° 12935. de 7/7/199i'.
• (Piuu(n,'iafo ,eiilame,uiado pela Lei a" /344/. de 51112000).
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§ 7° A contribwção do servidor civil e militar do Poder Executivo, pala
efeito do disposto no parágrafo anterior, não será superior a um terço do valor
atuarialmente exigível.

§ 8° - Os órgãos de direção de entidade responsável pela previdência e
assistência social terão a participação de servidores públicos estaduais de car-
reira dela contribuintes.

Art. 25 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permiti-
da, se houver compatibilidade de horários:

- a de dois cargos (te professor:
li - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
III - a de dois cargos e empregos privativos (le profissionais de saúde

com profissões regulamentadas.
(Ineise Coa, redação dada pelo a,!. 20 da Enu'nda à

('onstiluição a" 57. de 151712003.)
Parágrafo único -A proibição de acumular se estende a empregos e fun-

ções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades (te economia mista e
fundações públicas.

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

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

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar PF sua remuneração:

III - investido no mandato de Vereador, se houver compatibilidade de
horários, perceberá as vantagens (te seu cargo, emprego ou função, sem p •e-
uíio da remuneração do cargo eletivo, e, se não houver, será aplicada a norma

(to inciso anterior:
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato

eIeii o. Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, esceto
para promoção por merecimento;

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

Ar!. 27 -A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municí-
pios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ I' - A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a criação
de cargo. emprego e função ou a alteração (te estrutura de calTeira bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, por órgão ou entidade da
administração direta ou indireta ficam condicionados a:
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— prévia dotação orçamenLíria suficiente para atender às projeções de
despesa dc pessoal e aos acresciiiios dela decoiientes:

II — autoriiaçio específica na Lei de Diretriies Orçamentárias. ressalvadas
as empresas publicas e as sociedades de economia mista.

2° - Decorrido o prazo estabelecido cm lei pala a adaptação aos paràmetrus
por ela previstos. serao suspensos os repasses de erbas estaduais aos Muni-
cípios (fUC fli() observarem os limites legalmente estabelecidos.

30 Rua o cuniprinienio dos limites estabelecidos com base neste ai -li-
go. dentro do prazo fixado na lei conipk ineniar referida no capal. o Esiado
adotará as se iii ntes providencias. sueessi vainen te

- redução de pelo menos 20 1 í i vinte por cento) das despesas com car-
gos em comissão e funções de confiança.,

II — dispensa ou esoneraçao de ser\ idor público ci il tiio estável, admiti-
do ciii órgão da administração direta ou cm entidade autárquica ou fundacional,
que conte menos dc três anos de eletivo exercício no Estado:

III — dispensa ou exoneração de servidor não estável. observados Os

critérios de menor (culpo de efetivo SCiVÇ() e de avaliação de desempenho. na
fornia da lei.

• .4 lili,'0 tO??? ?('(/aÇiO (/0(11? /)e/0 ai!. 6" (1(1 l.i11e,l(/a o
Coii.s!uiiiçvlo n"49, 1/e I$1(/2001).

Art. 2 - Alei lesei' ara peiLentual dos cargos e empregos publico'. para
prOVi incuto com portador de dcl iciência e definira OS criterios de sua jdni i ssáo.

(Artigo r('11/oi1lc'nhu/o fW/(? 1(1 ii" 11867, 1/e 2S11711905.)

,-\rt. 29 Os atos de i nipi hidadc admi iii si rat i '. a i iii poltain a suspensa?)
dos direito ,> políticos, a peida de lunç/io pública, a indisponibilidade dos bens e
o iessarcimeuto ao erário, na forma e na gradaçao estabelecidas em lei. sem
pre 1 Li í/o da ação penal cabível.

Subseção II
I)os Servidores I'iíbIieos Civis

(Vide Lei ii " 10254 de 201'11O1))).

Art. 3() -- ( ) Estado instituirá conselho de política de a&lrninistraçào e iemu-
neração de pessoal. integrado p°' servidores designados por seus Poderes,
com a finalidade de pan i ci par da forrou lação da política de pessoal

((opat eoni iedaçào dada pelo ari. 7" 1/a Enu'nila à

Coa siiliiiçíio o" 49. de 1$/Ó12001.



§ l° — A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes:

1 - valorização e dignificação da função pública e do servidor público:

II - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público:
III - constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoa-

niento de administradores:
IV -sistema do mérito objetivamente apurado pala ingresso no serviço e

desenvolvimento na carreira:
V - remuneração compatível Coifi a complexidade ca responsabilidade das

tarefas e com a escolaridade exigida para seu desempenho.
§ 2° - Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto

para exerceras atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direi-
tos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento cru
cargo.

§ 3° - Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respec-
tiva habilitação profissional.

§ 4°_ Os recursos orçamentários provenientes (la economia na execução
de despesas corrente ,, em cada órgão, autarquia e fundação serão aplicados no
desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, de treinamento e
desenvolvimento, de modernização, reaparelhainento e racionalitação do servi-
ço público ou no pagamento de adicional ou prêmio de produtividade, nos
termos da lei.

• (Parágrafo acrescentado pelo (ir!. 7° da Emenda à
Constituição n o 49. de 131612001.)
• (Pai(çi'af reula,,,entado pela Lei n°14694, de 301712003).

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

• ( Pará ç,a/o acrescentado pelo ciii. 70 da Emenda à
Constituição n° 49. de 131612001.)

§ 6° - O Estado manterá escola de governo para a formação e o aper-
feiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação nos cursos
um dos requisitos paria promoção na carreira. facultada, para isso, a celebração
de convênios ou contratos com os demais entes federados.

• ( /'araglaf() a(,e.ç(en!ado pelo ar!. 7" da Emenda à
('oiz.slituição ,O 49, de 131612001.)

Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração
Pública direta, autárquica e lundacional os direitos previstos no art. 7", incisos
IV, VII,VIII, IX, XII, XIII. XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. XXII e XXX.daConsti-
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tuiçio da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condi-
ção social e da produtividade e da eficiência no serviço publico, em especial o
prêmio por pwdmiN idade e o adicional de desempenho:

§ 1 0 --A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do piéiiiio por piodi-
ti\ idade a que se refere o "(af)ut'' deste artigo, o qual não se iiicciipo~ cru
nenhuma hipotese, aos proventos de aposentadoria e pelis es a Ilt i e o servidor
luzerjus e cuja concessão dependerá de previsão olçaineiltália e disponibilidade
financeira do Estado,

§ 2° - () adicional de desempenho será pago mensalmente, em -alor va-
riável. calculado nos termos da lei. vedada sua concessão ao detentor, exclusi a-
menle. de cargo em comissão declarado cru de li re nomeação e exoneração.

§ 3" - Para fins de promoção e progiessão nas caneiias será adotado, além
M critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de
desempenho, que será disciplinado Cru podendo ser prevista pontuação por
teili l sI de serviço.

§ 40 - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento
efet i o e tu tição pública ferias-prêmio com duraçã o de (rês meses a cada cinco
anos de efetivo exercido 110 ser\ iço público do Estado de Minas ( ierais.

§ 5° -- A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, pala
eleito de promoção e progressão lias respectivas caneiras, obedecera a ieras
especiais.

§ 60 - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:

- assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge 011 conipa-
nheiro e aos dependentes:

li assistência gratuita. em creche e pré-escola. aos filhos e aos depen-
dentes. desde o nascimento até seis anos de idade:

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

(.4/liça ('00) i'edaçãci (lida f)('I() a,'!.3° da l',Iii(',i(i(( Ci

iis!i!iiiçco ii' ' 57. de /5/721)1)".

Art. 32—Afixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes
do sistema remuneratório obser aiá:

• ( ('apia ro/o ii'dciçac' dada pelo a,!. 20 cia Emenda i
('o;irliluiçüo si" 40. de 241512000.)

- a natureta, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
Cl(te compõem cada Carreira:

• (iiUio (u'res('elltado /''/o as?. 2 0 c/a En,enda a ('onstiniição
o " 44 de 215/2005)
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11 - OS requisitos paia a investidura nos cargos;
(Inciso acrescentado pelo ali. 2°da fliienda à Constituição

n°40. de 241512000.)

III -as peculiaridades dos cargos.
• (liu iso acrescentado pelo ciii. 2°da Emenda à (omistituição
n° 40. de 241512000).

§ I°—(Revogado pelo mi. 6°(la Emendaà Constituição n°57, de 15/7/2(X)3.)
• I)isp .siti io me i 01d ulo:
" 1" - 9 .seriid n /)11/)li(0 civil, /ll(/l1fl/í) 0 (1(1% cilitalqiwls.
funlaçiies. detentor de título declaratorio que /1w (tssegiIi'(' (li-
leito di continuidade de percepção da reiiiiineração l(' ((iI.11'

de provimento ('111 (011iiSSàO, tem direito aos ieluiiuenlos. às
gratificações e a todas os de,nais t'allkigeils iner('nte.ç (lo
c'iii relaç'ão ao qual tenha ocorrido o aj)ostilaineil!0. ainda que
decorrentes de transformação ou reclassificação posteriores.

§ 2°— (Revogado pelo art. 69 da Emenda à Constituição n°57. de 15/7/2003.)
• Dispositivo revogado:
' 2° - O disposto no parágrafo anterior se aplica tio que

couber ao servidor público detentor de título declaratório
que lhe assegure direito à continuidade de percepção de
remuneração relativamente a fuilções

§ 3° - Observado o disposto no caput e incisos deste artigo. a lei disporá
sobre reajustes diferenciados nas adminisrações direta, autárquica e fundacional
dos três Poderes do Estado, visando à reestruturação do sistema remuneralário
de funçõe.caigos e carteiras.

• ( Pa mágrafo acrescentado pelo ar!. 2° da Linenda à
Constituição mi " 40, de 241512000.)

Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites defini-
dos em lei específica.

• (Artigo com redação dada /)elo ar!. 9° da Entenda à
Constituição mi" 49. de 13161200h.

Ait 34 - E garantida a liberação do seis idor pLíblico para exeitício de mandato
eletivo ens chntona de entidade sindical rvpnsentativade servidores públicos. de âmbito
estadual, sem pn. juízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo.

§ 1°- Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação
serão liberados, ria seguinte proporção, para cada sindicato:

• (Parágrafo reiz iim,1 e rodo pelo cir!. 1° da Emendada à
Constituição n o 37, de 2911211998.)

1—de 1.0(0 (mil) a 3.0(X) (três mil) filiados. 1 (um) representante:
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II - de 3.(() 1 ures mil e um) a6.(XX) 5ei5 mil filiados. 2 (dois) representantes:

III - de 6ÁX)1 (seis mil e uni) a lWX) cdez mii) filiados. 3 (três) mvpn.sentan1es:

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

§ 2' - () Estado procederá ao de'.conto, em tolha ou ordem de pagamen-
lm de consignaÇoes autoriiadas pelos seividoi'cs públicos civis das admnini
nações direta e indireta eni favor dos sindicatos e associações de classe.
efetuando o repasse às entidades até o quinto dia do mnés subsequente ao més
de competência do pagamento dos servidores. observada a data do efetivo
desconto.

• ( Pa ra , , 'íi) aere çieniado /'el() uri. 1" da Entenda à
('aiistiti;içao n° 37 de 29/12//990
• (4 1li ,i,'() (aPfl ledaç(7o (1(t(1(I /)('IO (til. 1° (1(1 Liilelid(I (1

Coiisliluiçàa o" S. de 13/7/1903.

Ait. 35 - E estável, apús três anos de efetivo exercido, o servidor público
lionicado para cargo de puov i mnento eletivo em i i'tude de concurso pul)lico

1'' - () sei' dor público esta ei s penlera o cargo:

- cm virtude dc sentença judic tal transitada ciii julgado:

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
de k":sa:

III - iiiediaiite procedimento de avaliação i)eriodici de deseiiil)Cnho). na
forma de lei complementar. assegurada ampla defesa.

§ 20 - Invalidada por sentença .iudiciai a demissão do servidor estas ei,
será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável. reconduzido ao
cargo de origem. sem direito a indeniiaçao, aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade com teimiiieiaÇâo proporcional ao tempo de serviço
público federal, estadual e municipal

§ 3" - Extimito o cai000 ou declarada a sua desnecessidade. o servicloi
estável ficará em disponibilidade. com remuneração propoicional ao tempo de
serviço público Federal, estadual C municipal, ate seu adequado aproveita incuto
e m out R O d argo.

§ 4''— Como condição pala aquisição da estabilidade, é ohimgaioria a a a-
liaçào especial de desenipeii lio por Comissão i iist it uída para essa ii ia l idade.

• (.4rliI,'o	r'm 000/olça( ) /oOIoI /Oe/o ao!. 10 da I:nienda (O

('nililuiç'üo o" 49, de 131012001.)

An. 36 - ( ) servidor público será aposentado:
e ide LÁ'! Complementar ii" 64. de 251312002J
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- por invalidez periiiaiiente, com proventos integrais, quando decorrente
de acidente em serviço. nmléstia profissional ou doença grave. contagiosa ou
incurável, especificadas em lei, e proporcionais, nos demais casos:

(Vide Lei Complementar n°44, de 51711996.)
li - coinpulsoriarnente, aos setenta anos de idade, com proventos propor-

cionais ao tempo de serviço:
III - v ( 1 ti nt ari ameli te:
a) aos trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher,

com proventos integrais:
h) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se proles-

Sol, e aos vinte e cinco, se professora, com proventos in(egrais:
e) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com

proventos proporcionais a esse tempo:
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

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

§ 20 - A lei disporá ,obre a aposentadoria em cargo ou emprego
tem porári os.

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

§ 4"— os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário mínimo,
serão ievisto.na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração do servidor em atividade, e serão estendidos ao inativo os benefí-
cio ,, ou vantagens posteriorniente concedidos ao servidor em atividade, mesmo
quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da função
em que se tiver dado a aposentadoria, na fornia da lei.

§ 5" - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos cio servidor falecido, observado o disposto no pará-
grafo anterior.

§ 6"— É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do
requerimento de aposentadoria, e sua não-concessão importará o retorno do
requerente para o cumprimento do tempo de serviço que, àquela data, faltava
para a aquisição do direito.

• (Pará çrafo com redação dada pelo ar!. 1° da Emenda à
Constituição n° 20, de 2011211996.)
• (Vide Lei Complementar a" 64. de 251312002.)
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§ 70_ Para efeito de aposentadoria. é assegurada a contagem recíproca d
tempo de serviço nas atividack's públicas ou privadas. 11(15 termos do § 2" do art.
202 da Constituição da República.

• ( 1'a,a11'(i/o (01)1 )C(IUÇà() (1(1(1(1 /)eli) (111. /	I<i Liieii<ii a
(o1iriiIuiçhl 11 0 O. de /3/7/1003.
• i Vide Lei ( (11n/)/e1n('uta' ii " 54, dc 251312002.

§ 80 - Na aposentadoria, fica mantida a si sie 111 it ica e a 1 oima de cálcul o
dos adicionais da ari idade.

Ait. 37 -. () servidor publico que retomai a ati idade ajxs a cessação dos
motivos que causaram sua aposentadona porinaliclez. terá direito, para tOdos OS fins,
salvo para o de promoção, à contagem do tempo ielati o.io perõ lih 1 de atistamento.

Subseção III
• ( .uLseç'ao acres en ia,/ii pelo / ri .3" da L meada a
(('llS(iflhiçd( ) 11° 40. (1<' 241512000.

Dos Servidores Policiais Ch is

• (Titulo da •sl1/wç'1 ('0)11 deioniiluiç'ão dada pelo ais 3,'<1£1
, 'i ( o/ls(i!1eiç?(ft li" 41'). de 241512000.

Art. 38 - Assegurados. no que couber, os direitos, garantias e pierrogati-
as previstos nas Subseções 1 e II deste Capítulo e Oh'.eiVildO O disposto no art.

32 desta Coitstituiçio, a lei disporá ,›obre os planos de caiieira e o i'egiille juridi-
co dos servidores policiais civis.

• ('a/)i(t com redação dada pelo ar!.!" da Lnu',ida a
('isiifliçüo li' 40, de 241512000.)

Parágia lo único -A aposentadoria do servidor policial cik ii obedecerá ao
disp Isto ciii lei complementar federal.

• 1 l'a/'d,t,'I'a/) a('re,ç<'eIltad() /)('I() uri. 1" da bocado (1
(('1! slitIIiç(I() 1)0 68, de 2011212004.)

Seção VI
• 5 .Seçaa 1('llullu'r(u/a elo 1/eL 4"da F:,iieiu/a à C(jI)%!i(lIiÇ'à(?

40, de 241512000.)
Dos Militares do Estado

• ( iilu/o <la .S'eçã<i <on, i'<'</<iç<u, (10(1(1 j)e/O ali. 4" da Lisenda
a ( 'oiistiiuiçi7o /1 " 40. de 24/5/2000.
• tu/e Lei ('o,iiplemeiirar o" 54. <á' 13/12/1009.
• (Vide Lei is" 14300, de 191012002.)



Art. 39 - São miliiares do Estado os integrantes da Polícia Milita, e do
Corpo de Bombeiros Militai, que serão regidos por estatuto próprio estabeleci-
cio em lei complementar.

• (Capai com redação dada pelo ar!. 1° da Emenda à
Constituição n'39, de 21611998.)
• (Vide Lei Complementar n°28, de 16/7/1993.)
• (Vide Lei Complementar n°3/. de 141111994.)
• (% ide Lei Complementar n'41, de 9/1/1996.)
• (Vide Lei Complementar n°50, de 13/1/1998.)
• (Vide Lei Complementar mi° 58, de 2911112000.)

§ l° - As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes,
são asseguradas em plenitude aos Oficiais cia ativa, da reserva ou reformados,
sendo-lhes privativos OS títulos, postos e uniforme militares.

§ 2< ' - As patentes dos Oficiais são conferidas pelo Governador do Estado.

§ 3°—O militarem atividade que aceitar cargo ou emprego público perma-
nentes será transferido pala a reserva.

§ 4° - O militar da ativa que aceitai cargo, emprego ou função públicos
temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, fica-
rá agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, so-
mente poderá ser promovido por antigüidade. terá seu tempo de serviço conta-
do apenas para aquela promoção e transfeicncia pala a reserva e será, depois de
dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade.

§ 5° -Ao militar são proibidas a sindicalização e a gIe e.

§ 6" - O militar, enquanto cm elètivo serviço, não pode estar filiado a
partidos políticos.

§ T' - ( ) Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno
do oljcialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar,
ou de tribunal especial, cm tempo de guerra, e a lei especificará os casos de
submissão a processo e o rito deste.

§ 8"— O milita, condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa
de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada cm julgado, será
submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.

§ 9"—A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação,
observado o disposto no art. III.

§ lO - Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as
normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e condições de
transferência pala a inatividade serão estabelecidos no estatuto.

• (Vide Lei Complementar n° 55. de 10/1/2000.
• (Vide Lei Complementar n° 58, de 2911112000.)
• (Vide Lei Complementar n° 62, de 1911212001.)
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§ II Aplica-se ao militar o disposto nos § 1°. 2°, 3",4', 5° e 6° do alt. 31
e nos § 4°. P. 60 e 7° do ali .36 desta Constituição e nos IIICISOS VI. VIII, XII,
XVII. XVIII e XIX do art. 7° da Constituiçiu da República.

COIPI ?Cd(lÇà(, (1(1(1(1 pelo ari. 20 1/a Linemla
( 'oisiiriiiçï10 n" 57. de 151712003.)

§ 12 - Os militares da mesma patente perceber() os mesmos vencimentos
e vantagens, excetuadas as proveniente-, de cursos ou tempo de serviço.

Seção VII
• (Seção it'iiwne,(Ida pli cal. -]' da fl i	ci ( c/2S!ihiiçcO

o" 40, de 241512000.)
Dos Serviços Públicos

Au. 40 - Incumbe ao Estado, as entidades da administraçio indireta e ao
particular delegado assegurar, na prcstaçio de serviços públicos, a eleti idade:

- dos requisitos, dentre outrow de cliciência. segurança e continuidade
dos serviços públicos. C do preço &itt tanta posta e compensada:

11 - dos direitos do usuario.

§ 10 - A delegação da execução de serviço público será precedida de
licitação,  na 1 orma da lei.

§ 20 - A lei disporá sobre:
- o regime das empresas c ncessionúrias e permlssionárias de serviços

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições
de exclusi idade do ser iço. caducidade. Iiscaliiaçio e rescisão da concessãO
ou da I)eriis'o:

• (Vide Lei o" 10453. de 22/1/l)/.
• ( 7de Lei i° 14568. de 1611212003.

II - a política tarifária;
III— a ohrigaçaode oc4)ilcessionÚioeo I)ei]u1isSli)I'Ui() fliauiteirni serviço aLkqtlad().

• (ride lei o" 10453. de 221111091.)
• ( de Lei o° 14808, de 1611212003.)

§3" E lacu Itado ao Pc ider 1 'ti bI ico cupar e usar temporariamente bens e
serviços, na lii pót ese de cal ai nidade . situação clii que O Estado responderá pela
indenização. em dinheiro e imediatamente após a cessação do es ento. dos da-
nos e custos decoi'i'entes.

§ P - Às reclamações relativas à prestação de serviço público serão dis-
ciplinada.-, cru

• (i'aiágra/' iei,'ii/an,eniac/o pela Lei o" 12628. de 6/10/1007.



§ 5° A lei estabelecerá tratamento especial em favor do usuário de baixa
renda.

• (Vide Lei n° 1/047, de
• (Vide Lei n° 11751, de 161111995.)

Seção VIII
(Seção renhlnl(/ada pelo Emenda à Constituição n° 40,

de 241512000.)
Da Regionalização

Stibseção I
Disposições Gerais

Au. 41 - () Estado articulará regionalmente a ação adininistrati a, Corri o
objetivo de:

- integrar o planejamento. a organização e a execução de funções públi-
cas, de interesse comum, em área de intensa urbanização:

II - contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante exe-
cução articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos
ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo conplexo geoeconômico
e social:

III assistir os Municípios de escassas condições de propulsão
socioeconomica. situados na região, para que se integrem no processo de de-
senvol vime nto.

(Vide Lei o" 11.085, de 301411994.)

Subseção II
Da Região Metropolitana, Aglomeração Urbana e Microrregião

Au. 42 - O lstaclo poderá instituir, mediante lei complementar, região
metropolitana. aglomeração urbana e microulegi ão constituídas por agrupamen-
to) de Municípios limítrofes, para integrar o planejamento, a organização e a
execução de funções públicas de interesse comum.

(Artigo alterado jelo ali. 1" da Emenda à Constituição
o" 65, (te 2511112004.)
• (Vide Lei Complementar n° 26, de 141111993.)
• (Vide Lei Conipleinentar n o 43, de 311511996.)
• (Vide Lei Complementar n°48, de 12/11/1997.)
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• ( ide Lei Complementar n 51 de 30/12/1 9V.
• ( Vide Lei Complementar ii' )$. (1(' l/12/l')Q').
• ( Ude Lei Coimiilememitai 11° )Õ. de 121112000.
• ( ide Lei Ceniplenwnwr o" 6$, de 101112002.)

Art. 43 - Considera-se iunçao pública de interesse ç inlim a atividade ou
o serviço Cuj a real i/ação por parte de um M tinictpi soladamente seja i nv iavc 1
ou cause impacto tios outros Municípios integrantes da legião meii'opoliiana.

§ 1 - A gestão de função pública de interesse coimian será unificada.

§ 2° - As especificações das Funções públicas de interesse comum serão
definidas na lei complementar que instituir reeião metropolitana. aglomeração
Liil)ana e iieronegiãt).

• (A r(iç'o (IICP-(1(I() pelo (Ir!. 1° da Lmnemida a ( 'au ti!Imiç,o
65, de 2511112004.)

Au. 44 —A instituição de reiào nietrojx)litalki se fará com base nos conceitos
estabelecidos nesta Constituição e na avaliação, na turma de parecer técnico, do
conjunto dos seguintes dados ou fatores. dentre outros, ohjet ivainente apurados:

1 - população e crescimento demoratico. caiu projeção qiiinqienal:
II - grau de cotitirbação e iiio' i mentos pendulares da população:
III - atividade ec000nlica e perspeLt i as de desenvolvimento:
IV - fatores de )OliiI/ÇiO

V - deficiência dos serviços publicos. em Litiu ou mais Municípios, com
implicação no desenvolvimento da i'cgião.

§ 1 -- Lei coniplenietitar estabelecera os procedimentos para .i elaboração
e a análise do parecer técnico a que se refere o tapuui' deste artigo. indispensá-
ve 1 pata a apresentação tio projeto de lei coinplenueniar de inst 1 t Li ÇilO de região
met o pol i t a tu a.

§ 2 A inclusão de Mlinieij)i() em re g ião ineir ivaopolita ja illstItui(la será
feita com base em estudo técnico prévio, elaborado em Conformidade com os
critérios estabelecidos neste artigo.

(Am'ti ,t(u mmmi redação dada pelo ar:. 1" da Lmnenda à
('omis!itiiição o" 65, de 2511112004.)

Art. 45 - Considera-se região metropolitana o conjutito de Municipios
limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do teci-
do urbano e de complementaridade de funções urbanas. que tenha como nucleo
a capital do Estado ou me t O upo le regional e que exija plane jame no integrado e
gestilo conjunta permanente por parte dos entes publicas uda atuantes.

• (4 /(j1() (n meda çõa dado pelo ai!. 1" da Emenda à
('amislinmiçüo o" 65. de 2511112004.
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Art. 46— haverá em cada re g ião metropolitana:
- uma Assembléia Metropolitana:

II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano:
II uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e excctitivo

IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Inteerado:
V - uni Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ 1 - A Assembléia Metropolitana constitui o órgão colegiado de decisão

superior e (te representação do Estado e dos municípios na região metropolita-
na. competindo-lhe:

- definira.-,  inacrodiretrizes do planejamento global da região metropolitana:
II - vetar, por deliberação (te pelo menos dois terços de seus membros,

resolução emitida pelo Conselho Deliberativo (te Desenvolvimento Metropoli-
tano.

§ 2° - Fica assegurada, para uns de deliberação, representação paritária
entre o Estado e OS Municípios da região metropolitana na Assenibkia MLtIo-
politana, nos termos de lei complementar.

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

- deliberar sobre o planejamento e a execução das funções públicas ele
interesse comum:

II - elaborar a programação normativa da implantação e da execução das
funções públicas (te interesse comum:

III - provocara elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado (Ia regiào metropolitana:

IV - aprovar as regras (te compatibilização entre O) planejamento da legião
mel ropo li lana e as políticas setori a is adotadas pelo poder póblico pala a região:

V - deliberar sobre a gestão do fundo de l)esen oh inlento Metropolitano.
* 4° - Fica assegurada a participação ele representantes do Estado, dos

Municípios da região metropolitana e da sociedade civil organiiada no Conse-
lho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

• (Artigo <uni redação (1(1(1(1 pelo (ir!. 1° da Eine,ula à
Constituição 0 65, de 2511112004.)

Art. 47 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano,
destinado a iinanciar os planos e projetos da legião metropolitana, em conso-
nância com o Plano Diretor ele Desenvolvimento Integrado.

• (Artigo <0,11 redação dada pelo ar!. 1° da Emenda à
('oii.rlituição n° 65. de 25111/2004.)
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Au. 48 - Considera-se aglomeração urbana o agnlpan)eilt() de Municípios
limítrols que apresentam tenikncia à coiuptenientaidadc das funções urbanas que
exija planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos.

Parágrafo UFIC() - A instituição de aglomeração urbana obedecerá, no que
couber, ao disposto no ali. 44.

(A ,'iiu,'o com ied(lção Jw1i /)('I() ,II l' da L,,zc',ula o
( 'ou 1ifliiçõo n ° 65. de 2311/2004)

Aut. 49 - Consideia-se microrregiào o agrupamento de Municípios
limítroks resultante de elementos comuns físico-territoriais e sOcloecunõmicos
que e A ia planej ai Fie 11(t) i ni 'g jatio com i ,,Ia ,, a cri ar conduções adequadas para o
desenk ob, imento e a in(egiaçal) regional.

(.4 r/ji'o (01)1 red(lç'oo dada 1)e1() íllI. /° (1(1 E,;ieidt
( ' ilituiçii) ii" 65, de 25/11/2004.)

Ali. 5() - () Estado couiipatihili/ará a organh/ação administrativa regional
de seus orgaos da adminisi raçao direta e indireta c nu as regiões metropolitanas.
aglomerações ti tbaii as e ni icr( )rregioes.

• (.1 ti:' ((OH	'daçto do/z pelo mi. 1 ` da Imend(I ã
( Oli$liliIiÇ(1() ii" 65, de 25//I2004)

Stihseção III
Das Regiões de Desenvolvimento

Ari. 51 - 11)  Estado instituirá autarquias [cri ltoriais para planejamento e
orientação da execução articulada de funções e serviços públicos com a finali-
dade de desenvolvimento global em favor da população do uiiesuuio complexo
geoeeoiliullcO e social.

Entre outras atribuiçôes. i ucu uiibe ii autarquia territorial de dese n-
volvinuento:

- c loideiiai a e[ ab ação dos planos. pwg lamas e projetos PeiullíineulIes
de desenvol imeuito integrado da região. orieniauido. tscali,ando e Lontrolan-
do-lhes a execução, observadas as diretuiics do ( iovciito:

II - articular, no âmbito regional, a ação dos organi sinos estaduais, para
que se Integrem no processo de consecução uacionali,ada dos objetivos co-
inuns de justiça social e desenvolviuuiento:

III executar. em .uuiiculaçào com os Ot'gauisifloS estaduais, funções públi-
cas e \eF\ iço ., esse leiais da infra-estrutura de de.-,emob, intento do eonlple\o
geoecono IlI co e s C ia 1

\' - articu lai- se com organi Sino ledetal . ou internacional, pala a captação
de recursos de in estimento ou financiamento na região:
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V - promover a cultura e preservar as tradições da região.
§ 2° - E obrigatória a inclusão, nas propostas orçamentárias e nos planos

plurianuais de despesas de capital, de dotações especificamente destinadas às
regiões de desenvolvimento, que serão administradas pelas respectivas
autarquias.

§ 3° - Lei complementar disporá sobre as autarquias temtoriais de desen-
volvimento, sua organização e funcionamento.

§ 4° - A lei criará o Fundo de Desenvolvimento Regional.

Capítulo II
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Seção 1
Do Poder Legislativo

Subseção 1
Na Assembléia Legislativa

Art. 52— O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia Legislativa, que
se compõe de representantes (1<) povo mineiro, eleitos na fornia da lei.

§ 1'- O número de Deputados corresponde ao triplo da representação do
Estado na Câmara dos Deputados e. atingido o número de trinta e seis, será
acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 2'- O número de Deputados não vigorará na legislatura em que for fixado.
§ 3° Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, ciii sessão ordinária, na
Capital do Estado, independentemente de convocação. de quinze de fevereiro a
trinta (te junho e de primeiro (te agosto a quinze de dezembro de cada ano.

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

§ 2° -A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprova-
ção do projeto da Lei (te Diretrizes Orçamentárias.

§ 3'- No início (te cada legislatura. haverá reuniões preparatórias, a partir
de primeiro (te fevereiro, com a finalidade de:
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1 - dar I)OSSC aos Deputados (lIp1onIa(li)s

li - elegera Mesa da Assembleia pata mandato de dois anos, pernitikia
unia única recondução para o iiiesnio cargo na eleição subseqüente, na mesma
legislatura ou na seguinte.

Ini.s o ioFO ;e(/aÇã( l i/ai/a 'eIo ar!. 1 , (1(1 Laicada à
( 'onsti!uição a" Ó4. de 1011112004.)

§ 4° - Por 11101 i vO de conveniência pública e deliberação da maioria de
seus membros, poderi a Assembléia Legislativa reunir-Se. temporariamente. em
qualquer cidade do Estado.

§ 5°- -\conocaçãode sãoextiionJjnanadaAvemhkia 1 egislativa seri bita:

- pelo Governadot do Estado, em caso de urgência ou de interesse
publico relevante:

II - por seu Presidente, quando ocorrer inteivcnção em Muiiicpio, pata o
Compromisso e a posse do ( overna(lor e do Vice-Governador do Estado, ou, ciii
caso de urgência ou de Interesse público reles ante, a requerimento da maioria de
seus inenibros.

§ 6"— Na sessão extraordinária. a Assembléia Lecishutiva somente delibe-
iaia sobre a materma para a qual tenha sido convocada.

§ 7°- Suprimido pelo ali. 1 "da Emenda à Constiuiição n°21 . de 3/7/1997.
• I)ipiini-i 'ie1,rinzido:
" 7" 1)ara,z!e 4) rece.S.v.. Iiaií',a uma (mnhllsstu) repre.w'lua-
!iI(i (1(1 .I VS'/U/)/('i(l Lei'isIaíira. atendida em sito
Ç'(l(i, t(i?i!i) (/UtiiI!O /)OS.slte/, Li /),0/u))(iO?IaIidlIiIi' tIas repre-
.s'iitciçãe.s f)a/iid(í rias. o/'rei'i'adm' o ses'tiiite:
1- 'eII'. mnt'iiibjo 5(14) ('/44105 41(1 iiltiI?kl )eil?liã(' (/4' ('LUki /)('iÍ-
0(14) (1(4 .se,ssãt, /('iSlLiiii'(i 0,'diIUi!'Ui e vIe/(Rn'eis f)(Ilïi 1) ?e-
cesso sulmseqiieiiic':
11 - sua.s aIri/)Uiçi)('.S s('i') t/(/i/4h/il 440 /5'etlUi4')l!() Interno:
/// - o P,'e,vuh'nte da Ã,ssei,,/'Iia (('Id .50 ,11 i?1('III/21'1) O' (4/Ires U/j)'cl.

Ari. 54 - A .-\ssemhléia Legislati a ou qualquer de suas cl)Inissoes pode-
rao convocar Seci'ci;irio de Estado, dirigente de em ~e(Lide da admi Iiist i'açio i iidi-
reta ou titular de orgfio direta mente subordinado ao Governador do Estado para
pm'cstam'emii, pessoal niente . tu b rmaçoes sobre assu ifli p'e ia mente determinado,
8(11) pena de resp nisabi 1 idade. no caso de ausência i n;usl i ficada.

('ompul i''?fl i'e/aç à' (1(1(1(1 ieIo o,'!. 1" da Linenda à
('onsüiuiç'ão a" /9. de 20112119)Ó.)

* V, -- ( ) Secretário dc Estado poderá comparecer à Assembleia Legislativa
ou a qualquer de suas comissões. por sua iniciativa e apàs entendimento com a
Mesa da Assembléia, pala expor assunto de relevância de sua Secretaria.



§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhai ao Secretário dc
Estado pedido escrito de informação, e a recusa, 0(1 O não-atendimento no
prazo de trinta dias. 0(1 a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade.

30 A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de iiifoiniação a
dingente de entidade da administração indireta, ao ('omandantc-Geral da Polícia
Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no
pra/o dc trinta diaS, ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

Au. 55 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da
Assembléia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de vo-
tos, presente a maioria de seus membros.

Subseção II
D( Deputados

Au. 56 - ( ) Deputado é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos.

§ 1"— O l)eputado, desde a expedição do diploma, será submetido a julga-
mento perante o l'rihunal de Justiça.

§ 2° - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso,
salvo cm flagrante de crime inafiançável.

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

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

§ 5° - O pedido dc sustação será apreciado pela Assembléia Legislativa
no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias cio seu recebimento pela Mesa.

§ 6° -A sustação cio processo suspende a prescrição, enquanto durar o
mandato.

§ 7° - O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação
recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoa que
a ele confiou ou cicie recebeu inforiiação.

§ t° - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição da República
não inscritas nesta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade. imuni-
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dade. remuneração. perda de mandato, licença, impedimento e incorporação as
F'orças Armadas.

(.4 iuigo ('o?;i icdaçao dada pelo a pi. 1" da Emenda a
('un.sIiIuiçïio CA ih 18/122002)

Au. 57 - O Deputado não pode:
- desde a espeelição do diploma:

a) firmar iiu milantel Ci mi lato com pcss a urídica ele' dii eito público, autarquia,
e tu presa pública. sociedade de economia ru ista ou e tu presa concessionária
serviço público. salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes-

h)  aceitar ou exercer cargo. função ou emprego remunerado. incluído', os
de que seja demissível ad mililili nas entidades indicadas na ai inca anterior:

II - desde a posse:
a ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que go/e de favor

elece)iTente de contrato com pessoa jurídica de direito publico, ou nela exercer
função remuncrada:

h) ocupar cargo ou função de que seja dernissível adita/um nas entidades
indicadas no inciso 1, a:

e patrocinar causa cru (file seja r ineressada qualquer das entidades a que
se refere o inciso 1. a:

(1)  ser til til ar de mais de uni cargo ou rua ndat i publico e let ivii.

Art. 5$ - Perderá o mandato o Deputado:
- que infringir proibição estabelecida no artigo anterior:

II - cujo procedimento for declarado incompatível Com o decoro parla
ritentar:

lii - que dei sai de ci tu parecer. em cada sessao legi s lati a. á terça parte
das reuniões ordinárias. sal \ o licença ou missão autorizada pela Assernblér a
1 .e g i sI ativa:

IV - (file perder os direitos político ,, ou os tiver suspensos:
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Consti-

tuição da República:
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1" - É i itcorupati\ cl corri o decoro parlamentar, além dos casos definido.,
no Regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao Deputado ou 
percepção de vantagem indevida.

§ 2° - Nos casos dos iiiciSoS 1. II e VI, a perda de mandato será decidida
pela Assembléia Legislativa por voto secreto e maioria de seus membros, por
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provocação cia N'lesa ou de partido político representado na Assembléia
Legislativa, assegurada ampla defesa.

§ 30_ Nos CaSOS dos incisos III. IV e V, a perda será declarada pela Mesa da
Assembléia, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de
partido político representado na Assembléia Legislativa, assegurada ampla defesa.

Art. 59 - Não perderá o mandato o Deputado:
- investido cm careo de Ministro de Estado, Governador de Território,

Secretário dc Estado, cio Distrito Federal. de Território. de Prefeitura de Capital
ou dc chefe de missào diplomática temporária:

li - licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento
e vinte dias por sessão legislativa.

§ 1° - O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em
cargo mencionado neste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2'- Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para preenchê-
la, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§ 3'- Na hipótese do i ncis() 1. o Deputado poderá optar pela remuneração
do mandato,

Subseção III
Das Comissões

Art. 60—A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e tempo-
rárias, constituídas na forma cio Regimento Interno e com as atribuições nele
l)1'c''istts, ou conforme os termos do ato de sua criação.

('ide ReoIiiçao da AL1G n`5176, de 6/11/1997)
§ 1° - Na constituição da Mesa e na de cada comissão é asegLIrada, tanto

quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blo-
cos parlamentares representados na Assembléia Legislativa.

§ 2<' - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

- discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos
membros da Assembléia:

II - realizar audiência pública com entidade da sociedade civil:
lii - realizar audiência pública em regiões do Estado, para subsidiar o

processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária:
IV - convocar, além das autoridades a que se refere o art. 54, outra autori-

dade estadual para prestar informação sobre assunto inerente às suas atribui-
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ÇÕCS. COflstittiiild() infração adi inistrativa a recusa ou o não-atendimento 110

pia/o de trilha dias:
V - receber petição. reclamação. representação ou queixa de qualquer

contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas:
VI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão:
VII -apreciar plano de desen voiv i Incuto e pi	ama de obras do Estado,

de re g ião nietiopolitaiia. de aglomeração urbana e de microiuegião:
VIII acompanhar a i IlIplantação dos plaili is e pu gi a luas de que trata o

inciso anterior e exercer a 1 iscaliiação dos recursos estaduais neles investidos.
§ 3 - As Comissões Parlamentares de lnqtii'ito. observada a Iegislaiio

específica, no que couber. terão poderes de investigação próprios das autorida-
des judiciária ,'. aknl de outros previstos no Regimento Interno. e serão criadas a
requerimento dc um terço dos membros da Assembleia Legislativa. pata apuração
de lato determinado e por prazo ceilo, e suas conclusões, se for o cas, serão
encam mImadas ao N 1 iniskrI() Público, ou a outra autoridade competente. para que
se promova a responsabilidade civil. criminal ou administrativa do infrator.

Subseção IV
Das Atribuições (Ia Assembléia Legislativa

Eu/e Resolução (1(1 AL4ÍG n " 5170. de Ô/1J/ltio)7J

Art. ( 1 - Cabe à Assembléia Leislaiiva. com a sanção do Governador.
não exigida esta l' o espec ii icado no art (2 . dispor sobre todas as matiri as de
coiumpetncia do Estado. especifïcamenle:

- l)Ihhhi) plurianual e orçamentos anuais:
II diietriies orçanmentárias:
III -- sistema trihuturmo estadual, arrecadação e distubuição de rendas:
IV di ida pública, abertura e operação de crédito:
'	r1° de (lesen olvimeiito:
VI m unhas gerais relativas a plane aih1ei1t( e execução dc funções públi-

ca-, de i nte ies se ei uno m. a cargo da te gi ão inompoUmnm aglonter^Cio O rbana e
miciorregian:

Vil - lixação e modificação dos eletivos da Polícia Militare do Corpo de
Bonbeiio'. Militar:

• ( II1(iso com 1e/uçw' dado pelo ar!. 2" da Ei;iemla à
('o,: suituição n° $9. de 2/6/1999).
• ( ide Lei Couplenwntar n" 2$. de 20112//')') /
• ( Vide Lei Complementar o" 54, de 13/12/1 O)V,
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VIII -criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públi-
cos na admiiiistração direta. autárquica e 1 undacional e fixação de remunemçào,
ohset ados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias:

IX - servidor público da administração direta, autárquica e fundacional,
seu regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civil e reforma e transferência de militar para a inatividade:

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

XI - ciiação, estruturação e definição de atribuições das Secretarias de
Estado:

XII - organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da
Delensorta Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e
dos demais órgãos da Administração Pública:

XIII - organização e di isãojudici:írias:
(Vide Lei ConplemeiiIar o" 59, de 181112001.)

XIV - bens do domínio público:
XV - aquisição onerosa e alienação de bem imóvel cio Estado:
XVI - transferência temporária da sede do Governo Estadual:
XVII - matéria decorrente da competência comum prevista no art. 23 da

Constituição da República:
XVIII - matéria de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da Cons-

tituição da República:
XIX - matéria da competência reservada ao Estado Federado no § 1° cio

ali. 25 da Constituição da República.

Art. 62— Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
- eleger a Mesa e constituir as comissões:

II - elaborar o Regimento Interno:
(Vide Resolução da ,ILMG n" 5176, de 6/11/1997.)

III - dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia:
1V—dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e

função de seus serviços e de sua administração indireta e fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Or-
çame ntári as:

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

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

neração do Deputado:
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Viii - lixar, pala cada exercício linanceiro, a lemunciação do Governador.
do Vice-Governador e do Secretário de Estado:

IX - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador do Estado:
X - conhecer da renúncia do Governador e do Vice-Governador do Estado:

Xi - conceder licença ao Go ernador do Estado para interromper o exercí-
cio de suas funções:

XII - autoniar o Governador a ausentar-se do Estado, e o Vice-Governa-
dor, do País, quando a austncia exceder quinze dias:

XIII - autorizar. por dais terços de seus membros, a instauração de pio-
cessa contra o Governador e o Vice-(io\ ernador do Estado, nos crimes de res-
poii sabi 1 id ide, e. contra  o Secretuii o de Estado, nos crimes de responsabilidade
não conex s com os do Governador:

XIV - pIcess.Ir e julgar o Governador co Vice-Governador do Estado nos
crimes de responsabilidade, e o Secretário de Estado nos crimes da mesma natu-
ida conexos com aqueles:

XV - processar ejulgaro Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-( k'i'al
da i stado nos crimes de responsabilidade:

Inei.o com rec/açào dada pelo aii 1" da Emendo à
( 'oii.stiiiiiço ii" 56. de 111712003.)

XVI aprovai, 1)01 maioria de seus nieiiibros e porxotosecreto, a co mera-
ção. de ofício, do Procurador-Geral dc Justiça, antes do t1IIiiIno de seu mandato:

XVII - destituir, na lorina da lei orcinica do Ministério Público, por maio-
ria de Seus membros e voto secreto. o Procurador-(ierai de Justiça:

XVIII - destituir do cargo o ( iovcrnador e o Vice-(;o\ ernadtw do Estado.
apos condenação por crime coniuiii ou dc responsabilidade.

XIX - proceder à tomada de contas do Governador do Estado não apre-
sentadas dentro de sessenta dias da abertura da sessão Iegislati a:

XX - julgar. anualmente, as contas prestadas pelo ( overnador do Estado,
e apreciar os relatrios sabre a execução dos plano .› de g ' ern&

XXI escolher cinco dos sete Conselheiros do Tribunal de (antas:
XXII - apreciar. anualmente. as Contas do Tribunal de Contas:
XXIII - aprovar, pieviamente, por voto secreto, após argüiçào publica, a

escolha:

a) dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Go ernador do
Estado:

b dos membros do Conselho (Ie Governo indicados pelo (oernador do
Estado, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa Social:



e) de Interventor cm Município;
(1) (lOS Presidentes das entidades daadministração pública indireta, dos

Presidentes e (los Diretores do sistema tinanceiro estadual:
e) (te titular de cargo, quando a lei o determinar.

(!iuiso com redação (1(1(1(1 /N'Io art. 1° da Emenda à
Constituição n° 26, de 9/7/1997.)

XXIV - eleger os quatro membros do Conselho de Governo a que se refere
o inciso V do art. 94:

XXV - autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado com enti-
dade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de urgência, ou de
interesse público, for efetivado sem essa autorização, desde que encaminhado à
Assembléia Legislativa nos dez dias úteis subseqüentes à sua celebração:

• (Inciso declarado inconstitucional ('111 7/8/1997 - A l)iiV
165. A('(;ldão/)lfl'Ii(vld() 11(1 l)iário da Justiça ('/1126/9//997.)

XXVI - aprovar COt1fl10 inteinittriciptl para modificação de limites:
XXVII - solicitar a intervenção federal:
XXVIII -aprovar ou suspender a intervenção em Município:
XXIX - suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normativo

estadual declarado, incidentalmente, inconstitucional por decisão definitiva do
Tribunal de Justiça, quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao
texto da Constituição do 1 stado:

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

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. incluídos OS da
administração indireta:

XXXII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia tio
Estado em operações de crédito:

XXXIII zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da
atribuição normativa dos outros Poderes:

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

a) os CSOS previstos no § 2° do art. 246 e nos § 3° e 8° do art. 247:
h a alienação ou a concessão de terras públicas e de olutas rurais previs-

tas no art. 247, com área de até RX)ha (cem hectares):
• (Inciso (0111 redação (1(1(1(1 /)('IO (01. 1" da Elllend(t à
Constituição n'34. de 8/7/1998.)

XXXV - mudar temporariamente sua sede:
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XXXVI - dispor sobre o sistema de previdência e assistência social dos
seus membros e dos servidores de sua Secretaria, observado, ainda, o disposto
no art. 3 1 III:

XXX VII - manifestar-se, perante o ( 'ongresso Nacional, após resolução
apn ivada pela maioria de seus membros, na h i ptese de i ncorporaçao. subdivi -
são OLI desmenibrainento de irea do territúrio do hstado, nos termos do ar(.
VI. da Constituição da República.

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

• (l?I('i.S( acrescenlado pelo art. l°(h E,ne;ula à ('oiisiinilção
o° 46. de 2711212000.)
• (Inciso I('tlIlal,l(',Ita(/() pela Lei n° 14044. de 2311012001.

1° - No caso previsto no inciso XIV. a k: oiidenaço. que '.oiiicnle será
piolerida por dois terços dos votos da Assembléia Legislativa, se limitará à
perda do cargo. coto inahilitaç5o, por oito anos, pata o e\erciclt) de Ittiiçáo
pública, sem prejui/.o das dentais sanções judiciais cabíveis.

§ 2° -- A representação judicial da -\ssenibkia Legislativa t exercida por
sua Procuradoria-Geral, ii qual cabe taiiihtm a consultoria jurídica do Poder
Legislativo.

§ 30 ( ) no-ciicaniiuiliziinento. à Ãssetnhkia t .egislativa. dos con itlos a
que se refere o inciso XXV. nos dez dias úteis sLihscqúeiitcs à sua celebração,
implica a nulidade dos atos já praticados em virtude de sua excctiçio.

§ 4° ( )exercício da compcttiIcia a que se relere o inciso XXXVIII dai-se-
tios termos da lei.

• ( Parit,'rafo arte Vt (',ikil(, /)elo ali. 1° da /:nelzt/a à
( imsnnaçào o" 40. de 27112120(0.)
• ( Min it,'ni/?, !'('t,ilI(lln('tzf(u/o/)ela lei 0 1-1044, de 23/10/2(1)!.)

Subseção V
Do Processo Legislativo

• ( Vide Lei Cotapleinentai o" 78. de 91712004.

Au. 63 - O processo legislativo compreende a elaboração de:
- emenda a Constiuiçào:

II - lei complc nient ar:
III	lei ordinária:
IV - lei delegada: ou

V - resoluçao.
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Parágrafo único - Lei conlplelnentar disporá sobre a elaboração, redação,
a aliciação e a consolidação das leis.

• (Pa rát ra to acrescentado pelo a rt. J0 da Emenda à
Constituição a° 60, de 19/12/2003.)
• (Pará qrafo regu/a,neiilado pela Lei Complementar n° 78,
(te 91712004.)

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

1 - de, flO mínimo, um terço dos membros da Assembléia Legislativa:

li - do Governador cio Estado: ou
III - de, no mínimo. 1(X) (cem) Câmaras Municipais, manifestada pela maioria

de cada uma delas.
(Incis) (O??? redação (1(1(1(1 pelo art. /" (Ia Lll?enda à

Constituição a" 23, de 71711097.)
§ 10 - As regras de iniciativa privativa pertinentes a legislação

iflhaconstitLICiOilill não se aplicam à competência para a apresentação da pro-
posta de que tala este artigo.

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

§ 30 - A proposta será discutida e votada cru 	turnos e considerada
aprovada se obtiver. cru 	três quintos dos votos dos membros da Assem-
bléia Legislativa.

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

§ 5' - A matéria constante de proposta de emenda rejeitadia ou havida por
prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa.

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

§ 1 0 A lei complementar é aprovada por maioria dos nlemhroS da Assem-
bléia Legislativa.

§ 2° - Consideram-se lei complementar, entre outras matérias previstas
nesta Constituição:

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

Públicos Militares: e
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IV - as leis orgãnicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da
Ads o'. ic udo Estado, th D'.knsoi ii Publica,  da Polícia Civil e da Polícia Mili(ar.u

Au. 60 - São matérias de iniciativa privativa. além de outras previstas
nesta Constituição:

1 - da Mesa da Assembléia:
a) o Reci mento Interno da Assembléia Leiislativa:
h a te inu uciação do Deptitado,Deputado, em cada le g is lat ti ia, para a subsequente,

observado o disposto nos aits. 150, II, 153, III. e 153, § 2', 1. da ('olistituiçao da
Republica:

c),) remuneração. para cada exercício Financeiro, do Governador. do Vice-
Governador e do Secretário de Estado, observado o disposto nos .trts. 150. li.
153. III. e 153. § 2". 1. da ('otistituição da República:

ti)  o regulamento geral, que disporá sobre a rganu/açáo da Secretaria da
Assembleia Lenslat iva. seu l uncloilamen to, sua policia,  criação. t ranslormaçào
OU extiflçao de cargo. emprego e função, reii11e jurídico de setis seI\ idOles e
fixação da respectiva remuneração, observados os paráluetuos estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24. § 1" e 2''. e 32:

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

f) a autorizaçao pala o ( jovernador ausentar-se do Estado, e o Vice-(;o\ ei-
nador. do Pais, quando a ausencia exceder quinze dias:

C' ) •t nudança temporária tLi sede da Assemiibleia Legislativa:
li - do Tribunal de ('untas, por seu Presidente, a citação e a extinçao) de

cargo e (unção públicos e a fixação de vencimentos de seus membros e dos
sers idore'. da Secretaria, observados os paránfletius da Lei de Diretrizes ( )rça-
me nt á ri as:

lii - do Governador do Estado:
a 1 l.\açào e a modificação dos eletivos da Polícia Militar e do Coipo de

Boiiibeiros Militar:
• (4 línea com redação dada ,;elo ari.3" (/0 Finejula à
('cm /iíteiÇ(iO ci" $9, de 21611999.

h) a criação de cargo e ('unção públicos da administração direta, autárquica
e 1 tumidacional e a ii sação cIa respectiva remuueraçào. observados os parãmetros
da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

e) o 1 egime jurídico único dos servidores públicos sdo órg ão-, cIa atlniiiiis-
Ilação direta, autárquica e lundacional, incluído o pmo\ inienito de cargo. estabi-
lidade e aposentadoria. reloima e transferência de militar pala a inatividade:

di o qtiadrcc de empregos das empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades sol) controle dileto ou indireto do Estado:
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e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autô-
nomo e entidade da administração indireta:

f a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polí-
cia Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração Pública, res-
peitada a competência normativa da União:

g) os planos plurianuais:
tU as dire(rizes orçamentárias:
i ) os orçamentos anuais:
IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:
a) a criação e a organização de tribunal e juízo interiores e vara judiciária,

a fixação de vencimentos de seus membros. dos .juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, obser-
vados OS parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o dis-
posto nos arts. 24. § 1" e 2°, e 32:

h) a criação, transformação ou extinção (te cargo e função públicos de sua
Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, sob o regime jurídico
Único dos servidores civis, e a fixação (Ia respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos
arts. 24. § 1°c 2". e 32:

(Alínea (0117 redação (1(1(1(1 pelo (ir!. 1" da Lnieizda à
Constituição n° 63. de 191712004.)

e) a organi/ação e a divisão judiciárias e suas alterações.
§ V' - A iniciativa de que tratam as alíneas do inciso 1 é lornializada pi

meio (te projeto (te resolução.
§ 20_ Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada, além do disposto no ali.

125,a iniciativa (te projetos sobre a criação, transformação e extinção de cargo e
função públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei (te
l)ireiriïes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §* 1°c 2°, e 32.

(Parágrafo declarado consnnicional co: 301311995 - AI)IN
h3. Acoimo publicado no 1)iaroo da Justiça o'n: 211912001.)

Au. 67—Salvo nas hipóteses de iniciativa l)liatia e (te matéria indelegável,
previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresen-
tação à Assembléia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, dez mil
eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente cons-
tituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

§ 1" - Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser de
eleitores alistados na Capital do Estado.
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* 2° - (Supiimido pelo art. l°da Emenda à Constituição ii° 32. de 18/3/1998.
• l)i.spesilii'o supruindo:

'' 2°— I:iii ((1(1(1 S('SSii(? legis/(ili%'(i. O iiiilii('i() de	oporiçre.s
populares e linuiculo a (°jit(O p n ^ietos de lei.

\i -t. 68 - N,l) seií .ldiI)itid() aumento &Li (ICSI)eSa prevista:

- nos projetos de iniciativa do (iovermiador do Estado. ressalvada a
compro ação da existência de receita e o disposto no art. 160. 111:

II - nos projetos sobre olgani/ação dos serviços administrativos da As-
sembléia Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público.

.\rL. 69 - ( ) (overnadoi do Estado poderá solicitar uigncia pata aprecia-
ção dc projeto de sua iniciativa.

§ 1° - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até quarenta e
cifluO dias sobre o projeto. será ele incluido na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos deniai s assuntos, para que se o li inc a votação.

§ 2" - O prato estabelecido no § 10 não cone em periodo de recesso da
Assembléia Legislativa nem se aplica a projeto que dependa de qiioriini especial
para api,t)VaÇãO, a 1)iOjet() de lei orgãnmca, estattitária ou equivalente a código e
a projeto relati vo a plano p1 o ri a titia 1. diretrizes oiça mentári as. oiça ii cii to ano aI
ou créd ito adiei oi ia 1

• ( P(1/(í,'I(i/() (O!)! !('(I(lÇáo dado pelo ti)!. 1° ilti Linciula ti
(')nsfiluiçã(; ii " 42. de 1411112000.)

Art. 7() —A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Assem-
bleia 1 .egislati va, será eii mada ao Governador do Estado. que, no pra/ i de qu iii
te dias úici, contados da data de seu recebimento:

- se aquiescer. sancioná-la-a: ou

II -- se a considerar, no todo ou em  parte, inconstitucional ou contrária ao
interesse público. vetá-la-a total ou puicialirtenie

* 1°— () sikiicio do (iovemadordo Estado. decon-ido o prazo. importa sallçao.

§ 2° - A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no
processo legislativo.

§ 3'' - () Governador do Estado publicara o veto e, dentro de quarenta e
oito botas, comunicará seus motivos ao Presidente da Assembléia Legislativa.

§ 0 -- () veto parcial abrangera texto integral de artigo. de pa izígrafo. de
inciso ou de al ínea.

§ 5" - A Assembléia Legislativa. dentro de trinta dias contados do recebi-
mento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, em escrutínio secreto, e sua
rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros.
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§ 6° - Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao
Governador do Estado pala promulgação.

§ 7° - Esgotado o pi-aio estabelecido no § 5° sem deliberação, o veto será
incluído na ordem do dia da reunião imediata. sobrestadas as demais proposi-
ções. até votação final, ressalvada a matéria ele que trata o § l 0 do artigo anterior.

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

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

Au. 72 -As leis dele gada ,, seio) elaboradas pelo Governador do Estado,
por solicitação ','1 Assembléia Legislativa.

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

organização do Poder Judiciário, elo Ministério Público e do Tribunal
ele Contas, a calTeira e a garantia de seus membros, bem assim a carreira e a
remuneração dos servidores ele suas Secretarias:

II - planos plurianuais, diretri,es orçamentárias e orçamentos.
§ 2° - A delegação ao Governador do Estado terá a lnna ele resolução da

Assembléia Legislativa, que especificará seu conteúdo e os termos ele seu exercício.
§ 3° - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembléia

Legislativa, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda.

Subseção VI
Da Fiscalização e dos Controles

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

§ 1" - os atos das unidades administrativas elos Poderes elo Estado e de
entidade da administração indireta se sujeitarão a:

- controles internos exercidos, de forma integrada, pelo próprio Podei' e
a entidade envolvida:

li - controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do
Tribunal ele Contas: e
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III - controle direto, pelo cidadão e associaçCes representativas da comu-
nidade, mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representa-
çào perante órgão de qualquer Poder e entidade da administração indireta.

§ 2"- É cliteito da sociedade manter-se correta e opoilunamente informada
de ato, lato ou omissao, imputáveis a ot'gão, agente político, servidor publico ou
empregadoempreg, ado público e de que tenham resilhado ou possam resultar:

- densa a moralidade adnii iii strat iva, ao pai ri mõnio público e aos demais
interesses legítimos, coletivos ou difusos:

li - prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente:

III - propaganda enganosa tio  1 i ler Público:

IV inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano. programa ou
projeto de go\'erno e ele programas e projetos priorizados em audiências públi-
cas regionais: ou

Inciso com re(/a(,(1() dada pelo til-I.  / da bnenda il
( 'onstiIuiço ,m" $Ó, de 2011211(M,S'.)

V - ofensa a direito mdi idual ou eoleti	consagrado nesta ( 'onst ititição.

§ 3° - Os I'oderes do Estado, seus órgãos e ciii idades, o Tribunal de
Contas e o Ministério Público divulgarão, no órgão oficial de imprensa do Esta-
do e por meio eletrônico de aceSso público. alé o vigésimo dia do niés subse-
quente ao trimestre vencido, denionsi rat i vo da despesa mensal realizada tio
til mest te anterior com remu tieraçai . subsidio e verbas judeu i ,atórias. i ncl ti idas
as 'aniagens de tiaitileza pessoal ou de qualquer outra natureza, ele seus sen.
dotes, empregados públicos e agentes Políticos, ativos e inativos, discriminada
por unidade orçamentária e por cargo. emprego ou função e respectivos tiutiie-
ros de ocupantes ou membros.

• ( Pa,ai' ,alo w1eS(('n tal/li pelo a,!. / da Emenda à
('o,istiliiiçào a" Ó/, de 2311212003.)

Ari. 74 -A fiscalização contábil. financeira, orçamentária. operacional e
patti muni aI do Estado e das entidades da administração ti id i reta é exercida pela
Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno ele cada Poder e entidade.

§ 1"- A fiscalização e o controle ele que traia este artigo abrangem:

a legalidade. leg iii niidade. ccl inomic idade e izti abi lidade ele ato gela -
dor de receita ou detenuinante de despesa e do ele que resulte nascimento ou
extinção ele direito ou obrigação:

II - a fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor
públicos: e
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III — o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos nioneti-
rios, a realização de obra, a prestação de serviço e a execução orçamentária de
l)loP05ti5 prioriiadas cm audiências públicas regionais.

(Inciso coo: redação dada pelo ar!. JO da Emenda à
Constituição ii" 36, de 2911211998.)

§ 2" - Prestará contas a pessoa física 011 jurídica que:

- utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou
valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da administração
indireta: ou

II assumir, cio nome do Estado ou (te entidade da administração indireta.
obrigações de natureza pecuniária.

3" - As unidades administrati as dos Poderes do Estado e as enhl(la(ks
da administração indireta publicarão, mensalmente, no Ór g ão oficial e, facultati-
vamente, em jornais locais, resumo do demonstrativo das despesas orçamentá-
rias executadas 110 período.

Ari. 75 -As disponibilidades de caixa do Estado e dos órgãos ou entida-
des da administração direta e indireta serão depositadas nas instituições finan-
ceiras oficiais do Estado, ressalvados os casos previstos em lei federal.

Au. 76— O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exer-
cido com o auxílio (lo Tribunal (te Contas, ao qual compete:

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

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

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

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

V - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos (te admissão (te
pessoal, a qualquer título, pelas administrações direta e indireta, excluídas as
nomeações para cargo (te provimento em comissão ou pala função de confiança

VI - apreciar, para o fim (te registro, a legalidade (los atos (te COflCeS5O (te
aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas as melhroias posteriores que não
tenham alterado o fundamento legal do ato concessório:
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VII - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da Assembléia legislativa
OU de comissão sua. inspeção e auditoria de natui'eia contíhi 1. financeira, orça-
mentária. operacional e pat ii inoii íal em órgao de qua kjuer dos Poderes e ciii
entidade da admiti si ração indireta:

VIII emitir parecer. quando solicitado pela.\ssembleia Legislativa. sobre
emprest nio e operação de credito que o Estado realize, e fiscalizar a aplicaçà
dos recursos deles resultantes:

IX - emitir, na forma da lei. parecer CIII consulta sobre matei] a que tenha
i'epeicLiss 'fo financeira, Contábil, orçaiiicntái'ia, operacional e pato ilioli aI:

X - l'iscaliiai' as contas estaduais das empresas. incluídas as
supranacionais. de cujo capital social o Estado participe de forma direta ou
itidimeta, tios termos do ato constituti\o ou de tratado:

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

XII - prestar as informações solicitadas Pela Assembléia Legislativa, tio
mimnio por tini de seus membros, ou por comissão sua, sobre assunto de
liscalização contabi 1. financeira, oi'çanientária. operacional e patrimonial. e sobre
OS resultados de auditoria e inspeção realizadas em órgào de qualquer tios
Poderes ou entidade da administração indireta:

XIII - aplicar ao responsável, cio caso de ilegalidade de despesa ou iiie-
go laridade de et imitas, a sanção prevista ciii lei, que estabelecerá, entre outras
comi nações. multa proporcional ao dano causado ao erário.

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

XV - apreciar a legal idade. legi ti iii idade. ee niom ic idade e rai )abi 1 idade de
L'OiItilt( 1. cOflVi1 o i. ajuste OU 1 iIstrLl menio congênere que cm ol aio concessão.
cessão, doação ou permissão de qualquer natureza, a titulo oneroso ou gratuito,
de responsabilidade do Estado, por qualquer  de seus órgãos ou entidade da
administração imnliieta:

XVI - estabelecer pi aio para que o orga() ou entidade tome as providen-
cias necessária--, ao cumprimento da lei, se apurada ilegalidade:

XVII -sustar, se não atendido, a esecução do ato impugnado e comunicar
a decisão a Asseiiibléia LegisIati a:

XVIII - representar ao Poder competente sobre i n'egu laridadc ou abuso
apurados:

XIX - acompanhar e fiscalizara aplicação das disponibilidades de eaisa
do Tesouro Estadual no niei'cado linaticei lo nacional de títulos públicos e priva-
dos de venda lixa, e sobre ela emitir parecei pala apreciação da Assembléia
Legislativa.
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§ 1" - No caso de contrato, o ato de sustação será praticado diretamente
pela Assembléia Legislativa, que, de imediato, solicitará ao Poder competente a
medida cabível.

§ 2"— Caso a medida a que se iekre o parágrafo anterior não seja eltivada
no prazo de noventa (lias. o Tribunal decidirá a respeito.

§ 30_ A decisão do Tribunal de que resulte imputação (te débito ou multa
terá eficácia de título executi\ o.

§ 4°—OTribunal encaminhará à Assembléia Legislativa. tiinestra1 e uivaImente,
relatórios (te Suas atividades.

50_ O Tribunal prestará contas à Assembléia Legislativa.
§ 6'— Funcionará no Tribunal, na firma da lei, uma Cãniara de Licitação, à

qual incumbira apreciar conclusivamenle a matéria a que se refere o inciso XIV
(leste artigo, cabendo recurso (te sua decisão ao Plenário.

(Parágrajo com redação dada pelo ar!. 1" da Linenda à
Constituição n° 24, de 7/7/1997)

Art. 77 - O Tribunal de Contas, com sede na Capital do Estado, é compos-
to de sete Conselheiros e tem quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o
território (lo Estado.

§ 10 - A lei disporá sobre a organização do Tribunal, que poderá ser
dividido em Cãmaras, obser ado o disposto no § 6° do artigo anterior e no § 2°
deste artigo.

• (Vide Lei Complementar o" 33. de 281611994.)
• (Pai-ágr(ifo regulamentado pela Lei Complementar n° 33.
de 281611994.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei Complementar n° 57,
de 2911112000.)

§ 2"— Haverá uma câmara composta de três Conselheiros, renovável anualmente,
para o exercício exclusivo da fiscalização financeira e orçamentária (los Mu-
nicípios.

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

seu Órgão diretivo e organizar sua Secretaria:
II - submeter à Assembléia Legislativa projeto de lei relativo a criação e

extinção de cargo e a fixação de vencimentos de seus membros e dos servidores
(te sua Secretaria, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias:

III - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, aos
seus servidores e aos que lhe lorem imediatamente vinculados.
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§4'— Haverá um Ministério l'uhlico junto ao Tribunal de Contas, ao cival
se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indi isibitidade e da mdc-
)C ndénci a funcional e ao qualai i 1k til O (te. na forma de lei co in pleme nt ar. a guarda

da lei e a fiscalização de sua exccuçao.
Ii id	1 res((',zhlil(, pelo a r!. U da Ln,endo a

(?F:1i!t1içc7u o 00. dc 21/12/200-1.;

§ 5" . 0 Ministério Público (unto ao Iribunal de Contas coniipoe-se de
Procuradores, brasileiros, hachar'éis em Direito, aprovados em concurso público
k p1-o\ as e títulos e m micados pelo Go ernador do Estado, que também escu-
1 licri e nomeará o seu Piocuradoi-( er'al dentre aqueles indicado-, ciii lista tríplice
elaborada e composta i los i fitei, ran (es da carreira, pala mandato de dois altos,

permitida unta reconduçáo. na forma de lei complementar
Pa ,açrat() acrescentado /)(Ia a,!. / da I:nienda a

Cimxiiniiç'ão a" 69. de 2111212004.)

Art. 78 - Os Conselheiros tio Tribunal de Contas sio escolhidos dentre
brasileiros que satishiç:ini OS segtiiiites reqtiisitos:

- mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade:

II - idoneidade no na 1 e reputação ilibada:

III - notório.,' mttnheciiuentos jurídico. contábeis, e cononiico.tinancei-
ros ou de adriti nist raçro puíbl ica : e

IV - nrais de dei anos de exercício de ltii1çitt ou de efetiva atividade
profissional que exijam os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

(Vide Lei (umplenieivar ii ' 3. de 281611994).

§ 1 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas sá() nomeados:

1 (h ti pelo (	ernador do 1 si ado. precedida a itt o ne açao de aprovação
mI,i Assemublera Letmslatr a: e

II - cinco pela Assembléia Legislativa.

§ 2'' Alternada mi teu te. cabe ao Governador prover um rua e á Asse mblé ia
titi,is ou ii es aeas de Conselheiro

§ ' - 1 )as duras \ agas a seieiir providas pelo Governador, tirita será piLL'm-

e ii ida por livre escolha, e a outra, alternada mente, por Auditor e nie rubro do
Ministério t'uihlico junto do Tribunal, por este indicados cmii lista tríplice. segtmni-
do os critérios de antictiidadc e merecimento.

§ 4" ( ) Conselheiro do Tribunal de Contas Leio as mesnias garantias,
prerTogativas, impedimentos, vencimentos e antagens do Desenibargador e
somente pode aposentar-se com as \ antagens do cargo quando o ti\ er exercido
efetivamente por mais de cinco anos.
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Ari. 79 - Os Auditores do Tribunal de Contas, em numero de sete, são
nomeados pelo Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela As-
sembléia Legislativa. cumpridos os seguintes requisito'.:

• (caj,,ii eprimeirii tsj)1('Sà() — os ili(%iOOSdireitos contido no
. 1° declarados inconsli!ucionais eu, 5/3/1997 - At)IN 1.067.
,1(Y;,da() publicado no Diario (1(1 Justiça em 21/11/1997.)

- ter título de curso superior de Direito. Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis 011 Administração Pública:

II - ter mais de cinco anos (te exercício (te função OU (te eletiva atividade
profissional que exijam os conhecimentos da formação mencionada no inciso
anterior;

III - ter idoneidade moral e reputação ilibada; e
IV - ter, no mínimo, trinta e, no máximo, sessenta e cinco anos de idade na

data da indicação.

§ lO - () Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz (te
Direito de entrância mais elevada e, quando em substituição a Conselheiro, os
mesmos direitos, garantias e Impedimentos (leste.

(Parágrafo com redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à
Constituição n° 63. de 191712004.)

2° - O Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do cargo quan-
do o tiver efetivamente exercido, no Tribunal (te Contas, por mais (te cinco anos.

3° - Os Auditores (tu Tribunal de Contas, em número de quatro, serão
nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos, observada
a 01(1cm (te classificação e os requi s itos previstos na Lei Orgânica do Tribunal
(te Contas.

• (Pu rái rafo acrescentado pelo ar!. 20 da Emenda à
Constituição n° 69, de 2111212004.)

§ 4° - Sempre (ltIC ocorrera vacância (te cargo (te Auditor do Tribunal de
Contas, será realiiado concurso público para seu provimento.

• (Parágrafo acrescentado pelo a ri. 2° da Emenda à
Constituição n° 69, de 2111212004.)

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

• (Parágrafo a(',escen/a(lo peio ar!. 20 da Emenda à
Constituição n 0 69, de 2111212004.)

Au. 80— A ('omissão Permanente a que se refere o art. 164 pode, diante (te
indício (te despesa não autorizada, ainda que sob a forma de investimento não
programado ou de subsídio não aprovado, solicitar à autoridade responsável
que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.
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§ I" - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados insuficientes.
a Coinissjo solicitara ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre
a rnatt ria, ii() pra/o de t i • i ii La di as.

§ 2' - Se o Tribunal entendei' irregular a despesa. a ('omissão proporá à
Assembléia Legislativa a sua sustação.

Ari. H 1 - ( )s ['odeies l .e!islativo. Executivo e Judiciaiio e as entidades da
admi ni si i'ação indireta manterão. de Irma integrada, si ste iiia de "mude miei'-
no. com a finalidadeidade de:

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

li - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e
eliciência, da gestão orçamentária. financeira e pai ri mon ial dos ôrgãos da adnii -
1)! stração direta e das eiu idades da ad minisi r;ição indireta, e da aplicação de
reCursos públicos por entidade de direito privado:

III - exercer o controle de openições de crédito, avais e garantias e o de
seus direitos e haveres:

IV apoiar o controle esterno no exercício de sua missão institucional.

Parágrafi' único - ( ) s responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
ci nheci me n to de q na Iquer i rreg ti lan d ade ou ilegalidade. dela darão ciência ao
Tribunal de C'onias, sob pena de responsabilidade solidária.

Am 82 - Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente cons-tituída 
ou si ndi cati ' L' parle 1 eg (ti ma para. na forma da lei. denu nci ai' irregularida-

de  ou ilegalidade de ato de agente publico.
( % ?ile a11 ,s. 07o 72 da Lei ('oiiu,/eiiieiitizi' n°33, de 21611'$)4).

Parágrafo único - .'\ denúncia poderá ser leita, cm qualquer caso, à As-
sembléia Legislativa, ou, sobre assunto da respectiva competência, ao Minísté-
ii o Púb 1 ie, 1 ou ao Tribunal de Conta,'.

Seção II
Do Poder Executivo

Subseção l
Disposições Gerais

Au. 83— O Poder Executivo é exercido pelo (iovernadordo Estado, auxiliado
pelos Secretários de Estado.
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Au. 84 -A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado, pala
mandato de quatro anos, se realizará noventa dias antes do término do mandato
de seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia primeiro de janeiro do ano
subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no ali. 77 cia Constituição
cia República.

Parágrafo único - Perderá o mandato o (iovernaclor do Estado que assumir
outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a
posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 26. 1, IV e V.

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

§ 1 0 () Vice-Governador substituirá o Governador cio Estado, no caso de
impedimento, e lhe sucederá, no de vaga.

§ 2° - O Vice-Governador, além de outras atribuições que lhe forem
conlencias por lei complementar, auxiliará o Governador cio Estado, sempre que
por ele convocado para missões especiais.

Art. 86— () (ioveriudor e o Vice-Governador do Estado tomarão posse em
reunião cia Assembléia Legislativa, prestando o seguinte compromisso: "Prome-
to manter, defender e cumprir a Constituição da República e a cio Estado, obser-
var as leis, promover o bem geral do povo mineiro e sustentar a integridade e a
autonomia de Minas Gerais."

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

§ 1° - Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado,
far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 20_ Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do mandato governa-
mental, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última
vaga, pela Assembléia Legislativa, na forma de lei complementar.

§ 30 - Em qualquer dos casos. OS eleitos deverão completar o período de
seus antecessores.

Au. 88 - Se. decorridos dez dias da data lixada parta posse. o Governador
ou o Vice-Governador do Estado, salvo motivo de força maior, não tiver assumi-
do o cargo, este será declarado vago.

Au. 89 - O Governador residirá na Capital cio Estado e não poderá, sem
autorização da Assembléia Legislativa, ausentar-se do Estado por mais de quin-
ze dias consecutivos, sob pena de perder o cargo.
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Parágrafo único - () Governador e o Vice-Governador do Estado, no ato
da posse e ao término do mandato, tatuo decIaraço pública de seus bens, em
cartório de títulos e documentos, sob pena de responsabilidade.

Subseção li
i)as Atribuições do Governador do Estado

Art. 9() - Compete privativanente ao Governador (li) lstado:
- noilicar e exonerar o Secretário de Estado:

II - exercer, com o .uisílio dos Secretários de Estado, a direção superior tio

o

POder Executivo:
iii piosere' extineuil' os cartos públicos tIo Podei Executivo. observado

disposto nesta Constou i çào
IV - prover os cargos de direção ou aclmi 11  "t ração superior das autarquias

e lundações públicas:
V - tu iciar o	lecislai 1 ', o. na 1 ,01,111a e nos casos pie 1 stos nesta

Constituição

VI - lundamentar os projetos de lei que remeter à ;\ssembléia l .eeislai a:

VII sancit mai. proinu igar e latei publicar as leis e, para sua bel execuçàt
expedi[ decretos e tegulaincitios:

VIII - vetar proposiçóes de lei, total Ou parcialmente;

IX - elaborar leis delegadas:
X - remeter mensagem e pianos de governo à Assembléia legislativa.

quando da reunião inaugural da sessão legislativa ordinuirna, expondo a situação
do Estado:

Xl - enviar à Assembléia Legislativa o pi ano pluri anual de ação governa-
mental, o projeto da Lei de t)iretriies ( )rçameIlt:ímas e as propostas de orçameil-
to, previstos nesta Constiiuição:

XII - prestar, anualmente, à Assembléia Legislativa, dentro de sessenta
dias da abertura da sessão k'g i slati \a i&l 1 nali a. as contas te terentes ao exercício
au te ibm:

XIII - extinguir cargo desneeessano. desde que vago ou ocupado por
servidor público não estável na forma da lei:

XIV - dispor, na lomnia da lei, sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo:

XV - decretar intervenção cmii Município e nomear Interventor:



XVI - celebrar COnvnio Com entidade de clueito público 01.1 privado, ob-
servado o disposto no ali. 62. XXV:

(E.vpressâo o/)Sc,i(l(io O disporia 110 art. 62. XXV" decla-
rada inconstiniejonal em 7/8/1997 - A1)IN 165. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 261911997.)

XVII - conferir condecoração e distinção honoríficas:

XVIII - contrair empréstimo externo ou interno e fazer operação ou acordo
externo de qualquer natureza, após autorização da Assembléia Legislativa, ob-
servados os parãmetros de endividamento regulados em lei, dentro dos princí-
pios da Constituição da República:

XIX - solicitar intervenção federal, ressalvado o disposto nesta Cons-
tituição:

XX - convocar extraordinariamente a Assembléia Legislativa:

XXI - apresentar ao órgão federal competente o plano de aplicação
dos créditos concedidos pela União, a título de auxílio, e prestar as contas
respectivas:

XXII - prover um quinto dos lugares dos Tribunais do Estado, observado
o disposto no ali. 94 e seu pari-ralo da Constituição da República:

XXIII - nomear Conselheiros e os Auditores do Tribunal de Contas e os
Juízes cio Tribunal de Justiça Militar, flOS ternu)s (lesta Constituição:

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

XXV - exercer o comando superior da Polícia Militare cio Corpo de Bom-
beiros Militar, promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são
privativos:

• (1,mciso ( - 'in redação dada pelo ai. 4" da Emenda à
Constituição n" 39, de 2/6/1999.)

XXVI - nomear o Procurador-Geral de Justiça. o Advogado-Geral do Esta-
do e o Defensor Público Geral, nos termos desta Constituição:

• (Inciso (oe;: redação dada pelo ari. 2° (1(1 Emenda à
Constituição n o só. de 1117/2003.)

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
XXVIII - uelevar, atenuar ou anular penalidades administrativas inipostas

a servidores civis e a militares do Estado, quando julgar conveniente.
• (Inciso acrescentado pelo art. 40 da Emenda à Constituição
11°39. de 2/6/1999.)
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Subseçao III
I)a Respoiisabilidade (lo ( )v ernador (lo Estado

Art. 91 - Sio crimes de responsabilidade os atos do Governador do Esta-
do que atentem contFzl a Constituição da República, esta (.'Oi)StitLnç.IO e. 'spe-
ci ai mente. contra:

aexistência da União:
II -o livre exercício do Poder Legislativo, do Podei Judiciúrio edo Minis-

tério Público, da União e do Estado:
III -- o exercido dos direitos politicos, individuais, coletivos e sociais:

IV a segurança interna do País e do Estado:
V - a probidade na administraçio:

VI - a lei orçamentária:
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

§ 10 - Os crimes de que trata este artigo São definidos em lei federal
especial. que estabelece as normas de processo e julgamento.

§ 2° - É pei-m i tido a todo cidadào denunciar o ( ;overnador perante a As-
sembléia Legislativa por crime de responsabilidade.

§ 3" - Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado será
submetido a processo e julgamento perante aAssembIiia 1 .egislativa. se admiti-
da a acusaçào por dois telços de seus membros.

Au. 92—O Governador do Estado será submetido a l)C SO ejulgamen-
to perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns.

§ 1" - () Governador será suspenso de suas funções:
nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo Superior

Tribunal de Justiça: e
II - nos crimes de iesponsahi!itiade. se admitida a acusação e instaurado

o processo, pela AssemiibIia Legislativa.

§ 2" - Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, se o julgamiiento não
estiver concluído no prazo de cento e oitenta dias, cessará o alastimnento do
Governador do Estado, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 3" Enquanto não sobre ier sentença condenatóna. nos crimes co-
mu ns. o ( iovernador miao esi arzí sujem 1 ii prisão.

I'a,aç'ra/o (I('( 101(1(k) i?l(OIJS!I1!((lO(U1I em 1911011995 —
A1)IN 1.018. Aeordao publicado mio 1)iório da Justiça em 17/

e republicado em 2411111995.
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§ 4<' - O Governador não pode, na vigência de seu mandato, ser responsa-
bilizado por ato estranho ao exercício de suas funções.

(Parágrafo declarado inconstitucional eu, 19/10/1995 -
ADIN 1.018. Ac$rdão publicado Il() Diário da Justiça em
/7/11/1995 e republicado em 2411111995.)

Subseção l\
Do Secretário de Estado

.\rt. 93 - O Secret:írio de Estado seri escolhido dentre brasileiros maiores
ele vinte e um anos de idade no eXeIcÍCi() dos direitos políticos.

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

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

11 - referendar ato e decreto elo Governador:
III -expedir instruções pala a execução ele lei, decreto e regulamento:
IV - apresentar ao Governador elo Estado relatório anual ele sua gestão.

que será publicado no órgão oficial do Estado:
V —comparecer à Assembléia Legislativa, nos casos e para os fins indica-

dos nesta Constituição:
VI - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas

ou delegadas pelo Governador elo Estado.
§ 2° - Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, o Secretário será

processado e julaclo pelo Tribunal de Justiça e, nos de responsabilidade conexos
com os ele) Governador elo Estado, pela Assembléia Legislativa.

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

Subseção V
Do Conselho de Goserno

Au. 94 () Conselho de Governo é o órgão superior de consulta elo
Governador do Estado, sob sua presidência, e cicIe participam:

o Vice-Governador de) Estado:
II - o Presidente da Assembléia Legislativa:
III - os líderes da maioria e da minoria na Assembléia Legislativa:
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IV - o Secretario de Estado da Justiça:
V seis cidadãos brasileiros natos, C*)fl mais de trinta e cinco anos de

idade, dois dos quais nomeados pelo Governador do Estado e ( l tRiti() eleitos
pela Assembléia Legislativa, todos com mandato de dois anos. \ Cda(li a
recondução.

,\ri. 95 - Compete ao Conselho pronunciar-se sobre questões relevantes
suscitadas pelo Go erno Estadual. InLitildos a estabilidade das instituições e os
l)il)leIi5 emergefltes de grave complexidade e implicações sociais.

1 aiígiulo único A lei regulai-a a organização e o ILiiici( inaiflenli ) (1<) Conselho.

Seção III
Do Poder .Jtidiekírio

Subseção 1
Disposições Gerais

Ai-t. 96— São órgãos do Podei-Judiciário:
o Tribunal de J ust iça:

II - ( Revogado pelo art .5° da Emenda à Constituição ii ' 63, de 19/7/2004.
• 1i /)O\ iIiit) rei'oç'u/ü:

II - os Triblinui.% de.
III o Ti-ibtin.d e os Conselhos de Justiça Militar:
IV -- os Tribunais do Júri:
\ - os Juí,es de Direito:
VI - os Juizados Especiais.

de Lei Complementar n°40. de 24/11/1995.)

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

Parágrafo único - Quando o regular exercício das lunções do Poder Judi-
cuírio foi impedido pela mião-satislação oportuna das dot:içoes que lhe
conesp oRlam. caberá ao Tribunal de J usi iça. pela maioim a de sem is membn is.
solicitar ao Supmemiio Tribunal Federal intervenção da União no Estado.

Au. 95 - ( ' t uupcte ao l nbunal de Justiça a Iniciativa da lei de Organização e
l )ivisfR > Judicizíiias do Estado e de suas alterações. observados is seguintes princípios:

• (Vide Lei ('oinplemeniar o' $S. de 131211995.)
• t Wc Lei Coiizpleineniar n 50. de 181112001.



1 - ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de Juiz Substituto, mediante
concurso público de provas C títulos, COifi a participação da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais, em todas as suas fases, obede-
cen(lo-se, nas nomeações, a ordem de classificação:

II - promoção de entrância pala entrância, por antiguidade e merecimento,
alternadamente, observado o seguinte:

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

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

e) a promoção por merecimento, atendido o disposto na alínea anterior.
resultará de lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça. composta Pelos
nomes mais votados dentre os que tenham obtido maioria de votos dos mem-
bros do órgão. e se procederá, para alcançá-la, a até três votações, examinados.
em primeiro lugar, os remanescentes de lista anterior:

(1) adotar-se-ão como critérios de aferição cio merecimento a presteza e a
segurança no exercício da jurisdição. a freqüência e o aproveitamento em cursos
de aperfeiçoamento reconhecidos e o funcionamento regular dos serviços judi-
ciais ria comarca:

e) é obrigatória a promoção do Juiz que figure por três vezes consecutivas
ou cinco alternadas em lista de merecimento:

o Juiz não poderá ser promovido ou removido enquanto) houver proces-
so paralisado, pendente de despacho, decisão ou sentença de sua competência:

iii - o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar far-se-
á alternadamente por antiguidade e merecimento, apurados, respectivamente,
entre os Juízes de Direito da entrância mais elevada e entre os Juízes Auditores:

• (Inciso (O,H redaçâo dada pelo ar!. 2" da Emendo à
('ons!iflhiçõo n° 63, de 191712004.)

IV - instituição de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de
magistrados como requisitos para ingresso e promoção na carreira:

- a aposentadoria com vencimentos integrais é compulsória por
invalidei, ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço,
após cinco anos de efetivo exercício na judicatura:

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

das respectivas estruturas administrativa. judiciária, notarial e de registro defini-
das na Lei de Organização e Divisão Judiciárias:
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VIII -o ato de remoção. disponibilidade ou aposentadoria de magistrado,
por interesse público, fundar-se-á em decisão. pelo voto de dois terços do Tri-
bunal dc Justiça, assegurada ampla defesa:

IX - todas os ulgamciitos dos oi caos do Poder Judiciário selão públicos,
C, todas as dcci s e.lundaiiientadas. o b pena de nu 1 idade podendo a lei, se
interesse publico O exigir. limitara presença, cio determiii:nlos atos, as próprias
partes e aseus ad ogados. ou somente a estes:

X - as decisões administiati' as dos tribunais serão motivadas, e. as dix-
ciplinares. tomadas pelo voto da maioria de seus membros, ou do órgão espe-
cial, se houver:

Xl - nos (ribuilais Coio flui lflCR 1 Superior a i nte C LI 11Lt 1 ti lgad( )lCs. poderá
ser constituído ortLá() especial, com o ininimo de onze e o iruaxilili) de vinte e

flÇ() membros, pala o cxeicucio das atribuições administrai u' as e jurisdicionais
da com petênci a do tribunal pleno.

Parágiat único - Para o acesso ao Tribunal de Justiça, a últi ina entrância.
prevista no inciso III deste artigo. será integrada pelos Juízes de Direito tflulares de

aras do juizado comum e pelos Juízes Auxiliues da Comarca de Belo 1 lonzoiite.
Pa,ií ,t,'ru/o acrescentado pelo art. 20 (1(1 Emenda a

('onsliwição o" 63. de 191712004.)

Àri, ()9 - Um quinto dos lugares dos 1 nhunais (te eguiido grau será
composto de membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira e
de advogados (te notório saber iundico e de reputação ilibada, com mais de (lei
anos (te eletiva aIl idade profissional. indicados pelos ()rgios de repiescntaçfio
(Ias respectivas classes em lista séxtupla.

Par:igiafo único - Recebidas as indicações. o Tribunal de Justiça formara
lista triptice C a enviará ao Governador do Estado, que. nos vinte (tias subse-
quentes, escolhera um (te seus integrantes para nomeaçao.

(I'ii,íi,afo (fltl 1ed(ZÇ(7() /(I(/(I /?('I(l ali. 1" da h,nend(l à
(', »iiitiiiçâo o" 63. de M11-1200.4.)

Art. 1(X) - São garantias do Magistrado:
vitaliciedade, adquirida:

a) pelos Juite'. nomeados para os tribunais de segundo giau, a partir da
t)oSse

b) pelos magistrados (te carreira, após dois anos (te exercício 110 cargo:

II -- i namo i bit idade, sal o a ie liii ucào COiIl p01 sorla. FOi' 10011 'O (te iii teres-
se público, ou a movi mentaçào do Juiz tte uma paia outra vaia da nico na conlaica,
se o interesse (Li piestaçio juiisdiciona 1 o rec uiiiendar. observado inciso V til
do ali. 9:
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III - irredutibilidade de vencimentos, na fornia da Constituição da República.

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

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

- manifestamente negligente no cumprimento (los deveres do cargo;
II - de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro

das suas funções: ou
lii - de insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional

seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário.
§ 3° - Dar-se-á exoneração, com automático afastamento das funções,

ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
§ 4"— Em caso de extinção cia comarca ou mudança de sede do juízo, será

facultado ao magistrado remover-se para outra comarca de igual entrância, ou
obter a disponibilidade com vencimentos integrais até seu aproveitamento na
magistratura.

Art. 101 - Os vencimentos do magistrado serão fixados com diferença não
superior a dez por cento de uma pala outra das categorias cia carreira, não pO(len-
cio exceder, a qualquer título, os de Ministro cio Supremo Tribunal Federal.

§ 1° - Os vencimentos dó Desembargador, excluídas as vantagens de
caráter pessoal, manterão sempre a equivalência resultante do disposto nos
arts. 24, § 1", e 32.

§ 2°—Alterada a remuneração dos membros dos demais Poderes, oTribu-
nal de Justiça proporá i Assembléia Legislativa o reajustamento (los vencimen-
tos cio magistrado, observado o disposto neste artigo.

§ 3° - O magistrado se sujeita aos impostos gerais, inclusive o (te renda,
aos extraordinários e aos descontos fixados em lei, observada a isonomia com
os membros dos demais Poderes.

§ 4° - Os proventos cio magistrado na inatividade serão pagos na mesma
data e revistos segundo os mesmos índices dos vencimentos cio magistrado em
atividade.

§ 5° - Em caso de morte do magistrado, ativo ou inativo, é assegurado o
benefício de pensão correspondente à totalidade da remuneração ou proventos,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Au. 102 —Ao magistrado é vedado:
- exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo

uma de magistério:

71



II -receber, a ti uakuer titulo ou prelexto.custasou participação em processo:

III - dedicar-se a atividade político- partidãria.

Art. 103 - CompeteX1e 11 'ai i \a incute:
- aos tribunais de seund srau

a) eleger seus órgãw, diretivos e elaborar seus regimentos internos com
ohserancia das normas de processo e das garantias processuais das partes e
dispondo sobre a compet&ncia e o luiicionaniento (k)s respecti os órgão..;
jurisdicionais e administrativos:

h organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e os dos juízos que lhes
forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva:

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, os
cargos necessários ã administração da Justiça. exceto OS de confiança assim
definidos ciii lei: e

(1) conceder licença. ferias e outros afastamentos a seus membros e aos
juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados.

11 - ao Tribunal de Justiça:
prover os cargos de juil de carreira da respectiva jurisdição:

b expedir decisão normativa em matéria administ,itiva de economia inter-
na do Poder .J udici iri , ressalvada a autonomia ad ministral iva do Tribunal de
Justiça Militar:

('Izzea tOl?l ie/açïo lala f'/(fr ar!. 1" (1(1 L!?U'lId(.l

('on.s!ituiçâo ii' Ó$. de N1712004.)
c) por iniciali ' a de seu Piesidcnte. elaborar o Regimento Interno e organi/ar

sua Sccietai ia e	serviç s ansi 1 iaie.e os dos jti itosquelhe forem vincu ! atli s.

l'aiagialo único - Para a eleição a que se relere a alínea a do inciso 1, terão
diieitu a uto todos ts ,icinbros do Tribunal.

04 - ( ompete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder
Le g islativo. obser adas as linutaçôes desta Constituição:

- a alteração do nLinlelo de seus membros e dos membros dos tribunais
interiores:

II - a criação e a extinção de cargo e a fixação de vencimentos de seus
membros, dos Juizes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços aLixiliares e
os dos juízos que lhes forem ' inculados:

111 - a criação ou a extinção dos tribunais inferiores:
IV - a revisão da organização e da di visão judiciárias, bienalmente:

V - a criação de novas varas.
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Subseção II
N> Tribunal (le .Justiça

Au. 105 - O Tribunal de Justiça, com jurisdição em todo o Estado e sede na
Capital, compor-se-á de desembargadores em ntíincro fixado em lei de sua iniciati-
va. com competência definida nesta Constituição e na legislação pertinente.

• (Vide Lei Complementar n'32. de 201511994.)
•( t de Lei Complementar n°38. de 131211995.)
• (Vide Lei Complementar n°59. de 181112001.)

Art. 106— Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas
nesta Constituição:

- processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das justi-
ças especializadas:

a) o Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o Advogado-Geral
do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns:

• (Alínea (0111 re(laç(io dada pelo ar!. 3° da Emnenda à
Constituição o" 56, de 111712003.)

1)) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 20 do art. 93, os Juízes
do Tribunal de Justiça Militar, os Juíi.es de I)uieilo, os membros do Ministério
Público. o ('oioandante-( ;eiil (Ia Polícia Militare o do Corpo de Bombeiros Militar
e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;

• (Alínea com redação dada pelo ar!. 1° da Emenda à
(uda n" 63, (/(' /91712004.)

e) o mandado de segurança contra ato do Governador cio Estado, da Mesa
e (Ia Presidência (Ia Assembléia Legislativa, cio próprio Tribunal ou de seus
órgãos diretivos e colegiados. de Juiz de Direito, nas causas de sua competência
recursal. de Secretário de Estado, do Presidente do Tribunal de Contas, do
Procurador-Geral de Justiça, do Advogado-Geral do Estado e contra ato cia
Presidência de Câmara Municipal ou de suas comissões, quando se tratar de
processo de perda de mandato de Prefeito:

• (Alínea com redação dada pelo ar!. 1° da Emenda à
Constituição n" 58. de 1811212(W.)

d) habeas-corpus. nos processos cujos recursos forem de sua competên-
cia ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua
jurisdição:

e) habea.s -data, contra ato de autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição:
f) mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora

for atribuição de órgão. de entidade ou de autoridade estadual da administração
direta ou indireta:
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g) açào rescisória de julgado seu e revisão criminal ciii processo de sua
cOiflpe(ênci a:

li) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais
em face desta Constituição, ou municipais, em face desta e da Constituição da
República: e

• (Lvp,essão "e da Constituição da Repiíbliea declarada
i?kOiLStitlid'iOiIcl/ em 121212003 ADIiV 508. Acáidão publi-
cado 110 DkíFi() da Justiça cio 231512003.)

i) conflito de competência entre Juízes de Direito, em matéria de sua com-
petência recursal:

as causas e os conflitos entre o Estado e os meinicípios, entre estes e
entre as respectivas entidades ela administração indireta.

• (Alínea acrescentada pelo ciii. ]`da Laicada à Constituição
,u" 3$. de 7/1/1999.)

li —julgar, em grau ele recurso as causas decididas em priniciia instância,
ressalvadas as ele competência ele Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Mi-
litar ou ele órgãos recursais dos juizados especiais:

• (Inciso eo,,l redação dada pelo ciii. /" da Liiiencia ci
Constituição o° Ó3. de 191712004.)

III - solicitara intervenção no Estado e em Município, nos casos previs-
tos nesta e na Constituição ela República.

§ V'-(Revogado pele) ui .5° da Emenda à Constituição n°63. de 19/7/2(X)4.)
• Dispositivo iciogado;
.. /0 - Nos casos de conexão (01 colIiiileil(ia C)1il'e ciçiev de
ccnupeiêiieia do Tribunal dc' Justiça e do Tribunal de Alça-
dci, prorrogar-se-á a do primeiro, o mesmo ocorrendo quo;?-
do, em ulcute,ia penal, /u)uIler c/c'sclassiflcação pariu crime de
eoinpc'iâicici cio iílnino.

§ 2° - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir ato de no-
meação, lenioção, promoção, disponibilidade e aposentadoria ele magistrado de
carreira ela respectiva jurisdição.

Subseção 111
Dos Tribunais de Alçada

Au. 107— (Revogado pelo au .5°da Emenda à Constituição n°63. ele 11)/7/2(X4.)
• Dispositivo ievoçcudo:
''Ari. 107 - Os Tribunais c/eillçada lerão a jurisdição, a sede
e os iuuzes que a lei determina,:
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Au. 108— (Revogado tlo au .5° da Emenda àConstituiçâo n°63, de 19/712004.)
I)ispositii'o I(''OÇadO.
A ri. 108 - Compete aos Tribunais de Alçada:

/ - processar e julgar originariamente:
a) mandado de segurança e habeas-corpus contra ato e de-
cisão de fui: de primeira instância, desde que relacionados
COM causa cujo julgamnenio. em grau de recurso, seja da sua
(-olmipetência:
b) ação rescisória de julgado Seu e re%'iscio (minhiflal em pio-
cesso de Sua (omnpe!ência:
II —julgarem grau de recurso cziisa não atribuída expressa-
mente à (onmpetêfleia do Tribunal de Justiça ou a órgão
recursal dos juizados especiais.

Subseção 1\'
Da Justiça Militar

Aut. 109—A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos Conse-
lhos de Justiça e, em segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar.

110— O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição
em todo o território do Estado, compõe-se de juízes Oficiais da ativa, cio mais
alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e dejuí/es Civis,
em número ímpar, fixado na Lei de organização e Divisão Judiciárias, excedendo
o número de juízes Oficiais ao de juízes civis em uma unidade.

• (Capul com redação dada pelo ar!. 6° da Emenda à
Constituição mm" 39, de 2/6/1999.)
• (Vide Lei Complementar n°38, de 131211995.)
• (Vide Lei Commmplemeimiar n°59, de 181112001.)

§ I' - Os juízes Oficiais da ativa e os integrantes do quinto constitucional serão
nomeados por ato cio Governador do Estado, obedecendo-se a regra do art. 99.

§ 2"— O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e  Juiz Auditor gozam, respec-
tivamente, dos mesmos direitos e vantagens cio Desembargador e do Juiz de
Direito de entrância mais elevada e sujeitam-se às mesmas vedações.

• (Parágra/ coam redação dada pelo ali. 3° da Emenda à
Constituição n° 63, de 191712004.)

§ Y' - Os vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça Militar e cio Juiz
Auditor serão fixados em lei, observado o disposto no inciso V cio art. 93 (la
Constituição da República.

• (Pa rág rato) acrescentado /)elo art. 3 ' da Emenda à
Constituição n° 63, de 191712004.)
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Art. lii —Compete à Justiça Militar processare julgar  policial militare o
bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar,
decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça.

(Artigo tO1l	dud,i f) ( 'I() ai!. Ó" da Emenda ii
Constituição a° $9. de 2/6/1099.

Subseção V
Do 'I'i'ibunal (lo ,Júri

Ali. 112— Em cada Comarca funcional a  t ido menos um Tribunal do Júri,
com a composição e a Organi/ação (Pie a lei federal determinar, assegurados o
sigilo das votações, a plenitude da defesa e a soberania dos vereditos. e com
competência para julgar os crimes (101Ost)5 contra a vida.

Suhscço VI
Do .Juiz de Direito

Ai-t. 113 - () Juiz de Direito exerce a jurisdição comuii estadual de P°°'°
grau e integra a carreira da magistratuii nas comarcas ejuizos e com a coml)ettn-
cia que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias determinar.

• ( Vide Lei Con/)/einenlar ii" 38, de 131211995.)
• (Vide Lei Complementar o" 59, de 181112001.

Parágrah único - Compete ao Juiz de Direito julgar mandado de injunção
quando a norma regulamentadora for atribuição do Prefeito, da Câmara Munici-
pal ou de sua Mesa Diretora, ou de autarquia ou fundação pública inu ii ic i pais.

.\rt. 1 14 - Para conhecer e julgai conluio fundiário. será, pelo Presidente
do Tribunal de Justiça, designado Jui, de eniráncia especial. com  compet'ncia
exclusiva para questão agrária.

Parágrafo único - Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional.
O jui/ se fará presente no local do litígio.

,\rt. 1 15 - O Tribunal de Justiça a aliará. periodicamente. as comarcas e o
volume dos trabalhos forenses e pioorí, se necessário, a reavaliação das
diU ianei as e a criação de novas varas.

Subseção VII
Dos .JUiZa(lOS Especiais

.Arl. 1 lÓ— Acompeténci.i e a c inposição dos juii.ados especiais. inclusive
dos órgãos de julgamento de seus recursos, serão determinadas na Lei de Oiga-
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nização e Divisão Judiciárias, observado o disposto no ali. 98, 1, da Constituição
da República, e, no que couber, no inciso VII do ali. 98 desta Constituição.

• (Vide Lei Complementar n° 40, de 2411111995.)
• ( Vide Lei Complementar n°46. de 2311211996.)
• (Vide Lei Complementar n°59, de 181112001.)

Subseção VIII
Da Justiça de Paz

II 7 - A lei disporá sobre a Justiça de Paz, remunerada, composta de
cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro
anos e competência para celebra,' casamento, verificar, de ofício ou em face de
impugnação apresentada. o processo de habilitação e exercer atribuições conci-
Iiatória, INCIII caráter jurisdicional. além de outras previstas na legislação.

• ( de Lei Complementar ?i° 59. de 181112001.)
Parágrafo único —A eleição do Juiz de Paz, observado o sistema majoritá-

rio e a coincidência com as eleições municipais, será disciplinada na lei.
• (A/ligo reulamneniado pela Lei n" 13454. de 121112000.)

Subseção IX
Do Controle de Constitucionalidade

Art . 1 18 - São partes legi'ti mas pala propor ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face
desta Constituição:

- o Governador do Estado:
II -a Mesa da Assembléia:
III - o Procurador-Geral de Justiça:
IV —oPrefeito ou a Mesa da Câmara Municipal:
V - o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de

Minas Gerais:
VI - partido político legalmente instituído:
VII -- entidade sindical ou de classe com base territorial no Estado.
§ 1" - Aplica-se o disposto neste affi-O à ação direta de inconstitucio-

nalidade de lei ou ato normativo municipal em face da (mstituição da República.
• (LTvpre.ssão ''em face da ('onsíiniição da República " de-
clarada inconstitucional em 1212120(,)3 -ADIA' 508. Acórdão
publicado mio Diário da Justiça em 231512003.
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• (E.vpressão • eni face da (oil.stit1iiçcic? da República de-
(larada inconiitueional em 12/2/20)3 - .4DIN 699. .4 cordão
publicado ?I() l)icí rio da Justiça em 231512003.)

§ 2"- () Procurador-Geral de Justiça será ouvido, previamente. nas ações
diretas de inconstitucionalidade.

§ 3" - Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à
Assenibhia Leislati a ou à Cíimara M unici P 1.

§ 4° - Reconhecida a inconstitucionalitiatie por omissão de medida pata
tornar eletiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao 1 'oder
coili petenle pala adoção das providência ,> 11L'cCsSaiiaS plai ica do ato ou início)
do i ii cesso 1ei2iSlatiVO. C. Ciii SC tiaIalul() de s 'ilgi() adiniiustiativo. para Fai-lo
ciii Iii n a dias sob pena de responsabi idade.

§ 5° - Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em
tese. de norma legal OU ato nomiahivo estadual. citará. pievianieiite. o Advogado-
(ieial do Estado e o Procurador-Geral da Assemhkia Le2islativa. que defenderão
o aio ou texto impugnado. ou. no caso de n unia legal OU ato normal i vo municipal.
o PieIiio e o Presidente da Câmara Municipal, para a mesma finalidade.

Parígra/á (01,1 redação dada pelo ai,. 4" da Lmetida ti
Constituição a° 56. de 111712003.)

§ (t° - Somente pelo voto da maioria de seus membros ou tio seu órgão
especial poderão os Tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato
m rivat i vo estadual ou flui nic i pai. inc ident ali Ilente tu ci )l no objeto de açâo direta.

seção IV
Das Funções Essenciais à Justiça

Stibseçáo 1
Do Nlini.sterio I'Ul)IiCO

• ( 't7cle Lei Complementar n"34. de 12/9/R)Y4.
• ( lide Lei Complementar a" 61. de 121712001.)
• ('ide Lei Compleiiieiitar li" 67. de 221112003.)
* 'ide lei (oinpleountto li" S'0. de 91812004.

Art. 119 - () Ministério Público i instituição pernianelue. essencial à ILIII-
ção do ESta(lo, a que i iictiiiibe a de lesa da ordem jurídica. do reli me
democrático e dos interesses sociais e iiulividuais indisponíveis.

F'arác'iab único - São princípios institucionais do Ministério Público a
unidade, a indivisibilidade ca índepenikncia funcional-

Art. 120— São ftinções institUcionais do r'vlinisterio Público:
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1 - promovei, privativarilente, a ação penal pLíblíca, na forma da lei:

II - zelar pelo eletivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, promovendo
as medidas necessárias à sua garantia:

III - promover inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos,

IV - promovei ação de inconstitucionalidade ou representação pala o íim
de intervenção do Estado em Município, nos casos previstos nesta Constituição:

V - expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua conipe-
tência, requisitando informação e documento para instruí-los, na forma da lei
complementar respectiva:

VI -exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei com-
plenientar respectiva:

VII - requisitar diligência investigatória e instauração de inquérito poli-
cial, indicados os lundamentos jurídicos de suas manifestações processuais:

VIII - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compa-
tíveis com sua finalidade,idade, vedada a representação judicial e a consu Itoria jurídi-
ca de entidade pública.

Art. 121 -Além das funções previstas na Constituição da República e nas
leis, incumbe ao Ministério Público, nos termos de sua lei complementar:

• (Vide Lei Complementar n ` 34, de 12/9/1994.)
• (Vide Lei Complementar n" 61. de 121712001.)

- exercer a fiscalização de estabelecimento prisional Ou que abrigue
idoso, menor, incapaz ou portador de deficiência:

11 - participar de organismo estatal de defesa do meio ambiente, do consu-
midor, de política penal e penitenciária e de outros afetos à sua álea de atuação.

Au. 122— Ao Ministério Público é assegurada autonomia luncional. admi-
nistrativa e financeira, cabendo-lhe. especialmente:

• Vide Lei Complementar n°34. de 121911994.)
• (Vide Lei Complementar n°61. de 121712001.)

- propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e
serviços auxiliares e a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores;

• (/,uiso dee/ar(ulo ('O!l.Stit1(iO11(tl ('l?l 301311995	A /)!N
153. .4eórdão publicado no Diário da Justiça eu, 21/9/2001.)

II - expedir, nos termos desta Constituição. ato de provimento de cargo
inicial de carreira e dos serviços auxiliares, de promoção, de remoção, de
readmissão e de reversão:
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III - editar ato de aposentadoria. exoneração, deiiiissào e outros que liii-
portem vacância de cargo de carreira ou dos serviços auxiliares:

IV - oi'ganitar suas secretai j as e os serviços auxiliares das Procuradorias
e Promotoriasas de J oi si ça:

- elaborar re,, imento interno.
l'irági.tl() único -- ( )s atos de opte 1 rataili os incisos 1. II e III são da compe-

tência do I'rocurador-(k'iaI dc Justiça.

23 - () Ministério Público hsttdual é exercido:
pelo Procurador-Geral de Justiça:

II pelos Procuradores de Justiça:
III pelos Puonu ,toies de J usi iça.

§ 1" - Os membros do Ministério Público. ciii exercido. que goiein de
vitaliciedade, formarão lista tríplice entre os Procuradores de Justiça de oatego-
ria mais elevada, na forma da lei co niplementar. para escolha de seu Procurado r-
Geral. que será nomeado pelo Governador do Eslado para mandato de dois
anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.

pela / ei ( m/)/c'nIe?1iar Ii" 21.
de 27/V/19V1.,

Vide art. 74 da Lei ( oinplemeflhii a" $(), de 10/S//Y°)3. )

§ 2" - Recebida a lista tríplice. o ( io ernador do Estado, nos vinte dias
subseqüentes, nomeara um dos seus integrantes e lhe dará posse.

§ Y - Caso o Governador do Estado não nomeie ou emposse o Procura-
dor-Geral de Justiça no prazo do parágrafo anterior, será investido no cargo) o
mais votado entre os integrantes da lista, para o exercício do mandato.

§ 4°_ () Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação
da maioria dos membros)N do Poder 1 eg isl at i o, na forma da lei complementar
respectiva.

• I'arigiafo is't.g/a,iu'tziadopelu Lei ( 'OflI/)lCflleflhIr II" 21,
de 2'/O//oOI. 1

Ail.1 24 - O Lvi iii istério Publ iCI 1 junto do Tu hu nal de Contas e do 1 ribunal
de Justiça Militar será exercido por Procurador de Justiça integrante do Ministé-
rio Público Estadual.

• (1/ressão ' o/O) hi/ninal de (01:1(0% e do — dcchírada
iU0?l,%ti1iI('UflUi/ em 31412003 - .I)1N 2.068. Ao si,iloio puobli-
eoido no Diário (1(1 ./HsIiç(i cio 161512003.).

Art 125 - E facultada ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de lei
complementar que disponha sobre:



1 -o r- a I I i z^ao.  ali  I)ltiçoes e Estatuto d o N li i listerio I'uhl leu. uI)sCF\ ado
o scguinte:

a) ingresso na carreira mediante concurso público de proas e títulos,
assegurada a participação (Ia Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado
de Minas Gerais, em sua realização e observada, nas nomeações, a ordem de
classificação;

1)) promoção, por antigüidade e merecimento, alternadamente, de uiia para
outra en(rância ou categoria, e cia entrância mais elevada para o cargo imediato
de Procurador de Justiça, aplicado, no que couber, o disposto no ait, 9. II:

c) vencimentos lixados com diferença não excedente a dei por cento de
uma para outra das entrâncias ou categorias da carreira, não podendo excedem, a
qualquer título, os atribuídos ao Procurador-Geral de Justiça. cuja remntincração
não poderá ser superior à que perceber, a qualquer título, o Desembargador:

d aposentadoria com proventos integrais, compulsória por invalide, ou
aos setenta anos de idade e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco
anos de exercício efetivo na carreira, observado o disposto no art. 36, § 4°:

e) os direitos previstos noaui. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII eXIX, (Ia Constitui-
ção da República: no § 4°c no inciso 1 do § 6° do ar!. 31 e no § 5° do alt. 36 desta
Const it Lii ção:

(Alínea com redação dada pelo art. 2° da Emenda à
Contituição n° 57, de 15/7/2003.)

II - controle externo (Ia atividade policial, por meio do exercício das se-
guintes atribuições, entre outras:

a) fiscalizar o cunipri uulcnt() dos mandados de prisão:
h receber, diretamente da autoridade policial, os inquéritos e quaisquer

outras peças de informação:
c) lixar prazo para prosseguimento de inquérito policial:
d requisitar diligência à autoridade policial:
e) inspecionar as unidades policiais civis ou militares:

f) receber cópia de ocorrência lavrada pela Polícia Civil ou pela Polícia
Militar:

g) avocar. excepcional e fundamentaclaniente, inquérito policial cm anda-
mento:

III - procedimentos administrativos de sua competência:
IV - manutenção de curadorias especializadas para atuação mia delesa do

meio ambiente, dos direitos do consumidor e do patrimônio cultural do Estado.
(Vide Lei Complementar o" 6/, de 121712001.)
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Au. 126 - Aos membros do MiiiiStti'i() Público são asseguradas as se-
uIntes iaranhIas:

- vitaliciedade. após dois anos de exercício. não podendo perder o cargo
senão por sentença udiei ai transitada em julgado.

II - inaniovibilidade, salvo por motivo de intei'esse público, naxhante de-
cisão do órgão colegiado conil)etente do Ministério Público, pelo tto de dois
terços de seus membros, assegurada ampla defesa:

III - in'edutibihdade de encimentos, observado, quanto à reinunei'ação, o
disposto na Constituição da República.

Pai'ágral'u único - .Aplica-se aos casos de disponibilidade e aposentado-
ria. por intereo.e pLíllico. O disposto no inciso II deste alugo.

Art. 127 ( )s membros do Ministério Público se sujeitam, entre outras, às
seguintes vedações:

recebei, a qualquer título C sob qualquer pretexto. honorarios. percen-
tagens ou custas pi'ocessuais:

II - exercer a advocacia:

III - exercer o comercio ou patiiciparde sociedade comercial, na foi'nia da lei:

IV - exercer,  ainda que em disponibilidade. quakuer outra função pública.
salvo uma de muaister1O:

V - exercer atividade politico-partidária. salvo exceção prevista ciii lei.

Parágrafo único - As funções do N1iiiistrio Público sào privativas dos
integrantes da carreira. que deverão residir na s comualcas da Iespecli\ a Iotaçao.

Smmbseçao II
I)a \(locacIa do I'.sta(k)

,\ ri. 128 - A .\dvoeac ia -(ema! do Estado, subordinada ao (ioveiiiador do
Estado. representa o Estado judicial e extrajudiciainiente, cabendo-lhe, nos ter-
mos da lei complementar que ,obre ela dispusei'. as ali cidades de consultoria e
assessoramento ttirídicos do Poder Execuii o.

1"— A .-\l ocacia-Geral do Estado tem por cliele o Advogad&-( eral do
Estado, de livre uioiiieação pelo (iovei'iiad r do Estado entre emdadmi is maiores
de iii nta e cbwu a n( is. de not úve 1 saber jurídico e te pu 1 aç t i ilibada

- Subordi nani- se kcnica e juridicamitente ao .'\dvogado-(ieral do Esta-
do as consim Itomi as. as assessi ni as. os departamentos ju midicos. as procurado-
rias das autarquias e das fundações  e os tleivais órgàos e unidades jurídicas
integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo.
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§ 3° - () ingresso na classe inicial da carreira da Advocacia Pública do
Estado depende de concurso público de provas e títulos, realiiado com a parti-
cipação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais,
em todas as suas fases.

(Vide Lei Complementar ii" 81, de 101812004.)
40 -Ao integrante da carreira referida no § 3° deste artigo é assegu-

rada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de
desempenho, após relatório circunstanciado e conclusivo da Corregedoria
do órgão.

§ 5° - No processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder
Legislativo ou por sua administração, a representação do Estado incumbe à
Procuradoria-Geral da Asseiuhkia Legislativa, na formado § 20 do ari. 62.

• (Artigo (0111 redação (10(10 pelo art.5" da Emenda à
Consiiniiç'ão n° 56. de 11171200.0

Subseção III
Da Defensoria Pública

• ('ide Lei ii" /3/66, de 20/1/1 Q()().

Att. 129—A Defensoria Pública instituição essencial à linçãojurisdicional
do Estado, a que incumbe a orientação jurídica, a representação judicial e a
defesa gratuitas, em todos os graus, dos necessitados.

Au. 130 —  Lei complementar organizará a Defensouia Pública em cargos de
carreira, providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títu-
los, realizado com par1ici)ação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Estado de Minas (krais, assegurada aos seus integrantes a garantia de
inamovibilidade e ' edado o exercício da advocacia fora de suas atribuições
institucionais.

• (Capal regulamentado pela Lei Comnpleineiztar n° 65,
de 161112003.)

§ 10_ O Defensor Público Geral da Defensoria Pública será nomeado pelo
Governador do Estado, escolhido dentre três defensores públicos de classe
linal, indicados em lista tríplice pelos integrantes da carreira, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.

§ 20 É obrigatória a criação de órgão da Defensoria Pública em todas as
comarcas.

Art. 131 - Às carreiras disciplinadas nas Seções 1, II. III e Subseções 1. II
e III da Seção IV (leste Capítulo se aplica o princípio do art. 24. § 2", e o cio art. 32.
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Subseção IV
1)a Adi oeat.ia

Art. 132 - O advogado e indispensável à dniinisiração da Justiça e
inviolável por seus atos e manifestações 110 exercício da 1iiolissão. nos limites
da lei.

Paizirafo tiniC() - E obrigaióiia a representação das pailes p01 advogado.
para ingresso ou defesa em Juízo, perante jin / OU tribunal estadual.

Seção V
Da Segurança do Cidadão e da Sociedade

Sul)SeÇao 1
1)a I)efes,, Social

Art. 133 - A defesa social, dever do l:stado e (liicIt() e responsabilidade de
todos. organiza-se de k)rina sisk'iiiica visando a:

- garantir a segurança pública. incliaiite a manutenção da ordem públi-
ca. com a finalidade de proteger o cidadão. a sociedade e os bens públicos e
privados. eoibifld() 05 ilícitos peitais e as inlraçies administrativas:

11 - prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e aSSiStelicia,
ciii casos de calamidade pública. Sinistros e Outros liagelos:

III - piomover a integração social, com a finalidade de prevenira violência
e a criminalidade.

Ail, 1 34 - () ( onselho de l)elesa Social i órgã() consultivo do Governador
na dcliii uçail da po 1 it i ca de defesa social do Estado e te iii aSSCg ti iada. em sua
ci mi pos i R a participação.

- do Vice-C;0\ eriiador do Estado, que o presidira:
II - do Secretíiio de Estado da Justiça e de Direitos 1-1 ti manos:

III do Secretário de Estado da Educação:
IV - de um membro do Poder Legislativo Estadual:

V - do Comandante-Geral da Polícia Militar:
VI do Chefe da Polícia Ci ii:
VII - de um representante da Defensoria Pública:

VIII - de um representante do Ministério Público:
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IX - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos
Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais, um da imprensa e um
indicado na forma da lei.

(('api1 emij redação dada pelo ari. l da Emenda à
Constituição a" 43, de 1411112000.)

§ I' - Na definição da política a que se refere este artigo, serão observadas
as seguintes diretrizes:

- valorização dos direitos individuais e coletivos:
II - estímulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de

respeito à lei e ao direito:
III - valorização cios princípios éticos e das práticas da sociabilidade:
IV - ple\enção e repressão dos ilícitos penais e das infrações administrativas;
V - preservação da ordem pública:
VI - eficiência e presteza na atividade de colaboração para atuação

jurisdicional da lei penal.
§ 2°—A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho de

Defesa Social.
• (Parágrato iegulamentado pela Lei n° 13462, de 121112(M.)

Au. 135 - A lei disporá sobre a criação e a organização de serviços autô-
nomos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de profissionais com exer-
cício de suas atividades junto das unidades policiais.

Subseção II
Da Segurança Pública

Art. 136 - À segurança pública, dever do Estado e direito e responsabili-
dade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

1—Polícia Civil:
II - Polícia Militar:
III - Corpo de Bombeiros Militar.

• (Inciso acrescentado pelo ai-I. 7°da Emenda à ('onslifliiç(7o
n°39, de 2/6/1999.)

Au. 137 —À Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar
se subordinam ao Governador do Estado.

(Ai-ligo com redação dada pelo ar!. 8° da Emenda à
Constituição n° 39, de 21611999.)
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Au. 138 - ( ) Município pode constituir guardas municipais para a prote-
ção de seus bens, serviços e instalações, nos termos do au. 144. § W, da Cons-
1 iILiiÇã() da República.

1 39 -A 1 ol ícii ( ' is il. órão permanente do Poder Público, dirig ido por
Deleiado de policia de caiie m ia e ol-anizadoorganizado de acordo C( nu os p11 nem p105 da
hierarquia e da disciplina. incumbem, ressalvada a competencia da União, as
lunções de polícia 1udictáii e a apuração, no território do Fstado, das infrações
penais. exceto as militares, e lhe são privativas as atis idades peilinentes a:

- Polícia tecnicO-cient fca:
II - processalilento e ai qiii vo de identihc ação ci' i  e crinhiflal
III - registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação dc condutor.

Au. 140— A Polícia ('is il é estruturada cm carreiras, e as promoções obede-
cerão ao critério alternado de antigüidade e merecimento.

• ( 'ide Lei (oinp/eweiilar a" 2$, de 26/12/199/.
• (Vide Lei Conzi1enu'niar a" 42, de 11/1/1 996.)

1' - O iniiesso na Polícia Ci', il se dará em classe inicial das carreiras.
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado privativa-
mente pela Acadeiiiia de Polícia Civil.

§ 2° - O exercício de cargo policial civil é privativo de integrantes das
respectivas carreiras.

§ 3° - Para o ingresso na carreira de Dele g ado de Polícia, é exigido o título
de Bacharel em Direito e concurso público, realizado com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Esiado de Minas Gerais, e exigido
curso de nível superior de escolaridade para a de Perito Criminal.

Au. 141 -o Chefe da Polícia Civil é li i'eillt'flte flOIlleU(l(i pelo (;o\ emador
do Estado dentre o', i ntezraiites. em at is idade, da classe final1 da carreira de
Delegado de Policia.

• ( k7de Lei Delegada a" 101. de 29111200.0

Au, 142 —A Polícia Militare o ('oupo de Bombeiros Militar, loiças públicas
estaduais. são ói'g aos pernianentes, organizadm is com base na hierarquia e na
disciplina militares e comandados. preferencialmente. por oficial da ativa do
último posto, competindo:

- ,'i Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segtuiami-
ça. de trãnsi to urbano e rod i ári o. de floresta.,, e de mananciais e as :iti idades
relacionadas colo ;i ação e Ic." íauraçãorestauração da ordem publica. alem da gam'an-
tia do exercício do poder de polícia dos Órgàos e entidades públicos, especial-
nieiitc das áreas l'iutcndiíria, sanitária, de proteção ambiental. de uso e ocupação
do solo e dc piut rim nó o io eu 1 tu ral
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II ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações
de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e
salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de
seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe:

iii -a Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militara função de polícia
judiciiria militar, nos termos da lei federal.

'—À Polícia Militare o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares
e reservas do Exército.

§ 2' - Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando cia
Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial
da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo,
cargo privativo do último posto cia corporação.

(Artigo (001 !edOÇã() dada pelo (iu. ()da Emenda à constituição
n°39. de 2/6/1999.)

Au. 143 - Lei complementar organizará a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar.

• ( Vide  Lei Complementar n ` 54. Se 1$/I2/I999.)

Parágrafo único - Os regulamentos disciplinares das corporações a que se
refere o ('aput deste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com
intervalos de no máximo cinco anos, visando ao seu aprimoramento e atualização.

• (A/ligo com redação dada pelo ali. 10 da Emenda à Constituição
n"39, de 2/6/1999.)
• ('ide Lei C'oinpleinentar o" 54. de 13/12/1 999.)

Capítulo III
DAS FINANÇAS PUBLICAS

Seção 1
Da Tributação

Aut. 144—Ao Estado compete instituir:

- imposto sobre:

a) transmissão causa inorlis e doação, de bem ou direito:

h) operações relativas à circulação (te mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no Exterior:
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e) propriedade de veículos automotores:

(1) (Revogada pelo ar!. 10 cia Emenda à Constituiçào ti 0 lO, de 2/9/1993.)
l)i.vposili 'O

''ti) t1</iCiO1kl/ de il?i/)0%tt) de i'<',ulo c MMY,1H0% <1<' </ii(I/(/1l(')'
ie:o. ,i,<'uleoie 50h11' liiio. ii/l/1t'S e ,'enduiu'nto,s h't 1/)ittli. liii
j(<; ('111(0 /)0/' ('('lZl() <lo (/1W/Ol'/)(1i() ii l'niüo pol'/les.o?as/L\l'as

('i(/lU'ldi(,'(l.S <lo,niiiluul<i 00 (<'Ilitoflo do liado:

II -- taxas, ciii razão do exercício do poder de policia ou pela utiltiaçáo.
eletiva ou potencial. de Serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou p0 oslo IS à ',Lia di spos i çao:

III - contribuição de melhoria, dlecoiTente de obras públicas.

§ 1" - Sempre que posset, os impostos terão caritet pesstiI e seião
gradu ad os segundo a capac 1(1 :ide econômica do coilt ri bu t iite. facultado à admi -
nistração trihutíria, especialmente pata conferir eletividade a esses objetivos.
identificar. respeitados os direitos ind i duais e nos terna s da lei. o património.

rendituejitos e as atl\ ilails's econooii/Icas doo coiitiihiiiiitc,

§ 20 - As taxas não poderão ter base de calculo própria de imposto, ou
integral' a receita corrente do úreão ou entidade responsável por sua arrecadação

§ O A i tlsl ii tiiÇ1) do i tupOsk) pies isto) tia alínea a do inciso 1 obedecerá
ao disposto em lei complementar federal, nas hipóteses iiicticionadas no inciso
IN do § l''do ari 155 da ('onstituiçào da República.

Au. 145 - () imposto previsto na alínea a do inciso 1 do artigo anterior e
devido ao Estado:

- relatis atilente a bem imóvel e aos respectivos direitos, quando situado
no Estado:

II - relativamente a bem móvel, título e credito. quando o inventário ou
arrolamento se processarem seti território. ou nele tiver domicilio o doador.

i >arigralo único - ( ) Estado respeitará, na tixação da alíquotii elo imposto
de que trata este aMigo. o índice máximo estabelecido pelo Senado Federal,

Àrt. 146 - Aplicam-se ao imposto sobre Circulação de Meicadoitas e
sobre Prestações de Serviços ele '['ransporles Interestadual e inteiniunicipal e
de Comunicação as seguintes normas:

%de lei ii 1270. de 2V11211997.

será não-cumuiatiso. compensando-se o que for devido ciii cada ope-
ração relativa à circulação de mercadorias ou pu'esações de serviços com o
montante cobrado nas anteriores por este ou outt'o Estado:



II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da le-
gislação:

a) não implicará crédito pata compensação com o montante devido nas
operações ou prestações seguintes:

1)) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores:
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e

dos serviços:
IV - as alíquotas estabelecidas em resolução do Senado Federal SeI'ii()

aplicáveis a operações e prestações interestaduais e de exportação:
V - o Estado fixará as alíquotas para as operações internas, observado o

seguinte:
a) limite mínimo não inferior ao estabelecido pelo Senado Federal para as

operações interestaduais, salvo:
- deliberação cm contrário estabelecida na forma da lei complementar

federal, conforme previsto na alínea g do inciso XII do § 2° do art. 155 da Cons-
tituição da República:

2 - por resolução do Senado Federal, na liiiia da alínea a do inciso V do
§ 2° do art. 155 da Constituição da República:

h) limite máximo, na hipótese de resolução do Senado Federal, para a
solução de conílilo específico que envolva interesse do Estado;

VI - para as operações que destinem bens e serviços a consumidor final
localizado em outro Estado, adotar-se-á:

A a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do im-
posto: ou

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele:
VII - caberá ao Estado a diferença entre a alíquota interna e a interesta-

dual. nas operações e prestações interestaduais que lhe destinem mercadorias e
sers iços para contribuinte do imposto, na qualidade de consumidor final:

\'lIl —o imposto incidirá ainda:
a sobre a entrada de mercadoria importada do Exterior, ainda quando se

tratar de bem destinado a consumo ou ativo lixo do estabelecimento, assim
como sobre serviço prestado no Exterior, se no Listado estiver situado o es(abe-
lecimento destinatário da mercadoria ou do serviço:

b) sobre o alor total cia operação, quando mercadorias forem fornecidas
com serviços não compreendidos na competência tributária do Município:

IX - não haverá incidência cIo imposto. ressalvada a hipótese prevista no
inciso XI:
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a) sobre operação que tkstine ao Exterior produto industrializado, salvo o
semi-elaborado, assim definido em lei complementar federal:

h) sobre operação que destine a 011110 Esi ado petróleo, lubrificante, com-
l)liStí\ ei líquido e gasoSO dele derivados, e energia elétrica:

C) sobre O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou insiru-
menIr) cambial:

d) sobre encargo financeiro incorporado ao alor de operação de venda a
prazo, realizada mediante sisiema de crediário, di ietamente a consumidor final:

• (Alínea (I('('l(IlOil(I il1(011Suitll('U)flfll em 1512119V0 - AI)IN
84..4co,dao publicado FIO l)O11i() da Justiça em I91411'))Ó.

C) sobre a saida de leite iii natura, pala consumo, eM operaçao interna:
• (Alínea de larada ilu 'cnisIillu jonal e,,, 1512119% - AI )/N
84.'co,dãc, publicado no I)a io da .IIistIça em

X - não coitipreendera, em sua base de calculo. o montante do imposto
sobre produtos industrializados, quando a O)eIaÇão realizada entre contribuin-
tes e relativa a produto destinado a industrialização ou a coiuercialiiaçao confi-
gure faio gerador dos dois impostos;

XI - as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais poderão ser conce-
d idos ou revogados pelo listado. tia 1 ornia de lei complementar federal.

.\ li - à exceção deste imposto, nenhum tributo estadual poderá incidir
sobre operações relativas a energia eletrica, serviços de telecomunicações, de-
rivados de petróleo. combusi eis e tunerais.

• Inciso com redação dada pelo ai!. 2" da Lutem/a ii
Constituição ii" IV. de 219119030

Ai-I. 147 -A saída de carvão \ ecetal será acobertada por documento fiscal
emitido no Municipio produtor e, quando destinada a industrialização neste
1 stado, seu imposto poderá ser diferido.

Ari. 14 -- A microelupresa. assim definida em lei, gozara de isenção do
Imposto sobre ( )perações Relativas a ( ' i rculaçào de Mercadorias para destina-
tário localizado neste ou em outro 1 stado e sobre Prestações de Serviços de
Transporte lntereiaadual e 1 titermun ic i paI e de Comunicação.

• ( %de Lei ii" 10(m2. (le 29/12/1902.
• ( ide Lei a" 12708, de 2911211997.)

Parágrafo único - Os benefícios estabelecidos neste artigo serão aplica-
dos ao pequeno e mi niprodutor rural, assim classificado pelas noimuas do Ma-
nual de ( rédito Rural.

• (Artigo declarado iuic'o,i.sti/II(iolta/ ciii 1512110% - .) /)/V
4..4eorc/ão publicado no I)iario da lo sIiç'a em 1914111)Q0.;



Subseção 1
[)a Repartição das Receitas Tributárias

Art. 149 -- Em relação aos impostos de competência da União, na reparti-
ção das respectivas receitas, pertencem ao Estado:

- o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer títu-
lo, pelo Estado, suas autarquias e fundações J)úhliCas

II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União
instituir nos termos do art. 154. 1. da Constituição da República:

III a quota-parte do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, na forma a
que se refere o art. 159. 1, a. e II. da Constituição da República:

IV - trinta por cento do produto da arrecadação do imposto de que trata o
art. 153, § 5°. da Constituição da República.

Au. 150— Na repartição das respectivas receitas. em relação aos impostos
de competência do Estado, pertencem aos Municípios:

- cinqüenta por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores:

II - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação cio Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação:

• (Vide Lei i° 12040, de 2811211995.)
• (Vide Lei n° 13803. de 2711212000.)

III vinte e cinco porcento dos recursos recebidos pelo Estado, em razão
do disposto no inciso li do art. 159 da Constituição da República, na forma
estabelecida no § 0 deste aulio.

1' —s parcelas a que se referem os incisos serão diretamente creditadas
em contas próprias dos Municípios beneficiários, em esiabelecimento oficial de
crédito, onde houver, observados, quanto às indicadas nos incisos II e III, os
seguintes critérios:

- três quar, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas opera-
ções relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza-
das em seus territórios:

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei.
§ 2° - As parcelas do imposto a que se refere o inciso 1 serão transferidas

pelo Poder Executivo Estadual aos Municípios até o último dia do mês subse-
quente ao cia arrecadação.



§ 3° - É vedada a retenção ou a restrição à entrega ou ao emprego dos
recursos atribuídos aos Municípios e previstos nesta subseção, não estando
impedido o 1 stadO de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus
cRditos, inclusive de suas autarquias.

• ( /'cII'(i ,'fli/	111 I((/Oça( dada p(-h , 'iri. 3" /a /;,ne,zda a
Constiuiiç'ão o" /1). de 2/)1I91)3.

Ai-I. 151 - () Estado divulgará, no órgão oficial, até o ultimo dia do mês
subseqüente ao da arrecadação. o montante de cada um dos tribitos alTecada-
dos, os recLusos recebidos e os tiansteridos sob forma de conveflio. os valores
de ori o cril tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios
de rateio.

ParigIifo único - Os dados di ulados pelo Estado serão dINcIIlnlfla(lOs
Por Município.

Subseção II
I)as Limitações ao Poder (le'l'ril)iltar

152 - É vedado ao Estado. sen) prejuízo das garantias asseguradas  ao
contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituição da República e na legisla-
ção complementar espcciiica

- instittuir tributo que não seja unikwme em todo o território estadual,
ou que implique distinção ou pulerência em relação a Município em detri-

mento de uni uo, admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a promo-
ver o equilíbrio do desenvolviuiueuito socuocconoululco entre as diferentes
regiões do Estado:

II - instituir isenção de tributo da competencia do Municupio:

III - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer
nau u ie/a. em razão de sua puOLekncia ou destino.

Não será admitida. ruo período de no' culta dias que antecede o
leununo da sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei que tenha por
objeto a instituição ou a majoração de tributo estadual.

• ( Pa uç ?(if O (11 • fl' S CC 11(011(1 pelo ali. / " da Enze o d i
Coiiiiruiçiio o" 41, de 811I1200).

§ 2" - () disposto no § 1° deste artigo não se aplica a projeto de lei desti -
nado cxc lusi ' aunente a adaptar lei estadual a norma 1 ede ai.

• ( I01((((1fO Ocre ÇC(fl1(ldO pelo cl)!. V, ( 1(1 Liuie,idc, cu

('oiisíiiuição ci " 41. £/C 811112 000.)



Seção II
Dos Orçanientos

Art. 153 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
- o plano plurianual de ação governamental:

II - as diretrizes orçamentárias:
I I I - o orçamento anual.

Art. 154 - A lei que instituir o plano plurianual de ação governamental
estabelecerá, de turma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Admi-
nistração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e pala
as relativas a programas de duração continuada.

Parágrafo único - () plano plurianual e os programas estaduais. regionais
e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e submetidos à apreciação da
Assembléia Legislativa.

i\rt. 155 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o plano
plurianual, conilileenderá as metas e prioridades da Administração Pública Esta-
dual, incluirá as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro sub-
seqtieute, orieniará a elaboração da lei orçainentána anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das
agencias financeiras oficiais.

l'_ () piojeto da l ,ei de Diretrizes Orçamentárias. de iniciativa do (iover-
nador do Estado, resultará das propostas parciais de cada Poder. do Ministério
Público e do Tribunal de ('ontas, conipatihilitadas em regime de colaboração.

§ 2° - Para proceder à compatibilização prevista no parágrafo anterior e à
efetiva verificação dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
será constituída comissão permanente, composta de cinco membros, indicados:

- um, pela Mesa da Assembléia:
II - um. pelo Governador do Estado:
III - uni, pelo Presidente do Tribunal de Justiça:
IV - Um. pelo Procurador-Geral de Justiça:
V - um. Pelo Presidente do Tribunal de Contas.

(Parágrafo regulamentado pela Lei o" 10572. de 30/12/1991.)
§ 3° - A comissão a que se refere o parágrafo anterior, com amplo acesso a

todos os docuineiilos pertinentes à sua função, emitirá laudo conclusivo sobre a
capacidade real do Estado de arcar com os custos das propostas parciais e indica-
rá, se for o caso, os ajustes necessários ao equilíbrio da despesa com a receita.
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§ 4° - A lei definirá os critérios e a competencia desta comissio, que
acompanhará e avaliará as receitas do Estado, para o fim de se estabelecer a
justa te lO Li nelaçai) do servidor.

5" -A Lei de Diretriies ()içaiuenlarias lixani percentual não mlerior;i um
por cento da receita orçame ntiria corrente 01(1 níri a do Lstado. destinado ao
atendi ii iento das propostas priorizadas nas and Iincias públicas regionais, a ser
iitcltiiclit na Lei ( )içientária Anual e executado, com o respectivo pagamento.
ate o titia 1 do cxc cicio fï nance tio correspondente. sob pena dc responsabi lida-
de, nos lermoS do Inciso VI do art. 91

( Pa t'g ia/o)	 pelo ai, 20 da Lnu',ida ii
( 'mi %titliçïiO ii " ."ó. de 29//2/I)9S.

Art. 156- As piopostaS orçantenttirias elos Poderes 1 .egislativu e
do soloseriio elaboradas. iespectivainente. pela Assembléia Le gislativa e uido Tribu-
na! de Justiça, ouvindo este os tribunais interiores. observados os limites esti-
pulados con Juntamente e incluídos na Lei de Diietúzes ( )rçamenuirias.

Parágrafo único - () disposto neste artigo se aplica, no quo couber, ao
Ministério Público e ao Trihttuia! de Conta-,

Art. 157 - A lei oi -ç.t mentária anual coiupreenderá
- o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos,

rgãos e entidades da aelniiiuistraçáo elumeta e indireta:
li - o oiçaniento de i nvestimeiuiu u das eniiesas cmii que e) Estack u. direta ou

indiretamente, detenha a iii abria do capital social com cli te tio a voto.

§ 1' - Intecrará a lei orçamentária demuonstrati o específico com
detalhamento das ações governamentais, em nível mininto. ele:

1 objetivos e metas especificados em subprojetos e subatividades:
• (liu i Ci' com )'('ll(i çilo ilcidi 1 pelo cii •i. P, tlii Imienda
(mvtituiç'd(; ti" 27. /e 41W! 997.)

II - fontes de recursos:
111 - natuie/a da despesa:
IV - órgão ou entidade responsável pela realização da despesa:
V - órgão ou entidade beneliciáiios:
VI - identiticacio dos investimentos, por uegi5o do Estado:
VII -i (lei I I  i ficaçáo. ele brma reg, ionali iaela . dos dei tuis. sobre as receitas e

despesas, decorrentes de isenções. rebutissões. subsídios e benefícios de natu-
reza financeira. tributária e cm'edi tícia.

§ 2° - () orçamento, compatibiliiado corri o Plano Mineiro ele l)escnvolvi-
mento Inte grado, terá, entre suas funções, a de reduzir desigualdades entre as
regiões do Estado, segundo criteno populacional.
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§ 3" - Alei orçamentária anual t)O conterá disposição estranha à previsão
da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a abertura de
crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda que por ante-
cipação de receita, nos termos da lei.

§ 4° - () Estado publicará, até o dia trinta do mês subseqüente ao da
competência, balancetes mensais de sua execução orçamentária e financeira.

(Parágrafo com redação dada pelo au. 1° (1(1 Emenda c'i
Constituição li' 4, de 29/5/1992.)

§ 5° - Para subsidiar a elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, do plano plurianual de ação governamental e da proposta orçamentá-
ria anual, a Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará, em audiência públi-
ca regional, reali y ada a cada (bis anos, as propostas resultantes de audiências
públicas municipais realizadas pelos poderes públicos locais, nos termos de
regulamentação.

• (Pa,áç'rafo (l(F('.%(ellt(l(l() /)elo (lii. 1" da Emenda à
Constituição n° 12. de 1/9/! 994.)
• (Pará 'r(ifo com redação dada pelo mi. 3° da Emenda à
Constituição n 0 36, de 291121/998.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei li" 11745, de 161/11995.)
• (Vide Lei ,z° 12997. de 30/7/1998.)

§ 6'- O 'l'ribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, o Poder
Judiciário e o Poder Executivo, com a finalidade de prestarem intormações e
colherem subsídios para as ações pertinentes a seu âmbito de competência,
participarão da audiência pública regional a que se refere o § 5°.

• (Pa rág rufo (l( • , •es• ceuuI(ld() pelo a ri. 1° da Emenda à
Constituição n° 12, de 11911994.)
• (Parágrafo com redação dada /)('I() art.3" da Emenda à
Constituição n° 36, de 2911211998.)

§ 7°— (Suprimido pelo ali .3° da Emenda à Constituição n°36. de 29/12/1998.)
• Dispositivo suprimido:
'' 7°— Os Podere.s LVe(lltil'() e Jll(li(i(í?iO do Lsi(1(l() j)101flO-
e!'ão, ll()S MUni('í/)iOS e 1?(IS datas designados para a reali-
aÇ'ã() (1(15 audiências públicas regionais pela Assembléia

Legislatua, audiência pública afim (11' l)1e.S't(1r informa çiie.s
e ('Olhe? subsídios para as ações pertinentes a seus respecti-
vos ÔlflbitOS de (01fl1)Ctê?lCi(l.
• (Parágrafo acrescentado pelo ali. 1° da Emenda à
('ouzsti/uição n° 12, de 11911994.)

Art. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em
programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio
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ai)biente, lomento ao ensino, à pesquisa cientitica e tecnologica, ao espolie e à
ctilttita e ao ltefldiIiieflt(.) das propostas prioriiadas nas audiências públicas
regionais.

• (('aptil ioFfl ,'e(laçcu) dada pelo urt. 4° da Emenda à
( iisiiiuiçio n"30, de 29/I 2/1 V'm.

§ 1° - os recursos para os progranias de saude n.it) SeE() iiileiioies aos
destinados aos investimentos em transporte e sistema \lÍlR).

•	ia i i I f' ,e,iii,neri,do pelo ai-I. 4 da Emenda à
( OIi.VíiliiiÇ(i() o" .?õ. de 2V/12/IVV$. )

§ 20 Tomando-se como referencia as respectivas dotações orçamentarias.
o percentual executado e pago das despesas coiii publicidade não sela superior,
em cada triiiies(re, ao percentual executado e pago das despesas decorrentes (his
propostas piioritadas nas audiencias públicas regioiiais, jessais ados os casos de
despesas imprevisíveis e tilgentes, decorrentes de calamidade pública.

• ( Pará çra lo au,e.sce,iiado pelo ai 1. 4" do Lini,idi à
('oiisIituiç7o n'3(5, de 291I211908. )

Au. 159— Cabe à lei complementar:

- dispor sobre o exercício financeiro, a vlgincia. os prazos, a elaboração
e a organ i/ação du plano plurianual, da lei de direi rizes oNanwnúáas e da lei
orçamentária anual;

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administra-
ção direta e indireta, e condições pala a instituição e funcionamento de fundo.

• (Vide Lei Complementar n < 27, de J/1/l993.
• ( Vide (iii. IV i/o Lei Complementar ii" 28. de 1Ô/7//VQ.i.
• Vide lei Coinilenientiii ii" 20. de 26/7/1993.
• ( Vide Lei Complemenlar o" 3Õ, de 18/1/199.5.)
•	ti/e Lei Coiiiilenoiiiio O 52. de 25/117100')

Aii. 100 - Os projetos de lei relativos a plano plurianual, as diretrizes
01 ça 1 iieiitiii as. ao oçamento anual e a crtdi lo adicional serão apiec iados pela
:\ssciiihIeit Legislativa, observado o seguinte:

- caberá à Comissão Permanente de Fiscaliiação Ei iianccira e (Açaunen-
lana daÀsscinhleta Legislativa:

a) examinar e emitir parecer sobre os projetos de que trata este artigo e
sobre as ci mias apresentada,, anualmente Pelo (à ivernadi ir do Estado:

h cxii o inai e emitir parecer sobre os planos e progiarnas estaduais. regio-
nais e setoriais previstos nesta ('onstutu çã i. e exercer o aconipanhamentoacompanhamento e a
fiscalização orçamentzírios, sem prejuízo da atuação das demais comissões da
Assembléia Legislativa:



II - as emendas serio apresentadas na Comissão indicada no inciso 1, a
qual sobre elas emitirá parecei, e apieciadas. na Forma regimental. pelo Plenário
da Assembléia [.egislativa:

III —as emendas ao pI(qet) da lei do orçamento anual ou a projeto que a
modifique somente podem sei aprovadas caso:

a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias:

b indiquem OS CCUSOS necessários, admitidos apenas OS provenientes
de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

1) dotação para pessoal e seus encargos:

2) serviço da dívida:
3 transferência tributária constitucional para Município: ou
e ) sejam relacionadas:

co!)) a correção de erro ou omissão: ou
2 eom as disposições do projeto de lei.
§ 1" - () Governador do Estado poderá enviar mensagem à Assembléia

Legislativa, para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo,
enquanto não iniciada, na ( omissão a que se refere o inciso 1, a votação da parte
cuja alteração for proposta.

§ 2° - Os Projetos de lei do plano plurianual das diretrizes orçamentárias e
do orçamento anual serão enviados pelo Governador do Estado à Assembléia
Legislativa, nos termos da lei complementara que se refere o ali. 159.

§ 3° - Os recursos que. Cli) decorrência de veto, emenda ou rejeição cio
projeto de lei orçamentária anual. ficarem sem despesas correspondentes pode-
rão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementa-
ies, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 161 - São vedados:
- o início de programa ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária anual:

II - a realização de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam
os créditos orçamentários ou adicionais:

III - a realização de operação de crédito que exceda o montante (Ias despe-
sas de capital. ressalvada a autorizada mediante crédito suplementar ou especial
com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legisla(ivo, pela maioria de seus
membros:

IV - a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesas,
ressalvadas:

a) a repartição da arrecadação dos impostos a que se refere o ali. 149:



b i destinaçi() de recursos parti manutençk) e desenvolvimento do ensi-
no. como determinado 1)ek) ari. 201:

c) a prestação de garantias as operações de crédito por antecipaçào de
receita, prevista no ali. 157. § 30:

a destinação de recursos para o amparo e lomento à pesquisa, prevista
no ar!. 212:

e) a prestação de garantia ou contragarantia à 1 inião e para pagamento de
débito,', pata con esta:

• (jIínea cu1e.s'c'enl(u/a pelo i;I. -I"da Emenda à ( 'oiisliliiiçiio
n' 10. de 2191IV9$.

0 a destinação de recursos pala a (1 niversidade do Estado de Minas
Gerais - t EMC -- e pala a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONjES -, prevista no ar!. 1

• (Alínea (urese(ntwla pelo ((ri. /°c/(I l.nu,ida a ('o,iiitiiição
n' 47. de 27/12/20()O.)

V - a abertura de cndito suplementar ou especial sem prt\ ia autuEi/ação
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes:

VI a transposição. o remanejamento ou a tianskréneia de recursos de
ti tua categoria de programação para outra ou de um órgão pala Outro sem prévia
autiiiaç	legislativa:

VII -. a cOflcessã) ou utilização de credito iliiiiitado:
VIII - a utiliiação, sem autorização legislativa especifica. de recursos dos

ol'çatnCntos pIe\i stos no ar(. 158, para suprir necessidade ou cobrir dt1 tc i t de
empresa.presa. lu udação pública ou fundo:

IX - a instituição de fundo de qualquer natureza, sem pré ,, ia autori/ação
legislativa:

X - lançamento de títulos da dívida pública estadual e a realização de
opeiaçao de crédito Interna e externa, sem prt.\ ia autorização da Asseinbkia
1 etislativa:

XI - a aplicação de disponibilidade de caixa do Estado em títulos, valores
mobiliários e outros ativos de empresa privada.

§ 1'-- Nenhum investimento cuja execução ultiapasse uni exercício linan-
ccii)) lxdeia, sob pena de crime de responsabil idade, ser iniciado sem pie\ia
inclusão no plano plurianual ou sem lei que a autorize.

§ 2° -- (A cieditos especiais e extiaoidin:irios terão vigência no exercício
financeiroio e mu que tenham sido autorizados, salvo se o ato de au(orizaçãoautorização loi
promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que. reabertos
nos limites de seus saldos. serão imicorporadus ao orçamento do exercício finan-
ceiro subseqüente
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§ 3' - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida, ouvido
o Conselho (te Governo e ad ,rferendwn da Ássembkia Legislativa, por resolu-
ção, pai-a atender a despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamida-
de pública.

§ 4° É permitida a vinculação dos recursos de que trata o art. 149 para os
eleitos previstos no inciso IV, alínea e, deste artigo.

PCI ?ïi ?(lf() acrescentado pelo ciii. 40 da Emenda à
Constiluiçïo n° 10. de 21911993.)

Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias. aí
compreendidos os crédito ,, suplementares e especiais destinados aos óigáos
dos Poderes Le g islativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, ser-lhes-ao entieties cio (luodécimos até o dia 2() (vinte) de cada mês.

§ 1' - O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será leito
mediante crédito automático em conta própria de cada órgzi() mencionado no
(aflui (teste artigo pela instituição financeira centralizadora da receita do Estado.

(Parágrafo declarado inconstitucional cai 3/2/2003 - AI)!N
1.901. Acordão publicado no Diário da .iziiiça cm 91512003.)

§ 2° - E vedada a retenção ou restrição ao repasse ou emprego elos recur-
sos atribuídos aos órgãos mencionados no capa! (leste artigo. sob pena de
crime (te responsabilidade.

• (A ?iigo (0111 Ie/(IÇ'ã() (101d(i /)elo) ((11. 1 , (/01 Linemula à
Coii.stituição n° 31. de 3011211997.)
• (Vide Lei ('omplemeniar n' 	de 251312002.)
• (Expressão "sob pena de crime de respoiisabilidade' de-
(larada incon,sntucional em 31212003 - Al)IN 1.901. Acoidão
publicado 110 Diário) da Justiça cal 9/5/2003.)

Art. 163 -\ exceção dos créditos dc natureza alimentícia, os pagamentos
devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e
à conta dos crédito.,, respectivos, proibida a designação (te casos ou dede pessoas
lias (lotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1° - E obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades (te (111-eito públi-
co. de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios
judiciários, apresentados até primeiro de julho, data cio que terão atualizados seus
valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte.

§ 2° - As dolações orçamentárias e os créditos abertos serão consigna-
dos ao Poder Judiciário, recolhidas as importâncias respectivas à repartição
competente, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda
determinai o pagamento segundo as possibilidades do depósito e autorizar, a
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requerimento do credor e exclusivamente pata o Caso de preterimento de seu
direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária 'i ação do
débito.

Art. 164 - Os projetos (te lei de que trata esta seção SCIãU apreciados. na
forma do Regimento, por comissão permanente da Assembléia 1 egislal i a, coto
a competência indicada no inciso 1 do art. 160.

Capítulo I\'
1)0 MUNICÍPIO

Art. 165 - os Municípios tio Estado de Minas (iemais integram a República
Federativa do Brasil.

1' - O) Municipio, dotado de atitoiioinia política, adniimiistrativa e finan-
ceira, organiza-se e rege-se por sua Lei Orgânica e demais leis que adotar. obsei'-
vados os princípios da Constituição da Republica e os desta Constituição.

§ 2° - Ao Município incumbe gerir interesses da população situada em
área contínua do territorlo do Estado. de extensão variavel. delimitada cmli lei.

§ 3° - ( ) Município se sujeita às vedações do ao. 19 da Constituição da
República.

* 40 - Todo o ixder do Município emana tio po o, que o e\erce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos de sua Lei ( )rgfiiiica e tia
Constituição da República.

§ 5°-- ( ) Município pode subdividir-se em 1)istritos e. estes. em Stibdistritos.

Ao 166 - ( ) Município tem os secuintes ohjetios prioritários:

- gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da
comunidade:

ii - cooperar com a União e o Estado e associar-se a Outros Municípios,
na realização de interesses comuns:

-	de forma integrada, o desenvol iinento social e econômico
cia população de sua sede e tios Distritos:

IV - promovei piano. programas e projetos de interesse dos segmentos
mais carentes da sociedade:

V - esti mulai' e di Fundi m' o ensi no e a eu lt tira, proteger o patri inôiiit cultural
e histórico e o meio ambiente e combater a poluição:

Vi - preservam' a morai idade administrativa.
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.\11. 16 -; - Lei L1)11)leII1eflt1r LSIJhCJCLi.I o' LCqLIlI(os pala .1	LlÇLO.

incorporação, fusão e desmembramento de f\-lunicípios, observado o disposto
no alt. 18, § 4°, da Constituição da República.

4 rtigo regulamentado pela Lei Co,nplementar n" 37, de
18/1/1995.)

Art. 168 - ( ) topônimo pode ser alterado em lei estadual, verificado o
seguinte:

- resolução da Câmara Municipal, aprovada por, no mínimo, dois terços
de seus membros:

II - aprovação da população interessada, em plebiscito, com manifesta-
ção favorável de, no mínimo, metade dos respectivos eleitores.

Seção 1
Da Competência do Município

Ari. 169- () Município exerce. em seu território, competência privativa e
comum ou suplementar, a ele atribuída pela Constituição da República e por esta
Constituição.

Art. 170- A autonomia do Município se configura no exercício de compe-
tência privativa, especialmente:

- elaboração e promulgação de sua Lei Orgânica;

lI - eleição de seu Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores:
III - instituição. decietação e arrecadação tios tributos de sua competên-

cia e aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigação de prestar contas e
publicar balancetes nos prazos fixados em lei:

IV - criação, organização e supressão de Distrito, observada a legislação
estadual:

V promoção tio ordenamento territorial, mediante planejamento e con-
trole do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, ficando dispensa-
da a exigência de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento pala o
funcionamento de templo religioso e proibida limitação de caráter geográfico à
sua instalação:

• (Inciso (OH? redação dada pelo art. 1° da Lnienda à
()nr!ituiç'ão n'44, de 1811212000.)

VI - organização e prestação de serviços públicos de interesse local,
diretamente ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, incluído o
transporte coletivo de passageiros, que tem caráter essencial.
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Parágrafo único - No exercício da competência de que trata este artigo. o
Município observara a norma geral respectiva, federal ou estadual.

Ali. 171 - Ao Município compete legislar:
- sobre assuntos de interesse local, notadamente:

a) o plano diretor:
b) o plinejaniento (10 LISO, parcelaniento e ocupação do solo, a par de

outras limitações uibaníst icas geiai s. (ibser adas as diretn /es do plano diretor:
C) a polícia administrativa de interesse local. especialitiente ciii matéria de

satítie e higiene publicas. toI1struçio. transito e trílego, plantas e aniniai ., n 'ei-
vos e logradouros publico":

cl) a matéria indicada nos ineisos 1. lii. IV. V e VI do artigo anterior:
e) o  regime jurídico cínico de seus seridoies. obsei :ida a di' ersil ic:iç5o

ciLiinto aos da administraçao direta, da autárquica e da 1 undacioiial em relação
aos tias demais entidades da aclministiaçío indireta:

t) a oigani/açao dos ser, iços adnuiiistrativos:
g i a :iclministraçõo. utiiizaçio e alienação de seus bens:
11 - sobre os seguintes assuntos, entre outros. em caráter ieguiaiiiemitai.

observadas as peculiaridades dos interesses locais e as ni )rmiias gerais da 1 mi ião
e as supleinentares do Estado:

a) o plano plurianual, as diretrizes oiçamemitiiias e os orçaimientos anuais:
hi caça. pesca. collservaç i da natureza e defesa do solo e dos reclusos

naturais:
e) edcicaçio. ctilttiia. ensino e desporto:
d proteção i infância. à juventudc à gestante e ao idoso.
§ 1°- ( ) Município se sujeita às limitações ao poder de tributar de cicie trata

o ali. 150 da Constituição da República.
§ 2° - As diretrizes. nietas e prioridades da adininistmaçào iminicipal solo

definidas, por Distrito, nos planos de que trata a alínea a do inciso li deste
artigo.

Seção li
Da Lei Orgnica cio Município

An. 02 - A Lei Orgânica pela qual se regerá o Município será votada e
promulgada pela Câmara Municipal e observara os princípios da Constituição
da República e os (lesta Constituição.



Seção III
Dos Poderes

Au. 173 São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre
si. o Legislativo e o Executivo.

1° - Ressalvados OS CaSOS previstos nesta Constituição, é vedado a
qualquer dos Poderes delegar atribuições, e, a quem foi investido na função de
um deles, exercera de outro.

§ 2"- À Câmara Municipal cabe, entre outras matias de sua conipeléncia
privativa, suspender, no todo ou cm parte, a execução de aio normativo ifiLililCi-

pai declarado. incidentalmente, inconstitucional, por decisão definitiva do Tri-
bunal de Justiça, quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao
texto da Constituição do Estado.

Au. 174 - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores serão eleitos até
noventa (lias antes do término do mandato daqueles a que devam suceder, em
pleito dueto e si niultânco. realizado em 10(10 o Estado, pala nan(lato de quatro
anos.

l'arigrat único - A posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito
será no dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao da eleição.

Subseção 1
Do Poder Legislativo

Ai-I. 175 - ( ) Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que se
compõe de Vereadores.

§ 1°— O número de Vereadores é proporcional à população do Município,
observados os limites estabelecidos na Constituição da República.

§ 20_ No início e no término de cada mandato, o Vereador apresentará. à
Câmara Municipal. declaração de seus bens.

§ 3"- 0 Vereador se sujeita, no que couber, às proibições, incompatibilida-
des e perda de mandato aplicáveis ao Deputado Estadual.

§ 40 - Ao Vereador será assegurada ampla defesa em processo no qual
seja acusado, observados, entre outros requisitos de validade, o contraditório,
a publicidade e o despacho ou decisão motivados.

Au. 176— Compete privativamente à Câmara Municipal, no que couber, o
exercício das atribuições enumeradas no au. 62.
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Subseção II
Do Poder Exetiitivo

Au. 177 - ( ) Poder Ixecuti o é exercido pelo Prefeito Municipal.
1° - Substitui o Prefeito, no caso de impedimento, e lhe sucede ito de

vaga. o Vice-Prefeito.
§ 2 - Na posse e no término do mandato, o Prefeito e o \ILe-l'reteito

apresentarão i ( '5inara Municipal declaração de seus bens, sem pretiuzo do
hspostu no parioiafo único tio art. 258.

§ O - A niatéda de competência do Mutiteipio, excluída a de que trata o art.
176, será objeto de lei municipal, de iniciativa do ['icleito, excetuados Os atos
privativos previstos na Lei Orgânica.

• Pa,cii,ato de( Iciiado jlU(fll.1i1i1(lo)lk/I em 311012002 -ADLV
322. Acôr<ffio publicado no i)ici,io da ./usuiça em 3111012002.)

Au. 178 - ( ) F'reteito é processado e juleado origii1tnaniente pelo tribunal
de Justiça, nos crimes comuns e nos de responsabilidade.

Parágrafo unico - Na fornia da Lei ( )r tnica. compete a Câniara Municipal
o ju Iganuento do Prefeito por i nt raçio p0 liii co -adm 1 ni si rati\ a,  obser uda a tegra
cio § 40 do art. 175.

Stibseç5o III
Da Remuneração do Prefeito e do Vereador

Art. 179 - .\ memunei.içiio do Prefeito, do Vice-Prefeito edo Vereador seri
Ijxada, em cada legislatura. para a subseqüente. pela ('imaia Municipal.

l'aríraf unico - Na hipútcse de a ('íitnai'a Municipal (lei xar (Ice xercera
cotnpclência de que truta este artigo. ficarão mantidos. na legislatura subse-
(tüetite. os critérios de rcmuneraçIoo vigentes ciii deicitibro do tíltiiiio exercício
da legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos valores.

Seção IV
1)a Fiscalização

.\rt. 1 -- A Cãniara Municipal julgará as conta. ,, cio Prefeito, uiucdiaiitc
parecer prévio do Tribunal de Contas, que (eri trezentos e sessenta dias de
pra/o, contados de seu iccebimento. para emiti-lo. tia forma da lei.

§ 1°— ( ' 0100 piocL'lmmueilto liscalitadore orientador, o tribunal dc ('ontas
realizará habitualmente inspeções locais nas l'releoumas. ( 'âtiiaras municipaispais e
demais úrgos e entidades da adniínistraçio direta e cia indireta dos Municípios.
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§ 2° - As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de
débito ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 3° - No primeiro e no último ano de mandato do Prefeito Municipal. o
Município enviará ao Tribunal (te Contas inventário (te todos os seus bens
moveis e imóveis.

§ 4" - () 'luibunal de (untas exercerá, em relação ao Município e às entida-
des de sua administração indireta, as atribuições previstas no art. 76 (lesta Cons-
tituição, observado o disposto no art. 3 1 da Constituição da República.

Seção V
Da Cooperação

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 181 É facultado ao Município:
- associar-Se a outros, do mesmo complexo geOecOnômic() e social,

mediante convênio previamente aprovado pela Câmara Municipal, para a ges-
tão, sob planejamento, de funções públicas ou serviços (te interesse comum, de
forma permanente ou transitória:

(hivpressães "previanente aprovado pela Câmara Mamei-
pai'' e -previamente aprovados pela Câmara Municipal
contidas. respectivamente. nos incisos / e 11 declaradas
jn(fllstjtif('jOfl(I j 5 em 11712002 - ADIiV 770. A('(;,'dã() publi-
cada no I)iírio da JILS!iça cm 201912002.

II cooperar com a l.Jnião e o Estado, nos termos (te convênio ou consór-
cio pte\ lamente aprovados pela Câmara Municipal, na execução de serviços e
obras (te interesse para o desenvolvimento local:

(L.vpressões -previamente aprovado pela Câmara ivízotici-
pai" e -previamente aprovados pela C'ô,na,'a Municipal",
contidas, respectivamente. nos incisos / e 11 declaradas
iI(OJl5ti1U('iO1i(iiS cai 11712002 - Ai)IiV 770. Acórdão publi-
('ado no /)iário da Justiça em 201912002.)

III - participar, autorizado por lei municipal, da criação de entidade
intermunicipal para realização de obra, exercício de atividade ou execução de
serviço especítico de interesse comum.

Art. 182 - A cooperação técnica e financeira do Estado, para a manuten-
ção de programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental e para a
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prestação de serviços de saúde de que trata o au. 30. VI e VII. da Constituição da
Republica, obedecerá ao plano dei 1111(10 em lei estadual.

I.i i'agrato ulilCo - A cooperação somente se (lala })o1 loiça ele Co- com
que, em cada cas assegure ao Município os recursos tecnicos e financeiros
indispensáveis a manter os padrões de qualidade dos serviços e a atender às
necessl(lades stiller\eIilL'IIICS da colei ividatic.

Subseção II
Da Assistência aos Municípios

Art. 183 - ( ) Est.ido issegurai.i. com h.ise em program.ms especiais, ampla
assistencii técnica e financeira ao Municipio de escassas condições ik tiescii
volvi inento socioecononhlco, com prioridade pala o (te população i ni cio r a trin-
ta mil lhihitantes.

ide Lei n° 11085. de 30/1/1993.
§ 1" - A assistência. preservada a autonomia municipal, inclui, entre ou-

tros serviços:

- abeitu rim e manutenção de estrada municipal ou caminho vicinal:

li - instalação de equipamentos necessários pala o ensino, a saude e O

saneamento básico:

III - difusão i ntensi a das potencialidades da região:

IV - implantação de mecanismo (te escoamento tia produção regional:

V - assistencia técnica às Pieleitura.( ' amaras Municipais e mieronegiões:

VI - implantação (te política de colonização, a xiii ii do esi 11110 lii a eecti-
ção de programa de reforma agrária:

VII - concessao de incentivos, com oobetivo de lixaro hoineni no ineit rural:
• (Vide Lei ii" 11020, de S////99.'.
• ( Vide lei o' 112õ5. de 4/////9o)3
• (t	Lei o" 11 ;-44 de
• (Vide Lei o" 13195, de 2911119960

Vi 11  - 1 inpl antação de process( adequado para tiatamenti do lixo urbano.

§ 2"- A coordenação da execução dos progranma.s especiais será couml'iada
à autarquia telri tori aI de desenvolvimento implantada na região, assegu rada na
forma da lei a pailicip:mcão de representantes dos Municípios envolvidos.

§ 3'- Na execução de programa especial, ter-se-á cio ' ista a pai'iicipaç1t)
das populações interessadas, por meio de órgãos comunitários e regionais de
consulta e acompanhamento.
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§4°— A Polícia Militar poderá, por solicitação do Município, incumbir-se da
orientação à guarda municipal e de seu treinamento, e da orientação aos corpos de
voluntários para o combate a incêndio e socorro em caso de calamidade.

Seção VI
Da Inter-venção no NiLinicípio

Art. 184 - O Estado não intervirá no Município, exceto quando:
- deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecu-

tivos, a dívida fundada:
11 - não forem prestaclts contas devidas, na forma da lei:
III - não tiverem sido aplicados, no ano, pelo menos vinte e cinco por

cento da receita resultantes de impostos, compreendida a proveniente de trans-
ferências, na inaiiutenção e desenvolvimento do ensino: ou

IV - o Tribunal (te Justiça der provimento a representação para assegurar
a observância (te princípio indicado nesta Constituição, ou para prover a execu-
ção (te lei, de ordem ou de decisão judicial.

Parágrafo único - A intervenção será decretada e seu efeitos cessarão na
forma da Constituição da República.
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TÍTULO IV

DA SOCIEDADE

Ca1)uluk) 1

DA ORIM NI SOCIAL

Ari, 18 -5 - A ordem soci ai tem C( 11110 base o pIillla(l() (k) trabalho C COlHI

objetivo o hem-estar e a justiça sociais,

Seção 1
Da Saúde

Art. 186 - A saúde é direito de todos, e a assisléneia a elaé dever do
Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômica.,' que visem à elimi-
nação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso unix ersal e igualita-
rio às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ftm:icrafo único - () direito à saúde implica a caranua de:

-- condições dignas de trabalho, moradia, alimentação. educação. trans-
porte. laje r e saneamento hisi co:

II - acesso às informações de Interesse para a saúde, obrigado o Poder
Público a nianier a população intoriiiad:t sol)ic os riscos e danos à saúde e sobre
as medidas de prevenção e controle:

III - dignidade. grateiidade e boa qualidade no atendimento e no tratamen-
to de saúde:

IV - participação da sociedade, por intermdio de entidades representali-
\ as. na elaboração de polilicas. na definição de estratégias de implementação e
110 coril role das atividade.-, com i mpacl 1) sobre a saúde.

Au. 187 - As ações e serviços de saúde são de rclevãneia pública, e cabem
ao Poder Público sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei.

(Vide 1(1 is " 1H17 de 241971999.)

Parágrafo único - A execução das ações e serviço ,., será leila pelo Poder
Público e. complementarmente. por pessoa tísica ou jurídica ele direimo privado.

Au. 188 - As ações e serviços públicos ele saúde no âmbito elo Estado
integram rede nacional tegionalizada e hierarquicamente consi it nula cm Siste ina
unico, e se pautam também pelas seguIntes diretrizes:
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1 - descentralização com direção única, em nível estadual e nuiiiicipal:
II - regionalização de ações da competência do Estado:
111 - 1 ntegial idade na prestação de ações de saúde adequadas à realidade

epidemiológica, com prioridade pala as ações preventivas e consideradas as
características sociocconômicas da população e de cada região, sem prejuízo
dos serviços assistenciais:

IV - participação da conninidade:
V - participação complementar das instituições privadas no sistema único

de saúde, segundo diretiizes deste, mediante contrato de direito público ou con-
vênio, assegurada a preferência a entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos;

VI - valorização do profissional da área da saúde, com a garantia de pla-
nos de carreira e condições para reciclagem periódica.

Art. 189— O sistema único de saúde será financiado com recursos prove-
nientes dos orçanlentos da seguridade social, da União, do Estado, dos Municí-
pios, e com os de outras fontes.

Art. 190— Compete ao Estado, no âmbito do sistema único de saúde, além
de outras atribuições previstas em lei federal:

- controlar e fiscalizar procedimentos. produtos e substâncias de inte-
lesse P0a a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos
iinunohiokSgicos, hemoderivados e outros insumos:

(lide Lei n°12687, de 111211997.)
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, e as de

saúde do trabalhador;
• (Vicie Lei ,z° 13317, de 241911999.)
• (Vide Lei n° 13866, (te 101512001.)

III - ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde:
IV - participar cia formulação da política e da execução das ações de

saneamento básico:
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e

tecnológico:
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu

teor nutricional. e bebidas e águas pala o consumo humano:
VII - participar do controle e da fiscalização da produção, do transporte,

da guarda e cia utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e ra-
dioativos:

VIII - colaborar na proteção cio meio ambiente, nele compreendido o de
trabalho:
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IX - adotar rígida política de fiscalização e controle da infecção hospitalar
e de endemias:

X —garantitoatendimento piioritáiio noscasos legaisde	 videí:

Xl - gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, na
forma da lei:

XII - pIomo ci, quando 1 iccessáita. a transferência do paciente carente de
recursos para oul to estabeleci incuto de assistência médica ou ainbulatorial . i n-
tegranie do sistema únicoic de saúde. mais próximo de sua residência.

Xlii - promo\ er a instalação de estabelecimentos de assistência médica
de emergência nas cidades-pólo:

XIV - executar as açces de pre enção. tratamento e reabilitação, nos
casos de deficiência física, mental e sensorial:

XV - implementar, em conjunto coiii os ()IOs federais e iminicipais, o
sistema de i o k irmaçao na área da saúde.

PriógW único - ( ) Estado instituirá inst tu luculos pala coimi i e uni fica-
do dos bancos de santme.

Art. 191 - A assistência á saúde é livre à iniciativa privada.
§ I '- É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subven-

ção a instituição pri\ ad:m com fins Iucraim os.
§ 2'- É vedada a lxmidpWãn cli teta ou i ndimei a de empresapresa ou capital cxl mau-

geuo na assistência a s.lLItlC fio 1 si ido. '..tl t nos casos pievm sios em  lei bderal
§ 3° - () Estado suplementará a legislação federal sobre as condições que

ficibiem a remoção de ó~ tecidos e substáncias humanas pala fins de
transplante. pesquisa e tratamento, e sobre coleta. plc)cess:mmemito e tiansf LIsaO
de sangue e seus derivados, vedado todo tipo de coniercialitação nos termos do
§ 

40 do art. 199 da Constituição da República.
• (Vide Lei n" 1U80. de 5/8/1992.
• (.ide Lei li" I1553. de 31811994.)

SLmhse.ao nica
1)0 Saneaineiilo Básico

Art. 192 - () Estado formulará a política e os planos p1 tmri.mnu.mis estaduais
de saneamento básico.

• 'tIí Lei li" 11'20 de 2811211994.

§ l° - A política e os planos plurianuais sem-ao submetidos a uni Conselho
Estadual de Saneamento Básico
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§ 2° - () Estado proverá os recursos necessários para a implementação da
política estadual de saneamento básico.

§ 3'- A execução de programa de saneamento básico, estadual ou muni-
cipal, será precedida de planejamento que atenda aos critérios de avaliação do
quadro sanitário e epidemiológico estabelecidos em lei.

Seção 11
Da Assistência Social

Art. 193 - A assistência social será prestada pelo Estado a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição, sem prejuízo da assegurada no
art. 203 da Constituição da República.

o (Vide Lei a° 12262, de 231711996.)

Art. 194 - As ações estaduais, na área de assistência social, serão
implementadas com recursos do orçamento do Estado e de outras fontes, obser-
vadas as seguintes diretrizes:

- desconcentração administrativa, segundo a política de regionalização,
com participação de entidade beneficente e de assistência social:

II - participação cia população, por meio de organizações representativas,
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Parágrafo único - O Estado promoverá plano de assistência social às
populações de áreas inundadas por reservatórios.

• (Parágrafo reulame,,tado pela Lei n° 12812, de 28/4/1998.)
• (Vide Lei O 15012, de 151112004,)

Seção Iii
Da Educação

Art. 195 - A educação, direito de todos, dever cio Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração cia sociedade, com vistas ao pleno
desenvolvimento cia pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado
deverá garantir o ensino de Filosofia, Sociologia e noções de Direito Eleitoral
nas escolas públicas cio ensino médio.

(Parágrafo eo;iz redação dada pelo ar!. /' da Emenda à
Constituição 00 62, de 2311212003.)

H



Au. 196— O ensino será jumistrado com base nos seguinte .,' princípios:

— igualdade de condições pala O aCeSSO e fi'eqiiência à escola e perina-
nência nela:

II — liberdade de aprender, ensinar e l)esclLtisal, e de di ulgar o lmrei1-
(o. a arte e (i

III — pluralismo de idéias e de concepções ti losoiica. políticas. estéticas.
religiosas e pedagógicas, que conduza o educando à formação de uma postura
ética e social próprias:

1 V — preservação dos valores educacionais regionais e locais:
- izraiuidade do ensino público:

VI — a li FI ,.açã 1 dos prol ssionais do no, com a garantia, na forma da
lei, de plano de carreira para o magistério piíhl ico, com piso de venci incuto
profissional e com ingresso exclusivamente por concurso público de pro\as e
títulos, realizado periodicamente, sob o regi me jurídico tíniço adotado pelo Esta-
do para seus servidores:

1 — et'stão democrática do ensino público, na forma da lei:
VIII -seleção competitiva mntern.i para o exercício de cargo comissionado

de l)iretore da linção de Vice-Diretor de escola pública, para período lixado em
lei, prestigiadas. na apuração objetiva do mérito dos candidatos, a ex periénc ia
profissional. a habi 1 ilação legal, a titulação, a aptidão para liderança. a capac ida-
de de gerenciamcnto, na forma da lei, e a prestação de serviços no estabeleci-
mento por dois anos, pelo menos:

• ( Ii:eio ie,çu/wneniado pelo Lei ii" 10480, de 241711O)/.
• (/Ileivo (l((l(i,(ldo ifl('OiIS!itli(U)ii(il eu, 51211907 - .l)IN
640 li;rdào ,ni/,luodono /)jcujo di ./u\!iço e,,, / 1/4/1 °°'.

IX - garantia do princípio do niéri l(>. objetivamente apurado, na carreira
do magistério:

X — garantia do padrão de qualidade. mediante:

a) avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do si stenia educa-
cional, pelo c&iil)o docente e pelos responsáveis pelos alunos:

b) condiçtes para reciclagem periodica pelos profissionais de ensino:
Xl — coexistência de instituições públicas e priatIas.
Paràgra lo (miei A gratuidade do ensino a cargo Ai Estado inclui a ele

todo o material escolar e a da alimentação do educando, quando na escola.
(Vide Lei ii" 11871. de 211811995.)

Art. 197 — A descentralização do CI)SiilO, por cOoperaçãO, na fornia da lei.
submete-se às seguintes diretrizes:
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- atendimento prioritirio à escolaridade obrigatória:
II - garantia de repasse de recursos técnicos e financeiros.

• (Artigo re,gulwnenkulo pela Lei o" 12768. de 221111998.)
• (Vide Lei n° 14158, de 41112002.)

Pará-rafo único - Acessão de pessoal do magistério se dará com todos os
direitos e vantagens do cargo, como se em exercício em unidade do sistema
estadual de ensino.

Au. 198— A garantia de educação pelo Poder Público se dá mediante:
- ensino fundamental, obrigatório e gratuito, mesmo para OS que não

tiverem t i(lO acesso a ele na idade própria, em período de oito horas diárias para
o curso diurno:

II - prioridade para o ensino médio. para garantir, gradativamente, a
gratuidade e a obrigatoriedade desse grau de ensino:

III - atendimento educacional especializado ao portador de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de recursos humanos
capacitados e material e equipamento públicos adequados, e de vaga em escola
próxi nia à sua residência:

IV - apoio às entidades especializadas, públicas e privadas, sem fins lu-
crativos, para o atendimento ao portador de deficiência:

V - cessão de servidores especializados para atendimento às fundações
públicas e entidades filantrópicas, confessionais e comunitárias sem fins lucra-
tivos. de assistência ao menor e ao excepcional, corno dispuser a lei:

VI - incentivo à participação da comunidade no processo educacional, na
kn'ma da lei:

VII - preservação dos aspectos humanísticos e profissionalizantes no
ensino médio:

VIII - expansão e niamutenção da rede de estabelecimentos oficiais de
ensino, com a dotação (te infra-estrutura tísica e equipamentos adequados:

IX - promoção da expansão da rede de estabelecimentos oficiais que
ofereçam cursos gratuitos de ensino técnico-industrial, agrícola e comercial,
observadas as peculiaridades regionais e as características dos grupos sociais:

X -atendimento gratuito em creche e pré-escola à criança de até seis anos
de idade, em período diário de oito horas, com a garantia de acesso ao ensino
fundamental:

XI - propicianiento de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um:

XII - expansão da oferta (te ensino noturno regular e de ensino supletivo,
adequados às condições do educando:
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XIII - criação de sistema integrado de bibliotecas, para difuso de infor-
mações científicas e culturais:

XIV - programas específicos de atendiniento à criança e ao adolescente
superdotados, na fornia da lei:

XV - superv i sao e orient aç educacional lias esco Lis pub 1 cas. ciii lodos
OS níveis e modalidades de ensino, exercidas por profissional habilitado:

XVI  - ate 11(11 itlefltO ao educ~ no cosi no lunda mental por meio de
ogramas suplementares de Iorneciinento de material didático-escolar. trans-

porte, alimentação e assistência à saúde,

XVII - amparo ao nienor carente 011 inlrator e sua lorrnaçii em curso
pi'oti SSiona i 7.anle.

§ 1" - O acesso ao ensino ohrigatúiio e gratuito é direito publico subletivo.

§ 2° - () não-oferecimento do ensino obrigatóno pelo Podem Publico, ou
sua oferta ilTegr.ula Importa responsabilidade da autoridade competente.c.

 
30_ Conipec ao Estado recensear os educandos do ensino luimdanieimtal

e. mediante insto inento.s de coilt lo le . zelar pela 1 ieqik'nc ia a escol a.

§ 4"- O ensino é li re a MicimA a privada. seiilicadas .ms  segumnies condiçoes:

- observiicia das diretrizes e bases da educação nacional e da le g isla-
ção concorrente em nível estadual:

II -- autori/aço de funcionamento e supervisio e avaliaçio de qualidade
pelo Poder Público.

1 - .\s uni\ ersidades mo/am de autonomia didjtico-cieiitílica e
admi ni si rat iva. 1 imc lii ida a estào íiiianceira e pat ri 111011 ia 1, observado o princípio
de indissociabi lidade entre ensino, pesquisa e extensão.

1'' •- ( ) l:siado desiinarà dotaçes e recursos i o)eIacioIialiraÇio e
iiiai)Lmieiiçio das ai i cidades necessarias a total i iiiplaiiiaçi e desemis olvi iiieiito
da Unis ersidade do Estado de Minas (ierais -- t I'MG - e da t ii' eisi(lade Esta-
dual de Montes ('lai'os- tJNIMON'l'FS -.no valorde. no mínimo. 2' (dois por
cento da receita orçamentaria Lorrenie ordinária do 1 '.stado. ie j )assados eu)
parcelas mensais equivalentes a um dote avos do total, no mesmo exercício.

(Parúçra1-o	 /)e/(J (1 Ii. 2" da Enme;zda
('iitiiitição ii" 47. dc 2711212000.)

§ 2° - Dos recursos a que se relere o paragralo anterior. 72 (sete e meio
por centi ) ) serão destinados priontari auiiente a cii ação e a i tiuplantação de cursos
superiores nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri pela t Iniversidade do Esta-
do de Minas Gerais -- LEMG - e peLi 1 'mii', ersidade Estadual de Montes Claro»
- UN IM( )NTES -. podendo, justilicadaniente. ser euiipu'etaclos na manutenção
de outras atividades das respectivas universidades.

Pari ,irafo a('res('enia(/(' pelo ai,. 2° da Emenda
('onsiiflhiçc'i(I a° 47. de 27/122000
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§ 3° - Na instalação das unidades da Universidade Estadual de Minas
Gerais. OU na encampação de entidades educacionais de ensino universitário,
levar-se-ão em conta, prioritariamente, regiões densamente povoadas não aten-
didas por ensino público superior, observada a vocação regional.

(Pa iáç rafa renu,?lera(/o pelo a ii. 2 0 da Emendapelo
Constituição W'47, de 2771212000.

Au. 2(K) - Respeitado o conteúdo mininio do ensino fundamental estabe-
lecido pela União, o Estado lhe fixará conteúdo complementar, com o objetivo de
asse gurar a formação política, cultural e regional.

Parágrafo único - ( ) ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

(Vide Lei n° 15434, de 51112005.

Art. 201 - () Estado aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco
p01 cento da receita resultante de seus impostos, incluída a proveniente de
transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

§ 1° - A parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos
Municípios não é considerada pala efeito do cálculo previsto neste artigo.

§ 20_ Para efeito de cumprimento do disposto neste artigo, serão conside-
rados o sistema estadual de ensino, os recursos transferidos para o sistema
mutiicipal de ensino e os aplicados na forma do ali. 203.

§ 3°— A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao aten-
dimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano estadual
de educação, observadas as diretrizes nacionais da educação.

§ 4'- ( ) ensino fundamental público tcuá como fonte adicional de financia-
mento a contribuição social do salário-educação, na forma da legislação federal.

§ 5° - O percentual mínimo a que se refere este artigo será obtido de
acordo com os valores reais dos recursos na (lata de sua arrecadação.

Art. 202— O Estado publicará no órgão oficial, até O (lia dez de março de
cada ano, demonstrativo da aplicação dos recursos previstos no artigo anterior.
por Município e por atividade.

Aut. 203 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas e
podem ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
definidas em lei, que:

- comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes finan-
ceiros em educação:

II - assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de
suas atis idades.
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§ 10 - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a
bolsas de estudo para ensino Fundamental e médio, na finia da lei, para os
que demonstrare tu insuficiência  dc recursos, quando houver falta de vagas e
de cursos ieiulares da rede pública na localidade de residéitcta do educando,
obrigado o Poder Publico a investir l)Iiorttari1111ente na expansão de sua rede
na localidade.

• (l'wágia/o reçulame,iiado pela Lei a" 100$8, de 171111992.)

- As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão rece-
ber a p 1 ) liii a nec i lo do Poder Público.

Ai-t. 241 - ) plano estadual de educação, de duração plurianual, visará à
articulaçào e ao desenvolvimento do ensino em seus di ersos itiveis. à ititegração
das ações do Poder Público e à adaptaçào ao plano nacional, com os objetivos de:

1 - erradicação do analfabetismo:
II - universalitaçào do atendimento escolar:
III melhoria da qualidade tio ensino:

1 \ - forrilaçãÇ 1 pata o tiaba 1 ho
V -- promoção hu nlaníst ica. científica e tecnológica.

Parágrafo único - Os planos de educação serão encaminhados, pala apre-
ciação da .-\ssembkia Legislativa, até o dia trinta e um de agosto do ano ime-
tliataunenle anterior ao do início de sua execução.

An. 205 - É defeso ao Estado auxiliar, com recursos financeiros e huma-
nos. o Município que deixe de comprovar a regular e elicai aplicaçàot no ano
i mediatamente au teiior. do niin i mo constitucional na manutenção e no desen-
olvinieiiio do ensino.

,Art. 206 - Compete ao ( onselh&i Estadual de Educação. sem 1tejuízo de
outras atribuições a ele contendas ciii lei e observadas as diretntes e bases
estabelecidas pela União:

- baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e municipal de
ensino:

II - interpretar a legislação de ensino:
III - autori/ul- e supervisionar o funcionamento do ensino particular e

a aliar-lhe a qualidade:
IV - desconcentrar suas atribuições, por meio de comissões de âml,iio

municipal.
Parágrafo único - A competência. a organi/ação e as diretri/es do fun-

cionamento do Conselho serão estabelecidas ciii lei.
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çao l\
Da Cultura

Art. 207 O Poder Público garante a todos o pleno exercício dos direitos
culturais, pala o que incentivará, valorizará e difundirá as manifestações cultu-
rais da comunidade mineira, mediante, sobretudo:

- definição e desenvolvimento de política que articule, integre e divul-
gue as manifestações culturais das diversas legiões cio Estado:

II criação e manutenção de núcleos culturais regionais e de espaços públi-
cos equipados, para a formação e difusão das cxprnssÕes artístico-culturais:

III - criação e manutenção de iiniseus e arquivos públicos regionais que
integrem o sistema de preservação da memória do Estado, franqueada a consul-
ta da documentação governamental a quantos dela necessitem:

IV - adoção de medidas adequadas à identilïcação. )rOteÇão, conservação,
revalorização e recuperação do patrimônio cultural. histórico, natural e científico
do Estado:

V - adoção de incentivos fiscais que estimulem as empresas privadas a
investir na produção cultural e artística do Estado, e na preservação do seu
patrimônio histórico, artístico e cultural:

(Vide Lei n° 13464. de 121112000.)
VI - adoção de ação impeditiva da evasão, destruição e descaracterização

de obras de arte e de outros bens de valor histórico, científico, artístico e cultural:
VII - estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente as

de cunho regional e as folclóricas.
(Vide Lei n° 1/726, de 30/1211994.

§ 1° - () Fstado. COli a colaboração da comunidade, prestalzí apoio para a
preservação das manifestações culturais locais, especialmente das escolas e
bandas musicais, guardas de congo e cavalhadas.

§ 20_ O Estado manterá fundo de desenvolvimento cultural como garantia
de viabilização do disposto neste artigo.

Art. 208 - Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureta
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que contenham
referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos lninadores da
sociedade mineira, entre os quais se incluem:

- as formas de expressão:
II -os modos de criar, fazer e viver:

III - as criações científicas, tecnológicas e artísticas:

117



IV - as obras, objetos. documentos, cdi l'icações e demais espaços desti-
nados a mau i lCSt aÇÕeS ii'ti5tiCO-Cti Iturais:

V - o' Lo!) j uni s cuba riu s e sítios de valoi' lii siorico. pai sa íst ico. artíst i -
co. arqueológico, espcIeok'gicui. ) Ieoiitalogico. ecoló g ico e cientíl ico.

(Vide Lei II" /3956. de 241712001.

20) - O Estado. colli a colaboração da comunidade. jo olegeI'i o
paul monto cultural por llieii) de i iiVentai'ic Is. reIstu'os. Vigi iaiicizi. IOM I)ah))eh)l( 1

desapropriação. de oul ias formas de acautelamento e preservação e ainda. de
repiessai aos da nos e us ameaças a esse paI ri muu ii

l'arágmali único - A lei estabelecera plano pei'manente pala pu'c tcçio do
patnmõnio ciiIttii'al do 1 .stauIo. notadamente di is nuciei is uiiani is mais si nucal i 1 is.

Art. 210 -A leu disporá sobre a lixaçio de datas comemoratu as de falo-,
rc te v antes pala a eu 1 tu la estadual.

Seção V
Da Ciência e Tecnologia

Au. 211 () Estado promoverá e incentivara o desenvolvimento cieiilil i-
CO. a pesquisa. a dilusao e a capacItaço teCflO1O.!ici1s.

§ 1 0 - A l)L's(ltu isa básica ieceberi li-atanicilloli-atamentoprmori tai'io do Estado,  colo
vistas ao bem público e ao proereso do conheciuumento e cia ciência.

§ 2° - ,'\ pesquisa e a di t'us:'io tecnohicas se oltai ao
te parapala a solução de pr biemasregional s e para o deseii v d i menio produ ti Vi)

do 1 stauio. com prionckucie para Ii C0fl5t1 100 interno.
§ 3° - ( ) 1 stad 1 apoiara a li rioaçao de uectui'sos liii lHanos lias arcas de

Ciencia, pesquisa e tecnologia e concedeni aos que dela se OCt i l )Citi IOdos e
condições especiais de trabalho.

Art. 2 12 - () Estado manterá entidade de amparo e bniientoi pesquisa e lhe
atribuirá dotações e recursos ncccssírios a sua eletiva operacionalitaço, a serem
por ela privati vamente atiminist ados. cc o'respondeiites a. ruo TomilHo. ri lo ROl' cen-
to da receita orçamentaria corrente ordinária do Estado. Os quais sei ao repassados
em parcelas mensais equivalentes a um doze avos. no mesmo exercício.

Pará g rafo mico - À entidade destinará os recursos de que trata este
artigo prioritariamente a pl'o, ietos que se ajustem Zás diretri les hisieas
estabelecidas pelo Conselho Ls(adtiai de Ciência e Tecnoioia - (ONECI1 -.
definidos conio ao desenvol imenlo científico e tecnológico do Es-
tado, e i reestrutui'açao da capacidade tu.cnuco-cientillca das instituições de
pesquisa do Estado. em contorinidade com os princípios definidos nos Planos
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Mineiros de Desenvolvimento Integrado PMDIs - e contemplados nos Pro-
gramas dos Planos Plurianuais de Ação Governamental - PPAGs.

(A Jugo (O,?? 'edaÇ(i() dada pelo art. 1 0 da Emenda à
Constituição n° 17. de 2011211995.)

Au. 213 - Entre outros estímulos, a lei disporá, observado o art. 146, XI,
sobre concessão de isenções. incentivos e benefícios fiscais a empresas brasi-
leiras de capital nacional, com sede e administração no Estado. (RIC COnCOITam
para a viabi lização da autonomia tecnológica nacional, especialmente:

as do setor privado:
a) que tenham sua produção voltada para o mercado i n te ruo. em pait icu lar

as dedicadas à produção de alimentos, com utilização de tecnologia indicada
para a exploração dos recursos naturais e para a preservação do meio ambiente:

h que promovam pesquisa tecnológica e (lesenvolvimento expcuinmental
no âmbito da medicina preventiva e terapêutica, publiquem e di ulgtuem seus
resultados e produzam equipamentos especializados destinados ao uso de por-
tador de deficiência,

e) que promovam pesquisa tecnológica voltada para o desenvolvimento
de métodos e técnicas apropriadas à geração, interpretação e aplicação de da-
dos minerogeológicos, além de criação, desenvolvimento, inovação e adapta-
ção técnica, em equipamflen()s

d) que promovam pesquisa tecnológica no desenvolvimento e na adapta-
ção de equipamentos eletroeletrônicos:

li - as empresas públicas e sociedades de economia mista cujos investi-
mentos em pesquisa científica e criação de tecnologia se revelem necessários e
relevantes ao desenvolvimento socioeconomicO estadual:

III as empresas que promovam a pesquisa e a utilização de tecnologias
alternativas.

Seção VI
Do Meio Ambiente

Art. 214— Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado
e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações
presentes e futuras.

• (Vide Lei n° 10561, de 27/12//')9/.)
• (Vide Lei ii" 11398, de 61111994.)
• (Vide Lei )z° 14181, de 171112002.)
• (Vide Lei a?" 14309. de 191612002.)
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§ 0 - Paraassegurar a ektividadc do direito a que se refere este artigo.
incumbe ao Estado, entre outras atribuições:

— promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disse-
minar. na forma da lei, as i ri formacões necess.iri as à c& 111 sc ieflti/acao pública
para a preservação do nicio ai ii hie nte:

(/Il(Lt() !ei,'ulamen!(uIo pela IÁ'i 11" 15441. de 111112005.

li -- assci!iirai. na fornia da lei, o livre acesso às informações básicas sobre
o meio ambiente:

iii - prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras
rim as de degradação ambiental:

1 V - exigi i, na forma da lei. prévia an LIê nc ia do órgi.io estadual de con tio le
e política ambientai. para inicio, ampliação ou desenvolvimento de atividades,
construção ou rcloiiia de instalações capazes de causal, sob qualquer torna.
degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outros reqttisitos legais, pleser-

ado osigilo iiidusiiial:

V — proteger a fauna e a hora, a fim de assegurar a diversidade das espé-
cies e dos ecoSsistemaS e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na
forma da lei, as práticas que piooclLk'IlI a extinção das espécies ou submetam os
animais a c rue Idade

• (de Lei u" 14181, de 171112002.)
VI — detinir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer.

com base em roonitoramenlo contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção
e que mereçam proteção especial:

• (Inciso reçielame,i!ailo pela Lei ri " 1058$. de / 1/1/1992.
• (Inciso rei,'ula,ne,,iado pela Lei ii" 14181, de 171112002.)

Vil — conirolar a pis dtição. a co merc i ali i ação e o empregoi de técnicas,
métodos e substãncias que importem riscos paia a vida, a qualidade de vida. o
meio ambiente, bem ciiio o tiansp()ile e o ariiia/enaniento dessas stihstineias
em seu território:

VIII - criar par-ques, ieseiva. estações ecológicas e outras unidades de
conservação. niaiité-los sob especial proteção e dotá-los da infra-estrutura in-
dispensável às suasfinalidade..':

IX -- estabelecer. atra es de órgão colegiado. com participação tIa socie-
dade civil, normas regula iiieiitares e técnicas, padrões e demais medidas de
caráter operacional, para proteção do meio ambiente e controle tia ut iii, açio
racional dos recursos ambientais:



X - iliailtei instituição de PL S(1111Sa, Pl111't11fle1lto e execuçan que assegti-
ie ao órgão indicado no inciso anterior o suporte técnico e operacional necessá-
rio ao cumprimento de sua finalidade:

XI - preservar os recursos hioterapêuticos regionais.

§ 2° - O licenciamento de que trata o inciso IV do parágrafo anterior
dependerá, nos casos de atividade ou obra potencialmente causadora de signi-
ficativa de g radação do meio ambiente, de estudo prévio de Lnlpact() ambiental. a
que se dará publicidade.

§ 3° Parte (lOS recursos estaduais previstos no art. 20, § 1°, da Constitui-
ção da República será aplicada de modo a garantir o disposto no § 10, sem
prejuízo de outras (lotações orçamentárias.

§ 4 - Quem explorar recurso ambiental fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, na forma da lei.

§ 50 - A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções administrativas, sem
prejuízo das obrigações de reparar o dano e das cominações penais cabíveis.

§ 6° - São indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas pelo Estado,
necessárias às atividades de recreação pública e à instituição de parques e
demais unidades de conservação, para a proteção dos ecossistemas naturais.

§ 70 - Os remanescentes da Mata Atlântica, as veredas, os campos
rupestres, as cavernas, as paisagens notáveis e outras unidades de relevante
interesse ecológico constituem patrimônio ambiental do Estado e sua utilização
se fará, na forma da lei. em condições que assegurem sua conservação.

(Vide Lei ,," 14309, de 191612002.)

Art. 215 - li obrigação das instituições do Poder Executivo, com atribuições
diretas ou indiretas de proteção e controle ambiental, informar o Ministério Público
sobre ocorrência de conduta ou atividade considerada lesiva ao meio ambiente.

Art. 216— O Estado criará mecanismos de fomento a:
- reflorestamento com a finalidade de suprira demanda de Pi'(XltItos lenhosos

e de miiiiniizar o impacto da exploração dos adeiisaiiicntos vegelais nativos:
II - programas de conservação de solos, pala minimizar a erosão e o

assoreamento de corpos d'água interiores naturais ou artificiais:
III - programas de defesa e recuperação da qualidade das águas e do ar:
IV - pro

s
jetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a utiliza-

ção de espécie ilalivas nos programas de reiloresiamento.

§ 10_ O Estado promoverá o inventário, o Inapeamento e o iuonitoramento
das coberturas vegetais nativas e de seus recursos hídricos, para adoção de
medidas especiais de proteção.
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* 20 _ ( ) Estado auxiliará o Município na iniplantaçâo e na nuuutcnçit) de
hortos liorestais dest i nados à l .ccolllposiçào da 11 na nal iva.

Art. 217 - As ali idades que utili,cin produto ,' tiorestais como combusti-
ve 1 ou matéria - prima deverão, para o fi 1 ii de li cc nc a mcii t am bien tal  e na forma
estabelecida em lei, comprovai que possuem disponibilidade daqueles insunios.
capaz de assetitar. técnica e leaiinente, o respectivo supri niento.

Parágial O ufliC() -- E obrigatória a reposição florestal pelas empresas con-
Sumilk)ras. nos limites do Estado, prcfcitiiiaimcite no tertitorio do Município
produtor de carvão vegetal.

Seç:io VII
Do Desporto e do Lazer

àle Lei ii " 1545. de 1211/2005.

Art. 218 - O Estado garantirá. Ix)r intermédio da rede oficial de ensino e em
colaboração com entidades despoiti ,,as. a pronioçào. o estuntilo. a orientação e O
apoio à pnítiea e difusão da educação iïsica e do despotio. formal e não formal, com:

1 - a destinação de reCUrSOS públicos à promoção prioritária do desporto
educacional e. em sttuaçces específicas, do desporto de alto rendimento:

II -a proteção e incentivo às maitilestações esporti as de criação miticua:

III - o iiatamduk) diferenciado para o desporto profissional e não pro-

fissional:

IV - a obrigatoriedade de reserva de áteas destinadas a praças e caiu pos
de cpoi1c no^ projetos de urbaniiaçáo e de unidades escolares, e a de desen-
ol iniento de programas de construção de áreas para a prática do esporte

Liii liii liii a iii
l'iiaialo único () Podei Público garantirá ao lxlttacler dc deiick'IILia

aieiidiiuicnto especlali/adc) rui que se refere à educação lísica e a prática de
ali Ltdcs desportivas, sobretudo no âmbito escolai.

Ai-t. 219 () clube e a associação que fomentem práticas esporli as pi opi-
cia iao ao atleta i ntei ia tu te de seus quadros formas adequadas de aci 1 u pau ha-
mento médico e de exames.

Art. 220 - O Poder Público apoiará e incentivará o Ia,ei, e o reconhecerá
coiiii) iniia de Pi11lS i0 social.

Pará-rafo único - () Estado incentivará, mediante benefício ,, fiscais e na
forma da lei, o iii vesti menu) da iniciativa privada no desporto.



Seção Viii
Da Família, da Criança. cio Adolescente, do Portador de

Deficiência e do Idoso

Art. 221 —A família receberá proteção do Estado, na forma da lei.
Parágrafo único - () Estado, isoladamente ou em cooperação, manterá

programas destinados à assistência à família, com o objetivo de assegurar:

- o livre exercício do planejamento familiar;

11 - a orientação psicossocial às famílias de baixa renda:
111 - a prevenção da violência no âmbito das relações familiares;
IV - o acolhimento, preferentemente em casa especializa(la, de mulher, cmian-

ça, adolescente e idoso, vítimas de violência no âmbito da família ou fora dele.

Au. 222 - É dever do Estado promover ações que visem assegurar à
criança e ao adolescente, com prioridade, o direito a vida, saúde, alimentação,
educação. Iaier, profissionalização, cultura. dignidade, respeito, liberdade, comi-
vivência familiar e comuflhlana, e colocá-los a salvo de toda forma de negligên-
cia, discrimioação, exploraçáo, violência, crueldade e opressão.

§ fO_ () Estado estimulará, mediante incentivos fiscais, subsídios e men-
ções promocionais. nos termos da lei, o acolhimento ou a guarda de criança ou
adolescente ói-fão ou abandonado.

§ 2" O Estado destinará recursos à assistência materno-infantil.
§ 3"— A prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado, que

prestará atendimento especializado à criança e ao adolescente dependentes, de-
senvolvendo ações que auxiliem sua integração na comunidade, na forma da lei.

• (I'arágrafi rei/anieniado pela Lei n°1/544, de 251711994.)

Art. 223 - As ações do Estado de proteção à infância e à juventude serão
organizadas na forma (la lei, com base nas seguintes diretrizes:

• (Vide Lei n° 10501, de 17/1/1991.)
• r Ude Lei o" 1/397, de 6/1/1994.)
• (Vide Lei n° 13469, de 171112000.)

1 - desconcentração do atendimento:
II - valorização dos vínculos familiar e comunitário, como medida prefe-

rencial para a integração social da criança e do adolescente:
III -atendimento prioritário em situações de risco, definidas em lei, obser-

vadas as características culturais e socioeconômicas locais:
• (Vide Lei o" 15473. de 21112005.)

IV - participação da sociedade, mediante orgaiizações mpnsentativas, na
lição (tede políticas e programas e no acompanhamento e fiscalização de sua execução.

23



Parágrafo único - () listado manterá programas socroeducativos destina-
dos à criança e ao adolescente privados das condições fundamentais necessã-
ri as ao seu pleno desen vol vii ne fio e e sI i uni 1 ará, por , meio1 de apoio técOw e
financeiro, os de renal natureia de iniciativa de entidade 1 ilaritrõpica.

t7de Lei ii " 10501. de

Ari. 224— ( ) lstad() assegurará condições de prevenção das deficiências
física. sensonal e mental, com prioridade para a assistência pn-nataI e a infância.
e de integração social do portador de deficiência, cru do adolescente. e
a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com eliminação de precon-
ceitos e remoção de ohstaci.rlos arquitetônicos.

• ( i/e lei u" l0'", de 227//9Y2
• ( 'i7dc Lei n" 13738, de 20/11/2000.
• (Vide Lei n° 14950. de 91112004.)

§ 1" - Para assegurar a implenientação das rimedidas indicadas neste artigo.
incumbe ao Poder Público:

- estabelecer normas de construção e adaptação de logradouros e edilï-
cios de uso público e de adaptação de veículos de transporte coletivo:

• (Inciso rt'çulanienitido pela lei n° 11060, de V/12/1994.
• (1'de Lei o" 14924. de /)11212003.)

II -- celebrar convénio com entidade profissionalitante sem fins lucrati-
VOS. COlu Vistas a forniação	e a preparação pala o trabalho:

III -- estimular a empresa, mediante adoçao de mecanismos, inclusive in-
centivos fiscais, a absorver a ruão-de-obra de portador de deficiência:

V - criar centros pio11 ssIona ii tantes para t iei nanienro. habilitação e reabi -
litação profissional do portador de deficiência e do acidentado no t rabal li . e
assegurar a inte g ração entre saúde, educação e trabalho:

• hujo o reg U/cl/llcntO/o pela lii ii ' 1 / 044, de /0/10/1995.

- 1 rupl:uitar sistemas espec ali iados de coniunicaçao em estabeleci melito
da rede oficial de ensino de cidade-pólo regional. de mod a atender as necessida-
des edtmcau ona is e sociais de portador de dei mc i'm mci a isua 1 ou audit m a:

VI - criar progranrasde assistência integral para excepcional não ieahilitá ei:

Vil - pi'oruo\er a pait ici paçà das entidades representativas cio segniemito
ia forniu fação da política ck atendi iiiemmt() ao portador de dei icincia e no caiu ro-
le das ações desenvol ida,e m todos os 11 í\ eis, pelos ai g, aos estaduais respon-
sávei 5 pela política de proteção ao portador de dei iciêmic ia:

VIII - assegurai'. nas enussoras oficiais de televisão do Estado. iraducão, por
interpivte, para l)iladorcIedeiIciêimcizm audmti a. dos ilotjcianose coiuunicaç()esociais:

IX promovera formação dos policiais militares e demais scrvidoies pú-
blicos iespoiisãs eis pela segurança do trânsito, para habilitá-los ao atendirucim-
to das necessidades do portador de deficiência:
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X dest 1 na	1 uma da lei, recursos as entidades de amparo e de assis-
tência ao portador de deficiência.

§ 2° - Ao servidor público que passe à condição de deficiente no exercício
de cargo ou função pública, o Estado assegurará assistência médica e hospita-
lar, medicamentos, aparelhos e equipamentos necessários ao tratamento e à sua
adaptação às novas condições de vida.

Au. 225 - O Estado promoverá condições que assegurem amparo à pes-
soa idosa, no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-estai.

• (Vide Lei n° 12666, de 411111997.)
• (Vide Lei n° 13176, de 29/1/1999.)
• (Vide Lei n° 13177. de 20/1/1998.)
• (Vide Lei n 13615, de 101712000.)

§ 1 - O amparo ao idoso será, quanto possível, exercido no próprio lar.
• (Vide Lei n° 13763, de 3011112000.)

§ 2° - Pariu assegurar a integração do idoso na comunidade e na lumítia, serão
criados centros diunmos de la/er e de amparo à velhice e programas de preparação
para a aposentadona, com a participação de instituições dedicadas a essa finalidade.

§ 3°—Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é garantida a gratuidade nos
transportes coletivos urbanos mediante apresentação da carteira de identidade ou
de trabalho, sendo vedada a exigência de qualquer outra forma de identificação.

• (I'a,ím'rafo acre s(enlado pelo (1?!. 1 ' da Emenda à
Constituição	28, de 1/10/1997.)

Ar!. 226— Para assegurar a efetiva participação da sociedade, nos termos
do disposto nesta seção, serão criados o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Por-
tador de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso.

• (Vide Lei n 0 10501. de 17/10/1991.)
• (Vide Lei n° 12666, de 4/11/1997.)
• (Vide Lei n° 13176, de 201111999,)
• (Vide Lei 0 13799, de 2111212000.)

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Porta-
dor de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso serão instituídos até o dia 15
de março de 1993.

• (Artigo (0171 l'e(/(lçâo dada pelo ar!. / ° da Emenda à
('onstiluição n° 6, (l(' 2111211992.)

Seção IX
Da Comunicação Social

Art. 227 A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão restrição,
observado o disposto na Constituição da República e nesta Constituição.



Parágrafo único - Nenhuma lei ou ato do Poder Público poderão consti-
tuir embaraço à plena liberdade de infoiniação jornalística em eículo de comu-
nicação social, observado o seguinte:

- e liv te a manifestação elo pensameitie, vedado o anoni inato:

li -- e assegulacle) o direito de res osia peporcional ao a g ravo, além ele
nelen iiaça() por danos material, moral ou à i mageni

III são inviolaveis a intimidade, a viela privada, a honra e a imagem das
pessoas. assecuradoo direito a i i lcniiação por dano, material ou moral, decor-
cii te ele sua v lo l ção:

IV -- é livre o exercício ele qualquer trabalho, ofício ou prohssão. atendidas
as quali licaçes profissionais que a lei federal estabelecer:

V - a publicação ele veículo impresso de comunicação iiidcpenele de licen-
ça de autoridade:

VI -- é vedada toda e qualquer censura de natureza política. ideokígica e
artística.

An. 228 - A produção e a programação das emissoras ele ríelio e de televi-
são oficiai ,, atenelei',io aos seetiintes princípios:

pielerêiicia a li nalielades educativa,, artísticas, ceil tuiaz s e i iii oimal 1 vas:

II -- promoção elas culturas nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação:

III -- regionalização ele produções culturais artística e jornalística, nos
percentuais estabelecidos em lei l'celeial:

IV -- iepelto	valores C'IILOs e sociais da pessoa e da família.
Pii:úrafo único - As emissoras ele r:ielio e ele' televisão sob coiltRde elo

Estado ou ele entidade ele admiti istração indireta reservarão lmraiiu pala a cli \ LII-

gação elas ai i idades elos Poderes do Estado. conforme dispeiser .i lei.

Art. 229 - ( )s veículos ele comunicação social ela administração direta e
indireta do ,,ào,,à obrigado,, a:

- manter et inselhos editoriais integrados aii taria mcii te p01 represen-
tantes elo Poder Público e da sociedade civil:

II - manter contissões de redação compostas ele representantes dos pio-
lissionai s habi litaelus. e leitos eltietamente por seus potes.

Ao. 230 - Para os eleitos ele) disposto nesta seção. o Estado insiitttiní,
como óigão auxiliai, o Conselho Estadual ele ('ontunicacão Social, composto ele
representantes ela sociedade ci' H. na forma ela lei.

• %/e ar!. 05 a Ó da Lei n" 11406. de 28/1/1994)
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Capítuk) II
DA ORDEM ECONÔMICA

Seção 1
Do Desenvolvimento Econômico

Au. 231 - O Estado, para Innentaio desenvolvimento econômico, observa-
dos os princípios da Constituição da República e os (lesta Constituição, estabele-
cerá e executará o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integratio, que será propos-
to pelo Conselho de l)esenvolvimento Econômico e Social e aprovado em lei.

• (Capaa regulamentado pela Lei n° 10628. de 16/1/1992.)
• (Vide Lei iz° 12051. de 2911211995.)

§ 1° - Na composição do Conselho será assegurada a participação da
sociedade civil.

§ 2° - O Plano terá, entre outros, OS seguintes objetivos:
- o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado:

II - a racionalização e a coordenação das ações do Governo:

III - o increirienio das atividades produtivas do Estado:
IV - a expansão social tio mercado consumidor:
V - a superação das desigualdades sociais e regionais tio Estado:
VI - a expansão do mercado de trabalho:
VII - o desenvolvimento dos Municípios de escassas condições de pro-

pulsão socioeconômica:
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado.
§ 3° Na fixação das diretrizes pata a consecução tios objetivos previstos

no parágrafo anterior, deve o Estado respeitar e preservar os valores culturais.
§ 4° - O planejamento governamental terá caráter indicativo para o setor

privado.

Art. 232 - A exploração, pelo Estado, de atividade econômica não será
permitida, salvo quando motivada por relevante interesse coletivo.

§ 1° - As entidades de administração indireta no exercício de atividade
econôniica não poderão gozar de privilégio fiscal não extensivo ao Setor privado.

§ 2°—A lei disciplinará as relações, entre si, do Estado, (te suas entidades
e da sociedade.

Am-t. 233 - O Estado adotará instrumentos para:
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1 - restrição ao abuso do poder econômico:

II - defesa. promoção e divulgação dos direitos do consumidor, educação
pala o consumo e estímulo à organização de associações voltadas pala esse um:

tji/e Lei o" /.009. de ')////JV'm.

III - tiscalização e controle de qualidade. de preços e de jes e medidas
Am bens e serviços produzidos e comercializados em seu território,

IV - eliminação de entrave burocritico que embarace o exercício da ali i-
dade econômica:

- apoio à pequena e a nhicioempresa:

VI apoio ao associativismo e estímulo à organização da atividade econô-
mica Cm coOperatiVas, mediante tratamento jurídico diferenciado.

§ 10 -- ( ) Estado dispensará 1 ratamenlo invídico dilerenciado a mico ei presa
e a empresa de pequeno porte. assi n dei iii idas em lei, com a si mpl iii caçii( de
suas obrigações administrativas. tributárias e ereditícias. ou com a eliminação
oi a rctj( I çao	por meio de lei

• ( ide Lei 1! " 10992. de 29/12//902.)
• ( 1<ide Lei o" 1270. de 2911211097.)
• ( 7de Lei o 13437, de 301/2/1999.
• ( Vide Lei ,,0 15210, de 71712004.)

§ 20_ () Estado, para consecução dos objetivos mencionados no parágra-
fo anteri&ii. podei á adoiar sistema tarifário diferenciado, na fornia da lei.

§ 3' -- ( ) Poder Público manterá órgão especializado para a execução da
política de defesa do consumidor.

• (\à/e uns. 22<, 24 da Lei CoiipIeinezs'cirz"ó/. de 12107120()!J
• (k 7de Lei ( ),nf</ei,ouriir ii" Õ(,, de 221112003.

Ari. 234 - ( ) serviço publico estadual de fomento ao desenvolvimento
económico do Estado será cxectit,di, por instituições crediticias oi ieiais.

Au. 235— Fica criado Rindo destinado ao louiento e ao desenvol iiiiento
socioeconoiuico do Lstado. v  <liado para as inédi as. l)e(lLtem1s e mn ieroe mupresas
e pala as cooperati a.na forma da lei.

Vide Lei li" 11390, de ó/1/191)4-)

Seção II
Do Sistema Financeiro Estadual

t\i't. 236 - ( ) sistema linanceiro público estadual, estruturado de modo a
Iro' er o desenvolvimento equilibrado do Estado e a servir aos interesses da
coleti,,idade. com a lunção precípua de democratizar o crédito e permitir à p0-

I28



p1IIaç() O aCCSS() 005 SCF\ IÇOS Im IILalios. C COflstilURh) pela ,' i 	littii	cs Iiiian -
ceiras oficiais estaduais.

Art. 237 - As instituições financeiras estaduais são (Srgãos de execução
da política de crédito cio Governo do Estado, sendo constituídas nos segmentos
do sistema financeiro que convierem ao desenvolvimento financeiro estadual.

Au. 238 —A transformação, a fusão, a cisão, a incorporação ou a extinção
das instituições financeiras oficiais estaduais dependerão de prévia autorização
cia Assembléia Legislativa.

Pará-rafo único) - Ainda que ocorra modificação na estrutura das institui-
ções de que trata este artigo. o Estado deterá, no mínimo, cinqüenta e um porcento
das ações coro direito a voto nas constituídas sob a forma de sociedade anônima.

Aut. 239— Sem prejuízo cio sistema de centralização das receitas públicas,
o recolhimento de tributos e demais receitas Públicas estaduais será efetuado
nos estabelecimentos públicos ou privados autorizados pela administração
fazenciári a.

Parágrafo único - A autorização a que se refere o capoi deste artigo será
publicada no órgão de imprensa oficial dos Poderes cio Estado e divulgada na
internet, na página eletrônica cio Estado.

(Artigo caio redação dada jelo (tr!. 1° da Emenda à
Constiluição n° 53, de 1211212002.)

Art. 240 - Os recursos captados pelas instituições oficiais estaduais se-
rão integralmente aplicados no interesse cio desenvolvimento do Estado.

Art. 241 - O Conselho Diretor de cada instituição financeira estadual terá,
entre seus membros, um Diretor representante dos servidores, com direito a voz
e voto e por estes eleito livremente.

§ 10 - O Diretor representante dos servidores não executará funções
operacionais, cabendo-lhe promover e incentivar a participação dos servidores
na melhor gestão da empresa.

§ 2' - O Diretor	 dos servidores terá estabilidade no empre-
go durante o período de representação e por mais um ano depois de terminado
o mandato.

Seção III
Do Turismo

Aut 242— O Estado apoiará e incentivará o turismo como atividade econômi-
ca, reconhecendo-o como forma de promoção e desenvolvimento, social e cultural.
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Au. 243 - ( ) Estado, juntamente com o órgão colegiado representativo
dos segilidntos do setor. definirá a política estadual de turismo, observadas as
seguintes diretrizes e ações:

• (Vide Lei o" 11520, de 131711994.)
- adoção de plano inte grado e permanente,	 eu lei. pára o

elescnvi >1 si incuto elo turismo no Estado, observado piiflcipo > da iegioiia litação:
• (t'7de Lei li " I23O"', (/C I21121/Q)&)
• (Vide Lei li " 14$6'. de

li - incentivo :10 turismo pala a população ele baixa renda, inclusive me-
diante est uinu los li seus e criação de colonias de férias. obseivido o cli Spost() 110

inciso antenor:
III - desenvolvimento ele infra-estrutura e conservação elos parque.,; esta-

duais. reservas biohgicas. cavernas e abrigos sob rocha e ele todo potencial
natural que venha a ser de interesse turístico:

IV - estimulo produção artesanal típica de cada ie!iã() elo Estado, mc-
diante publica dc redução ou ele isençao de tarifas devidas por serviços esta-
duais. conforme especi licação ciii lei:

* 1 dc' Lei li" 1270S. de 29//2/IV'77.
• (lide Lei ii " 13437, de 30/12//999.)

V apoioa pie g ramas ele ori ci)taÇzio e di vii lg ação elo t ti ris nio ieg i na 1 e ao
desenvol i incuto de projetos turísticos ununici pais:

VI - criação dc lOudel de assistencia ao turismo. eu) benefício das cidades
históiicas, estâncias hidrominerais e outras localidades com reconhecido po-
tencial turístico desprovidas ele recursos:

• Vide Lei li" 115-10, /i'
VII - iegulainentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e

culturais ele interese turístico:
VIII - manutenção e apamelhamento das eslancias liidie ii)) i nemam s
IX -- proteção do pat mi unõiiio ecologico e hi siorico-cu li uial do l stido:
X -- apoio à iniciatis a posada riu CIeSenS oh lil)eI)u) de piograilras ele later

d e nt 1 -etc Iii unelit o para a pe pu 1 aç at)
XI - apoio a eventos turisticos, na forma ela lei
XII - promoção da educação para o turismo eni todos os níveis educacionais:

• ( Inciso ar,e'see'riiaeIer pelo e/li. 1" da Li,endei Ci ((01 s!itiiiçõi>
o" .5/. de 2911012001.)

XIII - divulgação de infarmações sobre a atividade elo ttiiisino. com Vistas a
conscientizar a populaçio da importáncia do desci)' olv inlelito do setor nu Estado

• (Inciso (i(I(''i(('Ilitlt/() j)('l() (111. 1 , da Liiu'iii/ii a ('ollsti!iii((i()
ir " 51. de 2'//0/200I)
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Parágrafo único - O Estado incentivará o turismo social, mediante benefí-
cios fiscais, na forma (Ia lei.

Seção IV
Da Política Urbana

Ari. 244 - Compete ao Estado participar do processo de execução das
diretrizes dos planos diretores, na forma (leste alugo.

§ 1° -As atividades e serviços a cargo do Estado e de suas entidades de
administração indireta, no âmbito urbano, serão articulados com os do Municí-
pio, visando harmonizar e racionalizar a execução das diretrizes do respecti o
plano diretor, em favor do objetivo comum de ordenar o pleno desenvoI ilileilto
das funções sociais da cidade e de garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 2' - A articulação de que trata o parágrafo anterior será incuinbncia de
tSrgâo constituído, paritariamente, por representantes dos Poderes Públicos es-
tadual e municipal.

§ 3° - As entidades da Administração Pública Estadual, concessionárias
dos serviços públicos relativos a equipamentos urbanos, obrigam-se a realizar e
instalar os respectivos serviços de infra-estrutura urbana nos loteamentos no-
VOS. 110 pia/o de Cento e oitenta dias contados de sua apiovaç:o pelas autorida-
(les municipais.

Art. 245 - () Fstado assistirá os Municípios que o solicitarem na elabora-
ção dos planos diretores.

§ U - Na liberação de recursos do erário estadual e na concessão de
outros benefícios ciii favor de objetivos de desenvolvimento urbano e social, o
lst adio atenderá, prioritariamente, ao Município já dotado de plano diretor, iii-
cluídas, entre suas diretrizes, as de:

- ordenamento do território, sob os requisitos de zoneamento, uso,
parcelamento e ocupação do solo urbano:

II - aprovação e fiscalização de edificações, observadas as condições
geológicas, minerais e hídricas e respeitado o patrimônio cultural a que se refere
o ali. 208, entre outros requisitos compatibilizados com o di sposto neste inciso:

III - preservação do meio ambiente e da cultura:
IV - garantia do saneamento básico:
V - urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas. prefe-

rencialmente sem remoção dos moradores:
VI - participação das entidades comunitárias no planejamento e controle

da execução dos programas a elas pertinentes,
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VII - manutenção de sistemas de limpeza urbana, coleta, tratamento e
tk'stinaçao Final do lixo urbano:

VI 11  - reserv a de áreas urbana ,, para i m plantaçãoplantação de prOe(os de cunho
social.

§ 2 - O listado incentivara, mediante issistei1cia tecnica. a criação de
cidades-satelites, para expansão urbana de cidades consideradas históricas.
com o ob1etivo de preser\ ação do nucleo cultural.

§ 3° Adotai-se-á o ivapeament() geológico básico como subsidio Iccitico
pala a planificação do uso e ocupação do solo.

Art. 246 - ( ) Poder Público adotará instrumentos para efeti 'ar o direito
de todos à moradia, em condições dignas, mediante políticas habitacionais
que considerem as pecu li aridades regionais e garantam a participação da so-
ciedade ci'. il.

• (1 ide Lei o" 11 20.5. (/(' 41111N93.)
• 1Vide Lei o° 11392, de 61111994.)
•k 'ide Lei ii" //ó22, de 6/1()//994.

§ 1° - 0 (liieit() a inorttlia compreende o acesso aos equipanlenlos urbanos.

Pai'á ,ç' ia/o ,'enumerado pelo a ri. 2° da Lineuda a
('onsiioiiç'ão 17° 4 de

§ 20 -A legitimação de terras devolutas sit uada ,, no perímetr o urbano ti

na zona de expansão urbana. assim considerada a faixa exei'na coili ígua ao
I)Cl^II]Cli-O urbano de até 2 km (dois quilõmetrosi de largura, compatibilizada com
o plano urbanístico  municipal ou mel ropol itaiti . e limitada, respeci i vamente. a
500 m « l i ' i nhentos metros quadrado ,,) e a 2,((X) in (dois mil met ro ,, quadrados),
perm it ida ao oc ti pan te a Ie  i [ i 111z1çào da área re tu au esce n te. qu alido esta  1
insuficiente à constituição de um no\ o lote.

• ( Pa i'ai,' 7(1/o (I('l'(''a'('Ilt(t(I() pelo ( 1 /-/.  20 da Lnieiida à
('oi:siiiuição 0 34, de 81711993.)
• ( tde Lei o" 11020, de 8/1/1993.
• (Vide Lei ii" 13463, de 171112000.)

§ 3° - Será onerosa a legitimaçào:

- de tCiTent) ocupado por propriet rio de ouiro i ino'. cl urbano ou rural no
mesmo Município:

li - de área superior a IAM m (mil metros quadrados). situada em zona de
expansati urbana:

lii - da área remanescente.

ParàL' ia/i aere.seentado pelo art. 20 (/(1 LIne7tda à
('oniiniiçã(j 0 34, dc 81711998.)
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4	( ) l'OdL'l l\eCtIti\O poile.i delegar 1O 11l1iClj)1o'.. lOS lei-111w, da ci,
a discriminação e a legitimação das terras devolutas situadas no perímetro urba-
no e na zona de expansão urbana.

• ( I'a rág rafa acrescentado pelo a ri. 2" da Emenda à
Coiisliiuiçào n° 34, cli' 81711(M.)

§ 5° -A legitimação onerosa efetuada pelo município obedecerá à tabela
de preços previamente aprovada pela Câmara Municipal.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2" da Emenda à
Constituição n° 34. de 817119m.

§ 6° - Das áreas arrecadadas pelo município em processo discriminatório
administrativo ou ação judicial discriminatória. 30% (trinta por cento) continua-
rão a pertencer ao Estado e serão destinadas, l)lioritariallleflte. a:

- construção de habitações populares:

11 - implantação de equipamentos comunitários-.

III preservação do meio ambiente;

IV - instalação de obras e serviços municipais, estaduais e federais.
• ( l'ardgrafo acrescentado pelo ai'!. 2" da Emenda à
Constituição n° 34. de 81711)8.

§ 7° - Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas com a alienação ou a conces-

são administrativa, sem pis\'ia autorização legislativa, de temas públicas e devolutas:
II - relação das terras públicas e devolutas a selem legitimadas adnii nistra-

tivamente, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da expedição do título.
• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2" da Emenda à
Constituição n" 34. de 8171199.

Seção V
Da Política Rural

• (Vide Lei ii" 11744, de 10/1/11)()5.)
• (Vide Lei n° 13/95, de 291111999.)

Ai-t. 247 - O Estado adotará programas de desenvolvimento rural destina-
dos a fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar,
promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo, compatibilizados com a política agrícola e com o plano de reforma agrária
estabelecidos pela União.

• (Capta regulamentado pela Lei n° 11405, de 281111994.)
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§ 1° - Para a consecução dos obJetivos indicados neste artigo, será asse-
gurada.no planejamento e na CXCCUÇO da politica rural. tia Forma da lei, a parti-
cipaço dos setores de produção, envolvendo produtores e trabalhadores i•ii-
rais. e dos setores de coinercialiiação. arma/enaineflio, ilanspolles e abasteci-
incuto. lc ando-se em conta, especialmente:

- os insininlentos creditícios e fiscais:
11 - i incentivo a pesquisa tecnoló g ica e científica e a dilusao de seus

lesO liados:
Ill - a assistencia técnica e a extensão iiiiil:
IV - o seguro agrícola:

- O coopeiati' isolo:
VI - a eletrificação rural ca irrigação:
VII - a habitação para O trabalhador rural:
VIII - o cumprimento da função social da propriedade:
IX - a alienação ou a Concessão, a qualquer título, de teria publica paru

assentamento de trabalhador  ruia 1 ou produtor rural, pessoa Física ou jurídica.
ameia que por interposta pessoa,conipatibilizadas com os objetivos da relornia
agráiia e limitadas a 1 1 )Oha cem hectares).

• ( /iZ(i.',e) (OCO 1e(l(1Ç'ã() chula pele) (I?1. 10 da ÍMEC'il(l(e eu
Coi:eliluiç'ão n"34, de S/7/IY')&)
• (Inciso re iiulan i en (ado pela Lei o" 11405, de 28/1/1994.

§ 2° \ alienação ou concessão de que trata o inciso IX do parágrafo
anterior será permitida uma única vez a cada beneticiario. ainda que a negocia-

tO se \ cril i&Lie apes o prazo lixado ne § 4".
3,' l iidcpendcni da pré' ia autorizaçã lcg is! ali a:
- a ai idnação ou concessão ele terra publica previstas no plano de retom-

tua aerámma estadual, aprovado ciii lei:
II - a cucessào er,ituita elo domínio de área dco!uia rural IiãO superiora

5()11a (cimliluiemlia hcclaicsi a eiueiii, não sendo proprictimno de imóvel rural ou
urbano, a possuia Como seta, por 5 (cinco) anos imnterntpios, sem oposição,
lenha nela sua moradia e a tenha tornado produ(iva.

• 1a rc1e/'a/( 1 ((0)1 rcdeiç	l dada /0 . /e	iii. V , /i Lni ci ie/ 1 ei

Cenistituição a" $4, de 8171199&)

§ 4°-- Será outorgado título de domínio ou ele concessão ele uso, inegociável
pelo praio ele dez anos, ao beneficiário elo disposto no inciso IX do § 1" que
compro ar c\ploração ctcti a e vinculação pessoal à terra, nos termos e condi-
ções previstos em lei.
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§ 5° - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos
e nas condições previstos em lei.

§ 6° - Quem tornar economicamente produtiva terra devoluta estadual e
comprovar sua vinculação pessoal a ela terá preferência para adquirir-lhe o
domínio, até a área de duzentos e cinqüenta hectare, contra o pagamento do
seu valor, acrescido dos emolumentos.

§ 7° - São vedadas a alienação e a concessão de terra pública:
- a membro dos Poderes Executivo. Judiciário e Legislativo ca dirigente

de órgão e entidade de administração pública direta e indireta:
II - a servidor de órgão ou entidade da Administração Pública vinculado

ao sistema de política rural do Estado:
III - a proprietário de mais de duzentos e cinqüenta hectares:
IV - a pessoa jurídica cuja titularidade do poder decisório seja de

estrangeiro:
V - a cônjuge ou a parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau, ou

por adoção, das autoridades e do servidor indicados, respectivamente. nos
incisos 1 e II e de beneficiário de teria pública rural em área contígua à do
beneficiário.

(Inciso com redação (1(1(1(1 pelo art. 10 da Emenda à
Constituição n`34, de 8/7/19(M.)

§ 8° - Na ação judicial discriminatória, o Estado pocleríí tirmar acordo para
a legitimação de terra devoluta rural com área de até 25011a (duzentos e cinqüen-
ta hectares), atendidos os seguintes requisitos:

- cumprimento da função social, nos termos do ali. 186 da Constituição
Federal: e

II devolução, pelo ocupante, da área remanescente.
(Parágrafo acrescentado pelo ar!. 30 da Emenda à

Constituição a" 34, de 8/7/1998.)
§ 9° - Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:

- relatório anual das atividades relacionadas com a alienação ou a con-
cessão administrativa, sem prévia autorização legislativa, de terras públicas e
devolutas:

II - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou conce-
didas administrativamente, com antecedência mínima de 9() (noventa) dias da
expedição do título ou da celebração do contrato.

parágrafo acrescentado pelo a,!. 30 da Emenda à
Constituição n"34, de 8/7/1998.)
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Au. 248 - () Estado formulará, mediante lei, a política rural. conforme a
regionalização prevista nesta Constituição, observadas as peculiandades lo-
cais. para desenolvere consolidar a diversihcação e a especialização regionais.
asseguradas as seguintes medidas:

(Vide Lei ii" 11405. de 281111994.)
- implantação e niafltiteiiçã) de núcleos gratuitos de prolissionalizaçã()

específica:
II - criação e manutenção de fazendas-inodelo e de serviços dc preserva-

çào e controle da saúde animal:
III - divulgação de dados técliicos reIe antes conceinenteS á polilica ruial:
IV le ii a. pelo Poder Público, de i n Fia -estrut ti ia de armate ii agem. de

caiantia de mercado na áiea estadual e de sistema viário adequado ao escoa-
ii ient o da pis )(Itiçao:

V - repressão ao uso de anabol itante e ao uso indiscri mi nado de agioicSxico:
VI - i ncent 1 o. com a participação do Município,. à criação de granja. sitio

e chácara em núcleo rui al. em sistema familiar:
VII - estíI1U lo à organização parti cipai iva da população rural:
VIII -adoção de irei na mento de prática preventiva de medicinas humanamana

e veterinária e de técnicas de expioi ação e de reposição florestal, coiipatibiiizadas
com a exploração do Sob) e a prescivação do meio ambiente.

IX - oferta. pelo Poder Publico, de escolas, postos de saúde, centros de
laier e centros de treinamento de mão-de-obra rural, e de condições para implan-
tação de instalações dc saneamento básico:

X - incentivo ao Liso de tecnologias adequadas ao manejo do solo:
(Vide Lei ii" 12596, de 30/7/1997.

Xl - programas de fornecimento de insurnos basicos e de serviços de
mecanização agrícola:

XII - programas de controle de erosão, de iiiaiiLi(eijç,'to de fertilidade e de
recuperação de solos degradados:

XIII - assistência recnica e extensão niral. com atendimento iatLiitO aos
pequenos produtores rurais e suas 1 rnuas asso ci at is as e aos bene Fic uiiios de
projeto de reforma agrária:

XIV - prioridade para o abastecimento iiiterno, notadamente no que di,
respeito ao apoio aos produtores de gêneros alimentícios básicos:

XV - criação e manutenção de núcleos de demonstração e experimenta-
ção de t cc no) lo og ia apropriada  a pequena produção:

XVI - apoio às Iniciativas dc comercialização direta entre pequenos pro-
dutores rurais e consumidores.
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SCÇáO VI
Da Política Hídrica e 1Iinerária

Au. 249 -A política hídrica e minerária executada pelo Podei Público se
destina ao aproveitamento racional, em seus múltiplos usos, e à proteção dos
recursos hídricos e minerais, observada a legislação federal.

(Vide Lei ,,O 13199. de 29/1/1999.)

Ari. 250 - Para assegurar a efetividade do objetivo do artigo anterior, o
Poder Público. por meio de sistema estadual de gerenciamento de recursos
hídricos e sistema estadual de gerenciamento de recursos uniuierários, observa-
rá. entre 0(1(105, OS Sc2Uifltes preceitos:

- adoção (la l)acia hidrográfica como base de geu'cnciaiilento e de classi-
lIcaçã() (los recursos hídricos:

II proteção e utilização racional das águas superficiais e SLIhtCITâileaS,
das nascentes e sumidouros e das áreas úmidas adjacentes:

(Vide Lei n 13771, de 1111212000.)

III criação de incentivo a programas nas áreas de turismo e saúde, com
istas ao uso terapêutico das águas minerais e termais na prevenção e no trata-

incuto (te doenças:.

IV - conservação dos ecossistemas aquáticos:
• (Vide Lei u 12265. de 241711996.)
• (Vide Lei ti' 14181, de 1711/2002.)

V - fomento das práticas náuticas, de pesca desportiva e de recreação
pública cru rios (te preservação permanente:

• (Vide Lei ,i° 12265, de 241711996.)
• (Vide Lei ti' 14181. de 171112002.)

VI - fomento à pesquisa, à exploração racional e ao beneficiainento dos
recursos minerais do subsolo, por meio das iniciativas pública e privada:

VII adoção (te instrumentos (te controle dos direitos de pesquisa e (te
exploração dos recursos minerais e energéticos:

VIII - adoção de mapeamento geológico básico, como suporte para o
gerenciamento e a classificação de recursos minerais:

IX - democratização das informações cartográficas, de geocincias e de
recursos naturais:

X - estímulo à organização das atividades de garimpo, sob a forma (te
cooperativas, com vistas à promoção socioeconômica de seus membros, ao
incremento da produtividade e à redução de impactos ambientais decorrentes
dessa atividade.
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§ 1° - Para a CXCCUÇO do serenciainento previsto no inciso 1. o Estado
instituirá circunscrições hidrográficas integrantes do Sistema Estadual de
( ;eIcfl(ilIUeI1t() de Recursos 1 lídricos. na fornia da lei,

§ 2°- Para preservação dos reCursos hídricos do Estado, a lei estabelecerá
as hipáteses em que será exigido o lançamento de efluentes industriai ,, a mon-
tante do P0i1t0 de captação.

§ 3° Para cumprimento do disposto 110 inciso V. a lei instituirá sistema
estadual de rios de preservação permanente.

• ( Para ,a/' ieiii/afleIlta/a pela Lei o" 11629. de 16/1/1992.
• (1'aiïii,afo ,et,' t1(t!PU'l?l(U/() pela L'i ti" 15082. de 2714120(4.)

Au. 25 l - A exploração de recursos hídricos e minei'als do Estado não
poderá comprometer os patrimônios natural e cultural. sob pena de responsabi-
lidade, na l uma da lei.

• (-1 rli, o reI.,'ula!?U'fl(ado pela Lei ti' 13199, de 21V111990.)

Art. 252 - 0 % recurso.,, financeiros destinados ao Estado, resultantes de
Sua participação na exploração de recursos minerais em seu território OU de
compensação financeira correspondente. serão. prloritarianuente. aplicados de
forma a garantir o disxstO no au. 25$, scnl prejuito da destinação assegurada
no § 3° do art. 214.

Au. 253 - () Estado assistirá. de modo especial. o Município que se de-
senvolva em torno de atividade niineradora, tendo em vista a diversificação de
sua economia e a garantia de periilanéulcia de seu desenvolvi nientO
socioecononlico

§ U - A assistincia de que trata este artigo será objeto de plano de
iiitegraçao e de assisteilcia aos Municipius mineradores, a se el'eti ai, tanto
quanto possível, por meio de associação (P ie Os congregue.

§ 2" - A lei que estabelecer o ciiieiio de rateio da parte disponís ei do
imposto a que se reteve O ali. 141 1 h. reservará percentual especílico paia os
Municípios considerados mine radores.

• ( t'ide Lei ti" 13803. de 2711212000.)
§ 3' - A lei criará o l'uuido de Exaustão e Assistência aos Muiuiciptos

Mineradores, lrniiulu por recursos oriundos, do Estado e dos Municípios mIe-
ressados, cuja gestão dará prioridade à MersiNcição de ai iv idades econoin icas
desses Municípios. na fornia de lei complementar.

Au. 2.54-0 Estado promoverá e incentivará sua política de desenvol inien-
to energético e a exploração de recursos ~cos, de gás canaliiado e de outras
formas de energia. observadas as diretri,cs gerais da legislação lderaI peilinente.

( 'apta ,et.'ula,nt'mzu/o pela Lei o" 13199. de 29/1/1999.)
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§ 1° - A exploraçáo dc fontes energéticas e a produçào de energia recebe-
rão tratamento prioritário do Estado, com vistas ao desenvolvimento
socioeconônlico regional e à criação de recursos para a viabilização de projetos
pioneiros considerados estratégicos para esses fins.

§ 20 _ O Estado executará a política a que se refere este artigo, observadas
as condições nele estabelecidas, por intermédio das suas entidades constituí-
das para esse fim ou de empresas privadas delegatárias.

Ai-I. 255 - () Estado alocará recursos para o atendimento de projetos
prioritários para o desenvolvimento energético nas áreas de geração, de trans-
missão, de transporte e de distribuição de energia.

Parágrafo único - O aporte de recursos, para os fins (leste artigo, levará
em consideração a arrecadação tributária proveniente do setor e a sua capacida-
de (te execução técnica (te tais projetos.
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TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Ait. 256 - 1'. considerado data magna (li) Estado o dia 2 1 de abril. Dia de
Tiradentes. e Dia do Estado de Minas Gerais, o dia 16 de julho.

§ 1' A semana em que recair o dia 16 de julho constituira período de celebra-
ções civicas em iodo o tcmtón() mineiro, sob a denominaçúo de Semana de Minas.

• ( t.ïde Lei o" 10 170, de 1/6/1990.)
§ 2° - A Capital do Estado serú transferida simbolicamente pala a cidade

de Ouro Preto no dia 21 de abril e pala a cidade de Mariana, no dia 16 de j til ho.
• (.4 li!i() coni it'daçw iluda pelo iii'!. 1'' da hine,idi z
( 'wistitiiiçdo o" 22. de 3/7/1997.)

An. 257 - ( ) Governador eleito designarú Comissiio de Transiçúo, cujos
trabalho .,, se iniciarão. no mínimo, trinta dias antes de sua pssc

Parágrafo único - O Go erno do Estado olereceiá as condições necessá-
rias para que a Comissão possa e tetuar coiiijiieto levantainelltt) da sittiaçi) da
admunistiaço direta e da indireta, inclusive mediante a coiItiataço de auditoria
externa.

Ari. 258 - Todo agente político ou agente público, qualquer que seja sua
eatee ri a ou a nai ti ida cio carg i, e o dirigente, a qualquer 1 tu lo. de entidade da
adininistraço indireta. obrigam-se, ao se empossarem e ao serem exonerados, a
declarar seus bens. sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato de posse.

Parágrafo único ()hii gam-se a declaiaço de bens, registrada no ( aitõ-
rio de Títulos e l)ocumentos, os ocupantes de cargos eletivos nos Poderes
1 .egislalivo e Executivo, os membros do Podei Judiciário. os Secictários de Esta-
do e os dirigentes de entidades da administração indireta, no ato de posse e no
kimi1ino de seu exercício. sob pena de responsabilidade.

• ( %idi' Lei li ` 10048. de 26/12/1989.
• ( .7de Lei is " 13164. de 201111999.

Ari. 259 -- ( ) Estado assegurará a participação de representantes de asso-
ciações profissionais nos órgãos colegiados de sua adminisuaçfio direta e indi-
reta, na forma da lei.

260 - As diretriies para a ai uaçao estatal nas arcas de que trata o
Títulolo 1 V serão dei i nidas con o niamente pelo Estado e pela sociedade civil por
ludo de órgãos colegmados que serão criados diii lei.

Au. 261 -- E focultado a qualquer pessoa e obrigatório pala o scr\ idor
público representar ao Ministmmo Público, quando for o caso, contra ato lesivo
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ao meio ainbieiite, ao patrimônio alliStic() OU histórico, ao turismo OU paisagismo
e aos direitos cio consumidor.

Ai-I. 262 - A não-instalação e a não-manutenção das creches previstas
nesta Constituição acarretarão direito cio servidor a indenização, na forma da Id,
sem prejuízo do disposto nos aris. 50, LXXI e § 1°, e 103, § 2°. da Constituição cia
República, e nos arts. 4°, § 7°, V, 106, 1, h, e 118, § 4°, desta Constituição.

Au. 263— O Estado instituirá contencioso administrativo para a apreciação de
recursos contra as decisões da Fazenda Estadual, com composição paritáiia entre o
Estado e os contribuintes, sem prejuízo da competência cio Poder Judiciário.

Art. 264 - Nenhum benefício ou serviço cia previdência social poderá ser
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Art. 265 - Na Forma da Lei Orgânica cio Tribunal de Contas, a instrução
dos processos de fiscalização financeira e orçamentária será promovida por
Auditor quando não estiver substituindo Conselheiro.

(Vide Lei Complementar n°33, de 281611994.)
Parágrafo único - A substituição de Conselheiro por Auditor se fará em

regime de rodízio.

Aut. 266 - O Estado dará prioridade ao aumento de sua participação no
capital cia Telecomunicações de Minas Gerais S. A. - TELEMIG - por meio de
subscrição de novas ações, até atingir o montante de vinte e cinco por cento cio
capital social, em parcelas anuais cia ordem de cinco por cento cada uma, pala
custear projetos em áreas prioritárias e regiões servidas deficientemente e para
atendera populações de baixa renda.

Art. 267 -A empresa pública que se cc)nstituir a partir cio patrimônio cia
autarquia Caixa Econômica cio Estado de Minas Gerais será mantida, vedada sua
alienação ou extinção.

Art. 268 - Lei complementar, de iniciativa privativa da Assembléia
Legislativa, disporá sobre a Ouvidoria cio Povo, órgão auxiliar cio Podei-
Legislativo na fiscalização da execução dos serviços públicos estaduais.

Parágrafo único —A lei de que trata este artigo estabelecerá a competência e
a organização cia Ouvidoria cio Povoe os critérios de nomeação do Ouvidor-Geral.

Au. 269 - A recusa de posse, pelo candidato nomeado para ingresso na
magistratura de carreira ou no Ministério Público, importa perda cio direito ao
provimento durante o período de validade do concurso a que se tenha submetido.

Parágrafo único - O Tribunal de Justiça, na designação cia comarca ou
vaia para exercício do Juiz Substituto, dará preferência à que estiver vaga há
mais tempo.
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Ait 270— Revo2ado pelo au .5° da Emenda à Constituição n°63. de 19/70X43
• 1)isposiiit'o reiogaclo:
.4 ri. 22) - () nIaçisl(tu/o ti1e /iler 1'o ferido e remetido (1

(or/ege(/ori(l de Jiixiiça, (tu/a iiie.s. iiuii.s de de: oeord?o,r.
tomo Relator 4(4) Jlil)l1II(il 4/e ,41Ç(ld(l, 011 IIl(li.S de (/('..S('fltefl-
Ç(IS (/C 11U4i10. CI?? /)riIIu'iIa iiI.St(i?1(i(i, lera pre/ereluul pala
pio ?(1( 'çO( ) Pol . inere ililel ((O.
l'(1Itli(i/' ) 11111(4) - A /Jie.1e(I 110 ('(CII 1(14) (/(l/I(iL'idiÇi( 4. Se(.l11 1-
do o Clh(?Í44 (/('fiI?id(4 1l('SI(' alugo. teia ili/n?Iuu/a ao l,,bu,uil
de .lu.S1Íça. pelo ('oiiegn/or de Ju.tliça. para efr ii. de elabora-
Çï(') (te liS!)? dc	 /401 /llt'it'(ifll('fllO.... .1)1 pre/111.o (10

('SOOU' (/05 /(O?(li5 (rite/jos nu/uu/o\ PiO ali. )S. 1/e III.

Au. 271 - Para o um de plantão forense diuturno, cio Comarca com mais de
Ltiiht vara, fora do horário de lLiilCiOiian)ent() e\teiiiC) do 1010. (4 Presidente (14) Iribu-
mil de Justiça desinait Juiz, na k wina da E ei de ( )rgiini /aça( ) C DA &ãu J tidiciánas.

M. 272 - ( ) advogado que não fai 1)eIensor Público, quando noiiieado
pala delendei leu pobie, em  processo civ 1 ou criminal, teia os hoiioiarios lixa-

pelo Juiz, no ato da nomeação. segundo tabela organizada pelo Conselho da
)idem dos Àd oUados do Brasil. Secão do Estado de Minas Geri, os quais

seiat) pagos pelo Lst atio. na loima que a k' i estabe lecei.
(Vide Lei li " 13100, 4/e 2O////t9t)J

Art. 273— (Revi %ado pelo art. 6°da Emenda à Constituição n°4). de 24/512{(X).
Dispo 5/filo IC'IO L,adI 4:

27$ - Paia cumpliluenlo tio disposto no ar. 131, e
a(.s('glIi(u/(( i(oPiOIiii(l (/4' 1('Fll?ll?t'i(I(,(i() ('11111? (4.6 ((lli,'1)S/ill(1i$
4/OS ('(lii('ll(lS (14) Mi)liS1I'IiO Pli/)/UO, (/1' l'?))(IlI(l(/()l (li) LS1(l-

(li ' , de procurador da la:emla Estadia:!. de L)efei, so, P,íb/i-
ti' e de I)e/ei,'ado de I'o/ieia. observada a di/eiença 110(4

e.vtede,i' ti de,-.por (('111(4 de 111(10 /4(11(1 0111)41 4 ,/asse das
respectivas ((I1i('ll((.S

E.vpie.s vh(	'(/(, '%!ii?js (crio Publico'' deI/arada
i)UOl?Slit(leU'1h1/ 1',?, 151411993 - .4/)/\' 171. Acórd 	publi-

((4/1) 1?)' I)ii,u ' (1(1 Ji.'i ii ç 4 ('1)) 31011Q,)4)

Au. 274—As serventias do loro judicial constituem serviço publico sujei-
to a admimstiaçâo. ao controle e à tisealiiação cio Poder Judiciário.

Au. 275 ( ) In gi'e'so em cargo da-, \eIvenILN do 1(41(1 judicial se fará
mediante Cone 1h47 públiçopúblico de prosas e t it ti k N. real i tzid( 4. com a participação da
Ordem dos Advogados do E3iasil. Seção do Estado de Minas Gerais, pelo Tiibti-
mil de Justiça. que fará o provimento respectivo.
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Au. 276 - Os servidores das serventias cio foro judicial estarão sujeitos,
na forma da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, ao regime jurídico único a
que se refere o ar!. 30.

• (Vide Lei a" 10254, de 20/7/1990.)
• (Vide Lei Complementar a" 59, de 181112001.)

Art. 277 - Os serviços notariais e de registro São exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público.

§ V'—Alei regulará as atividades dos notários, dos oficiais (le registro e de
seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Podei Judiciário,
observada a legislação federal.

§ 20_ Os emolumentos relativos aos serviços notuiais e de ivgistr() senlo estabe-
lecidos no Regimento de Custas e Emolumentos, ohserada a legislação ii.xieml.

• (Vide Lei ii" 12727, de 3011211997.)

§ 3° - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso
público de provas e títulos, realizado com a participação cia Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seção cio Estado de Minas Gerais.

• (Vide Lei ii" 12919, de 291611998.)
§ 4° - Nenhuma serventia permanecerá vaga por mais de seis meses sem

abertura de concurso para provimento ou remoção.

J\i1. 278 - Lei orcináiia fixará os critérios poixulacionaii, socioeconômicos e es-
tatísticos, para criação, fusão e desmembramento dos serviços notariais e de registro.

• (Artigo regulamentado pela Lei a" 12920, de 29/6/1998.)

Au. 279 - O Estado promoverá, no âmbito de sua competência, condições
necessárias à instalação, na rede hospitalar, de alas para atendimento de
hemofílicos e aidéticos.

Ar!. 280— É garantida ao estudante hemofílico a reposição de aulas perdi-
das por motivo de saúde.

Art. 281 - A lei estabelecerá estímulos em favor de quem fizer doação de
órgão para transplante, na forma de lei federal, sob caciastramento e controle a
cargo do Estado.

• (Vide Lei n" 11553, de 3/811994.)

Aut. 282 - O oficial do corpo, quadro ou serviço de saúde ou veterinário
que possua curso universitário, terá contado, como tempo de efetivo serviço,
um ano para cada cinco anos de efetivo serviço prestado, até que esse acrésci-
um) perfaça o total de anos de duração do mencionado curso.

Art. 283 - O vencimento do integrante cio Quadro do Magistério será
fixado, respeitado o critério de habilitação profissional, a partir de valor que
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atenda às necessidades básicas do servidor e às de sua Família, e terá reajustes
periódico ,, que lhe preservem o poder aquisitivo.

Parágrafo tinico - ( ) vencimento será fixado com diferença no excedente
a cinqüenta poi° cento de um nível pala outro eia carreira.

Art. 284 Fica iseeurada ao Professor e ao Recente de Ensino. Cflquail-
lo 110 exercício de ic ilcia Ou na orientação de aprendiiagem. a percepção de
gratificação ele pelo menos dez por (elite) de seus vencimentos, a título de incen-
ti' o ii docência.

Art. 285 — Revogado pelo ui. 6°ela Emenda a Constituição n°57. de 15n12003.)
• 1)j /msjI j ) o reioç'wlo:

ri. 285 - Ao servidor /)li/)/i('() que tenha tt'iII/)O de feiii'o
evenieio de Fila i'ieFerio ia: iniciativa privada. nu ,ede esta-
d:ii1, /edeii1 ('ti I? iii I li('iI)(lI (/1' ('II.SÍFl('. e (ieSeç'iiIai/(í. em rela-
ção 	('V/)((!li() 1('fli,)() de .vei'iÇo.
/ - /)elee/)ç'ílO da çiïitifã'aç'ão (/ij ifl(/ii('IUh/. lu) OU/iCe conce-
dido ,iti i!ite'iic1I!i' do Qiuu/isi do Mat,'iste,u':
II - e '1 tia ç'ein /111 ,joieuiiuil do tempo ile si/viço. jura /ïiis di.
aj,o.se,tiadoiïa e de pei'cepçio dos CO i'Fe.e/Untde/lle.s adicionaix.
• (A ,tit,o ('('/0 i'i'(/aÇl() (l(li1(1 pelo (tIL 1 ` do 1 #iieitda ei
('oiisun:iç'ão o 3. de 22/5/1))2.

Ait . 2$ - Conside ia-se colou ele Professor, para os li ns de api sentadoria
e disponibilidade e ele iodos os direitos e vantagens da carreira, o tempo de
ser\ iço de ocupante de cargo tio 1 unção do Quadro do Magisterio. ou do de
Regente de Fiisino, inclusive o de exercício de cargo de provi meilte) cio Coilus-
São prestado cm unidade escolar. em unidade regional,tI. no órgão central da
educação ou em conselho de educaçao.

• (.4 ,uiu,'o detlarm/o ineo//siitlaio/:cl/ cm 18/3/1 1)02 - .41)1V
/52 .Aeordw, /nI/)Ii((ulo FIO /)iaiio i/oi Justiça em 24/-I/19V2.

Art. 287 A servidor submetido ao regime de convocação, não ocupante
de cargo eletivo, é assegurado o disposto) no ari. 36. 1 e II

Ar!. 28$ - A jornada de trabalho de ocupante ele cargo das classes de
Especialista ele Educação será cumprida no regime básico de vinte e quatro
horas Semanais.

§ 1° - Ao ocupante de ealge) das classes ele que tiata este altigo fica
ressalvado o direi(e) de optar pele) regime ele quarenta ho o'as semanais. assegura-
do o vencimento correspondente a essa jornada.

§ 2" - A opção dc que trata o parágrafo anterior podeia ser manilestada no
prazo ele noventa dias contados da data ele) inÍe'ie) ele) respectivo exercício.
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Am. 289 - Para o exercício em substituição de atividade de magistério
mediante designação para função pública. dar-se-á prioridade ao servidor apro-
vado em concurso público para o cargo correspondente.

Parái'afi único No caso de vacância, só se aplica o (lis1)OStO neste
artigo  quando não houver candidato aprovado em concurso público, ou, se
houver, fl() aceitar a nomeação.

Art. 29() - O servidor público que desempenhe a sua atividade prohssio-
mil em unidade escolar localizada na zona rural fará jus, proporcionalmente ao
tempo de exercício na mencionada unidade escolar:

- a 1 i.rias-prêmio em dobro. em relação às previstas no ali. 3 1. § 40 desta
Constituição, se integrante cio Quadro de Magistério:

• (Inciso (0171 redação dada pelo (tr!. 2" da Emenda à
Constituição n" 57. de 151712003.)

II -a gratificação calculada sobre seu vencimento básico, incorporável à
ieinuneiaçio.

• (Inciso com redação dada pelo a,-t. 2" da Emenda à
C'onvtiluição n" 57, de 151712003.)

.Art. 291 - Para os fins do ali. 203. o Estado apoiará, prioritarlamente, o
ensino comunitário da rede estadual das unidades da Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade - CNEC.

Art. 292 - O disposto no ali. 196, V, não se aplica às instituições educa-
cionais oficiais criadas por lei estadual e existentes na data da promulgação da
Constituição da República que não sejam total ou pieponderadamente mantidas
com recursos públicos.

Au. 293 - Fica assegurada a cada unidade cio sistema estadual de ensino
público dotação mensal de recursos para os fins de conservação, manutenção e
funcionamento.

Ali. 294 - O Estado manterá suas atuais instituições de pesquisa ou as
que lhes venham a suceder e lhes assegurará as condições necessárias ao cum-
primento do disposto na parte final do parágrafo único do art. 212.

Parágrafo único - Fica mantida a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais com as atribuições constantes cio ali. 212.

• (Vide Lei ti' 11552. de 31811994.)

Ari. 295 - Incumbe ao Estado. conjuntamente com os Municípios. realizar
censo pala levantamento do número de portadores de deíuciência, de suas con-
dições socioeconômicas, culturais e profissionais, e das causas da deficiência
para orientação do planejamento de ações públicas.

• (4j j ' regulanu'ntado pela Lei n° 13641. de 1317/2000.)
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Art. 296 - () Estado instituirá apólice-seguiu. com valor definido em lei,
que será de ida e paga integralmente família da vitima de homicídio qualificado
por motivo lunI ou torpe, latrocinio, rapto ou seqüestro seguidos de morte ou de
que ie sul te incapacidade fïsica, meu ai ou moto ra perma nei i te.

ParágrafO cínico ( ) réu incurso em condenação cleliniti a resgatará a
apolice-scgtIF() ao Lstal&>, medUlilte ressarcimento CIO amortizações Iguais e
sucessivas pelo fruto do trabalho assalariado prestado ao estabelecimento pe-
nal desig nad t, e a pena se rã proporcional ii capacidade de quitaçãotaçã do débito,
se CLI mpri da mais da mel ade da sente Iça condenatóna,

Au. 297 - Os sisicilias de ml ormações PLIleikentL's a orgátls ou entida-
des da Administração Publica Estadual relati\os a segurança pública serão uti-
li ïados de forma i nieg i ada pelos lrgaOs responsáveis por aquela ali ' idade.
conlornie clispuser a lei.

• ( 1'7de Lei o" 13772, de 1111212000.
• (.4!ilo ,'e'u/(1,pI('nta(I() pela Lei ii" 13968. de 271712001.)

Ai-t. 298 - Ao proprietário twal cujo imo  cl seja atin g ido por inundação
cansada por rcpresamento de águas decoiieiiles de construção de usina hidie-
lei rica serão assegurados, pelo listado. o 1 orneci mentI) prioritário de energia
elétrica e a recomposiçal) de malha rodoviária, na áiea de i n li nencia da barra-1.111.

Ali. 299 -A ariaçto nominal da folha global de pessoal de cada um dos
Poderes do listado, do Tribunal de Conta,' e da Procuradoria-Geral de J List iça
não poderá ser superioi, em cada quadii niest ie. ii variaçao nonii tia 1 da receita
estadual ocorrida no período.

§ 1°- Para os eleitos do disposto neste artigo. considera-se a data de 1" de
janeiro como termo inicial do primeiro quadriiiiestre.

' 2' - -\ variação nominal da folha global de pessoal e a composição da
1 eLeita estadu,il a que se refere este artuo serão apuradas segundo critérios
dei iiitdos em lei.

• (41li1'o acrescentado pelo (i/i. /"da Lnieiula à ('on.vliluiçih'
11,1

	de 1711211993.)
Palacio da Inconfidência, 21 de setembro de 1989.

Kemnil ,Said Kumiir,i. Presidente - Cleuber Brandão ('arneiro. I"-Vice-Presi-
dente - (íeialdo Guines Rezende. 2°-Vice-Presidente - Elmo Brai Soares. 1"-
Secretário - Márcio Lemos Soares Maia. 2°-Secretário -- Paulo César ( iuimalães.
3°-Secretário - Romeu Ferreira de Queiroz, 4''-Secretario - Jaime Martins do
lispítito Santo. 1°-Suplente - Eduardo Benedito Otioni. 2-Suplente e Relator
Adjunto - .\ndersoii Adauto Peieii'a .3°-Suplente - Adelino Pereira Dias. 4"-
Suplente José Bonifácio Mourao. Relator - Agostinho César Valente - Agosti-
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nho Patnís - Aílton Torres Neves - Ainílcar Campos Paduvani - Antônio da
Cunha Resende Ninico - Antônio Genaro de ( )liveira ,\iitôiiio Mílton Salies -
Armando Gonçalves Costa - Benedito Rubens Reimó Bené Guedes - Bernardo
Rubinger de Queiroz - Camilo Machado de Miranda - Carlos Eduardo Antunes
Pereira - Delfim Carvalho Ribeiro - Dirceu Pereira de Araújo - Domingos Sávio
Teixeira Laniia - Elmiro Alves do Nascimento - Eurípedes Craide - Felipe Nori de
Almeida - Geraldo da Costa Pereira - Irani Vieira Barbosa - Jaiio Magalhães
Alves - Jamill Selim de Sales Júnior - João F3atista Rosa - João Bosco Martins
- João Lamego Netto - João Pedro Gustin - João Pinto Ribeiro - Jorge Gibrani
Sobrinho - Jorge Flannas - José Bonifácio lamm de Andrada - José Ferra,.
Caldas - José Ferraz da Silva - José Laviola Matos - José Maria de Mendonça
Chaves - José Maria Pinto - José Militão Costa —Jose NeifJahur - José Rodrigues
Duarte - Lacvr Dias de Andrade - Luís Carlos Balbino Gambogi - Luiz Vicente
Ribeiro Calicchio - Manoel Nelinho Rezende de Mattos Cabral - Maria Elvira
Sales Ferreira - Maria José l-Iaueisen - Maurício Dutra Moreira - Mauro Pinto
de Moraes - Mílton Pereira da Cruz - Narciso Paulo Micheili - Nilmírio de
Miranda - Otacílio Oliveira de Miranda - Paulo César de Carvalho Pettersen -
Paulo Fernando Soares de Oliveira - Paulo Pereira - Péricles Ferreira dos Anjos
- Raimundo Silva Albergaria - Raul Messias Franco - Roberto Liiiz. Soares de
Mello - Ronaldo Vasconcelios Novais - Sandra Meira Starling - SaintClair
Martins Souto - Sebastião Helvécio Ramos de Castro - Sebastião Mendes
Barros - Silvio Carvalho Nitre - Tancredo Antônio Naves - Wellington Balhino
de Castro

PARTICIPANTES: Ademir Lucas Gomes —Aloísio Teixeira Garcia - Fran-
cisco Carlos Chico Ferramenta Delfino - José Adamo Belato - José Renato
Novais - Samir Tannus - Serafim Lopes Godinho Filho —Sérgio Emflio Brant de
Vasconcelos Costa - Vítor Penido de Barros

IN MEMORIAM: Rubens Pinto Garcia
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS

Ar!. i0_ O Governador cio Estado. o Presidente do Tribunal de J Listiça e os
Deputados à Assembléia Legislativa prestarão o compromisso de manter. de
defender e de cumprira Constituição do Estado, no ato de sua promulgação.

Art. 2° - Caberá a (Tâmara Municipal, no prazo de cento e oitenta dias
contados cia promul g ação da Con st ii ttição do kst ado. prt iiiiLi Igai a lei orgânica
do respectivo Município.

§ 1" - A lei orgânica a que se refere este artigo seta discutida e votada em
dois turnos. com O intci'SfÍciO mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
ti te mhros da ( 'àmara \ lii n ici pai.

§ 2° - () Municipio, até que promulgue sua Lei Orgânica, cotittttuará sub-
metido à Lei (ompleitietil ar n°3. de 28 de de,ctnhi'o de 1972, do Estado de Minas
klIS, com suas p iste ii ies mod i 1 Icações. tespe 1! ack o disposto na ('onstitu i -

ção da Republica e na ( tistitutçto do Estack>.

Art. 3" - Será realizada revisão da Constituição do Estado, pelo voto da
maioria dos membros da Assembléia Legislativa, até cento e oitenta dias após o
tértltifld) dos trabalhos de revisão previstos no att .3° cio Ato das I)isposições
Constitucionais iransitorias da ('oitsiituiçào cia República.

Ai!. 4' - () sistenia de governo pariatiieittarista deverá ser implantado no
Estado no caso de resultado favoris ei do plebiscito a cicie se refere o art. 2°do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

Pará-rafo cínico - Decorridos até dei dias da conclusão dos trabalhos de
adaptação da ('onstititição da República, a Assembléia Legislativa se ieuniiii
pala proceder. pelo Soto cia maioria de secoS meiiii)iOs. a revisão da Constituição
do Estado, com 5 istasa alteração dci sistema de governo.

Ari .5° - AAssetiihiéia Legislativa do Estado de Minas (erais Iwoitiovciií.
até 31 de dezembro de 1992, concurso público destinado à definição cio hino
oficial do Estado. pies isto no ar!. 7° cia Constituição.

§ 1 ° ( ) hino de que trata este artnzo teia como tema a 1 nconitdencma Minei ia.

* 2' -- Observado (1 disposto tio patiigla i anterior, serão adm it idas.it idas, além
de canções inéditas..atições de cunho tradicional.

o ( A rIi^o CO/li re/açïo iludo pelo (li[. 1" ului biieiida a
('oiisliluiçãu ii " 5. de $0/0/19V2.)

Ar!. ° - O Estado, no praic> de dezoito meses da data da proniilgação de
sua Constituiçào, adotará as medidas administrativas necessárias a identifica-
ção e à delimitação de seus imóveis. inclusive das terras dcv olutas.
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§ 1' - O processo a que se refere este artigo deverá contar com a participa-
ção de comissão da Assembléia Legislativa.

§ 2" - O Estado teia O prazo de ires anoS contados da data da promulgação
de sua Constituição para fazer cumprir as finalidades dos imóveis adquiridos
mediante doação municipal, sob pena de reversão.

Au. 7" - Serão revistas pela Assembléia Legislativa, por meio de comissão
especial, nos quatro anos contados da data da promulgação da Constituição do
Estado, a doação, venda e concessão de (erra pública com área superior a duzentos
e cinqüenta hectares realizadas de 1° de janeiro de 1962 a 21 de setembro de 1989.

Capa! COM redação dada pelo ar!. 1° da Emenda à
Constituição a" 7, de 2811211992.)

§ 1° - No tocante à venda, a revisão será feita com base exclusivamente no
critério de legalidade da operação.

§ 2° - Nos casos de concessão e de cioaçiio, a revisão obedecerá aos
critérios de legalidade e de conveniência cio interesse público.

§ 3°_ Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, comprovada a ilega-
lidade ou havendo interesse público, as terras reverterão ao patrimônio cio Estado.

Au. 8° - No caso de cessão de uso gratuita ou remunerada. pelo Estado.
de terra pública, por meio de órgão ou entidade com delegação para tanto, ficam
rescindidos os contratos cujas obrigações, impostas por lei ou regulamento,
não tiverem sido cumpridas pelos cessionários na forma e nos pratos estabele-
cidos. devendo a prova do cumprimento das obrigações ser fita perante o
órgão ou entidade cedente, no prazo de noventa dias contados da data da
promulgação da Constituição cio Estado, sob pena de reversão.

Art. 9° - Os atuais agentes públicos ou políticos indicados no art. 258
terão o prazo de trinta dias contados da data da promulgação da Constituição do
Estado para cumprimento da disposição nele contida.

Art. lo - Ficam mantidos os atuais órgãos e entidades da Administração
Pública até a reestnituração administrativa global do Estado, a se efetivar nos
termos de sua Constituição.

Parágrafo único As entidades da administração indireta se adaptarão às
disposições da Constituição no prazo de trezentos e sessenta dias contados da
sua promulgação.

Ao. II - A legislação estadual fixará critérios pala reforma administrativa
que compatibilize os quadros de pessoal com o disposto no art. 3() cia Constitui-
ção do Estado, no prazo de dezoito meses contados da promulgação da Consti-
tuição da República.
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Art. 1 2 - Os sistemas de controle i li[ eino a que se refere o i lici so 1 do * 1
elo ali. 73 da Constituição do Estado serão regulamentados por lei, no pi aio de
cento e oitenta dias da data da sua promulgação.

Art. 13 - ( ) Poder Executivo promoverá. dentro de noventa dias contados do
inicio da vi gência deste Ato, a constituição das empresas públicas cola as denoini-
nações Banco ele De-Sem ob. imento de Minas Gerais S.A. e Banco Caixa Econômica
ele) Estado de Minas Cictais S.A., ou, para esta, outra que a lei definir, as quais
integrarão o sistema financeiro estadual previsto na ConStitIIiçào do

7de Lei li ` I001)2 de 29/121108.
-A paIticipaço cio Estado no capital das empresas publicas llleItcIO-

nadas neste ali i go ComTesp( inderá, na data da cOIist ii LI lÇO delas, ao total dos
respectivos patrimônios líquidos das atuais autarquias estaduais Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais e Caixa Econômica do Estado dc Minas GeraIs.
que serão sinteiltaneamenle etintas,

§ 20 - ( ) servidor de autarquia extinta, por sucessão no estabelecimento,
continuará Fespect i Valuelite 1:0f11  O niesmo e atual vínculolo e mn)I'egat ício com as
empresas públicas Banco de Desenvolvimento de Minas Gerai ,, S.A. e Banco
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais S.A., witi perda de nenhum (Ilielio
ori ti udo de seus contratos (te trabalho.

§ 30_ ( ) servidora qtie se refere o parágrafo anterior tem-a o prazo de timit ano
contado do Início da vig'ncma da lei a que se refere o art. 30 da Constituição do
1 stado pala oplar pelo regi me jurídico unico do servidor público, e pelo órgão
ou entidade coma que SCI'() estabelecidos seu vínculo e sua lotação.

• (Peníi,'raf' declarado inecni.ç(inaunial em 10/11/1993 -AO/Ar
)4.AeoI -dw, fJiil)Ii( (((lo fl() I)iOl'U) da Justiça em 51511995.

Art. 1-4 - As atividades do Programa Estadual de Proteçao ao Consumidor
ficam transferidas para a Procuradoria-( cmal da Justiça. na lomina da lei comple-
mentar a que se refere o mi. 125 da Constituição elo Estado.

• ( 7de Lei Complementar a" 34. de 121911 ')04.
• (Vide ans. 22 a 24 da Lei (o,nilementar n°61, de 121712(K)!.)

Au. IS -- Fica extinto o 1)epamiamentodc Ordem Política e Social - D( )PS -da
estrutura do órgão de segurança pública do Estado, mantidas as Delegacias
Especializadas em mCries contra aAdministração l'uhlica. a de ( )pcmações Especiais
e a de Armas e Munições, atc que a lei disponha sobre a estrutura ela Polícia Civil.

• (Vide Lei a" 10360 de 27/12//9')0.
• ( Vide Lei a" 13398, de 10/12/1999.
• (Vide Lei a" 13448, de 101112000.)
• (Vide lei a" 13450, de 101112000.
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Au. 16— () Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, no pia/o
de cento e oitenta dias contados da data cia promulgação da Constituição do
Estado, projeto de lei que transforme o Departamento de Saúde da Polícia Civil
em unidade hospitalar.

(Vide Lei n° 11724, de 3011211994.)

Art. 17 - (Suprimido pelo art. 1° da Emenda à Constituição n° 1 .de 3/7/1991.)
DiS/)OSiIieO suprimido:

—Art.  / 7 - Fica ('.vtinta a autarquia Loteria do Estado de
Minas Gerais e. Sl(i (ztj%jdadeç al,sorridas pela Caixa Leo-
1IOJ7j1((j do Lstado de Mi,n,s Gerai, na foiiiui da lei.

Ai-I. 18 - No prazo de cento e oitenta dias, o Estado disciplinará em lei:
- os procedimentos administrativos pertinentes à área tributária destina-

dos a garantira eletividade dos direitos do contribuinte:
• (Vide Lei li' 13515, de 71412000.)

II - a foriiia de proteção à infância, à juventude. ao  idoso e ao portador de
deficiência:

• (Vide Lei o" 10501, (te 17/10/1991.)
• (Vide Lei 0° 13176. de 20/1/1999.)
• (Vide Lei n°13799, de 2111212000.)

III - a forma de incentivo ao Município, em função da implantação de
florestas sociais e da localização de unidades de conservação da natureza no
respectivo território. e

IV - a matéria prevista no § 1" do art. 247 da Constituição.
(Vide Lei n° 11405. de 281111994.)

§ 10 - No prazo de cento e oitenta dias, será editada a lei complementar
prevista no art. 49 de sua Constituição.

§ 2' - No prazo de cento e vinte dias, editará o Estado lei complementar
para adequação cia Região Metropolitana de Belo Horizonte aos preceitos esta-
belecidos na Constituição.

• ( Vide Lei Complementar n° 26, de 14/1/1993.)

§ 3° - Em cento e oitenta dias, a lei disporá sobre a taxa de utilização de
recursos ambientais.

§ 4° -A lei complementar a que se refere o art. 167 da Constituição será
elaborada no praio de cento e vinte (lias.

• (Vide Lei Complementar n"37, de 181111995.)
• (Vide Lei Complementar n°39. de 231611995.)
• (Vide Lei Complementar n°47, de 2711211996.)
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§ 5° - A lei ordinária a que se refere o art. 278 da Constituição deverá ser
editada no praio de noventa dias.

'ide Lei o" 12920, 1e 29/6/1998.

* 6° - A lei dis1x)ríí, eiit cento e vinte dias, sobre a delesa, a pn)teçio e a
divulgação dos direitos do consumidor e sobre o controle de qualidade dos
bens, alimentos e serviços produzidos ou e mercialitados no Estado.

5 70 - A lei criará a Reiào de Desen's olviinento do Vale do Rio Doce, no
pia/o de cento e oitenta dias, e disporá sobre sua Colupetencia, organização e
recursos financeiros.

8' - ( ) lxiado incoiporirí a seus t1ti,idios de assistencia. lO) pia/o de
cento e oitenta dias, as especialidades medicas reconhecidas pelo ('nselbo
Federal de Medicina.

§ 9` - ( ) Estado icgultiuenIarzi. até 3 1 de deicmbi'o de 1989. a lei estadual
sobre o uso de ai.rotoxicOs.

(Piir(ígrufo ?'l,)I/a1fle?lt(U1(,1)eIa L'i Ii" /()54.). de /311211991.)

§ lO - ( )s prazos estabelecidos neste artigo S0 contados da promulgação
da Constituição.

Art. 19 -Ao servidor público punido a partir de 31 de março de 1964. fica
assegurado o direito à re's isão do respectivo processo uidintnisirati'so 011 ato
pun iii vo, desde que o rcquei ia até sessenta dias contad is da data da pioinulga-
çào da Constituição do Estado.

Au. 2() -- Exclui-%c da vedação da ('onstituição do Estado o exercício
cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de médico que na data da
P1 l niju Igação da ( ' nlstitulçzR 4 da República eram exercidos por medico iiii 1 itar na
Adiiiinistraçào Publica Direta ou Indireta.

Parágialo uiiico - E permitido o exercício cumulativo de dois cargos ou
e nipregos pri vai i vos de proti ssú mais de mude que na data da proniu Igação da
(oiistituição da República eram exercidos na Adminisiração Pública Direta ou
Indireta.

21 -- ( ) luncionari o público e lei i o que na data da plontu Igação da
Con ,,ti tu ição do listado estiver à d isposiçà& de órgão da Ad tIO n i ação Pública
que não aquele Pala o qual li nouneadt 1 podení optar. selo prejuilo da sua
e lei iv idade, pela transferência de Ii n iii 's•'a pala o quadro de pessoal do órgào ou
poder em que se encontrar J)lcstafldo ser iço.

.1 Jino (/11 141)0(1(4 ii, i no titio ilïio g / em 412119Q,), - .4/1)1V
....Ac(;rdão folbIi((,(10 no Diário da .Iiitiça em 201S/199$.

Ait. 22 - 1 ~gurado ao I)etensor l'ubl ico i flves( ido na lililção 1 ate O (lata
de instalação da Assembléia Nacional (.'unst itu inte o direito de opção pela correi -
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ia, com a observância das garantias e das vedações previstas no ai!. 130 cia
Constituição do Estado.

§ 1" - Aos atuais Procuradores do Estado, ns termos da lei complemen-
tar, será facultada opção irretratável, no que respeita às vedações, pelo regime
anterior.

§ 2°— A atual Procuradoria Fiscal cio Estado passa a denominar-se Procu-
radoria-Geral cia Fazenda Estadual.

§ 3° - Aos atuais Procuradores Fiscais do Estado, que passam a denomi-
riar-se Procuradores da Fazenda Estadual, nos termos cia lei complementar, será
facultada opção irretratável, no que respeita às vedações, pelo regime anterior.

§ 4° - O Procurador cio Estado e o Procurador cia Fazenda Estadual que
fizerem a opção a que se relerem os parágrafos anteriores não terão direito à
iSonomia de que trata o ali. 131 da Constituição.

Art. 23 - O policial civil bacharel em Direito que presta serviços como
Delegado Especial de Polícia, com os vencimentos e as vantagens cia classe
inicial cia carreira de Delegado de Polícia 1, passa a integrar o Quadro Efetivo de
Delegado de Carreira.

Parágrafo único - O servidor de que trata este artigo fará jus a promoção
na carreira por merecimento e por antiguidade.

• (A ruço com ceda çcio dada pelo ar!. 1° da Emenda à
Co;z.ruiluiçcio n° 45, de 2711212000.)
• (Artigo declarado inconstitucional em 191212004 - A I)IN
2939-8. A o$,clão publicado no 1)iário da Justiça em 2613i2004.)

Art. 24 - Ao servidor ocupante de cargo efetivo de Médico-Veterinário do
Instituto Estadual cie Saúde Animal - lESA-MO -, criado pela Lei n°7.042, de 19
de julho de 1977, e extinto pela Lei n°9512, de 29 de dezembro de 1987, provido
em virtude de concurso público, é assegurada lotação no Quadro Setorial cia
Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor ocupante
de cargo efetivo de Médico-Veterinário cia administração direta colocado à dis-
posição cia mencionada autarquia.

Art. 25 - Fica assegurado ao servidor cia Secretaria de Estado cia Educa-
ção, de Delegacia Regional de Ensino e de núcleo cio Programa Estadual de
Alimentação Escolar cujo cargo se encontrar bloqueado, fia forma da Lei n°
9.346. cie 5 de dezembro de 1986,0 direito ao enquadramento ou reenquadramento
em cargo do Quadro Permanente, desde que comprove habilitação até 30 cie
dezembro de 199 1

• (Ai-ligo declarado iI1( onstitu( lona! em 41211993 - A 1)/tV
89. Acórdão publicado no Diário da Justiça em 201811993.)
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Au. 26 - Ficam restabelecidos os cargos de Re-ente de Ensino. Puolessor.
Orientador Educacional. Super isor Pedagóg ico. Inspetor Escolar e Administrador
Educacional .rntenormente ocupados ir servidores que passarania Integrar o Qua-
dro Permanente, de conIrmidade coma ler n0 9.346. de 5 de dezembro de 1986. e
coma Lei 11, ' 9.38 1 .de 18 de deyemhro de 1986, e que. ria forma da lei n"9592. de 14
de junho de 1988, optaram por retornar aqueles cargos de que eram titulares.

1° - ( )s optantes ficam autonlaticanienle reinvestidos nos cargos do
Quadro do Magistério. undependenitenirenie da cxi skncia de vagas nas escolas
estaduais, podendo continuar a c.\ercer suas atribtriçes na Secretaria de Estado
da 1 ducaçào. nas Delegacias Regi mais de Ensi ul om nas rir Jades esct dares.
salvo renr.i ncia i rret ratas cl manifestada no praio de noventa dias contados da
promulgação  da Constituição do Estado.

2 -- ( )s eleitos do disposto iic ,.tc artigo retroagirão á data do inicio de
vigência da lei n"9592. de 14 de junho de 988. assegurados ao optante os direitos
e vantagens que percebia antes de sua investidura em cargo do Quadro peririancille-

(Arfigo declarado inron,tiHu joHn! em 41211993 - A í)IN
S9. .4( ioil(io 1nit'lhuc/o no Diúiio hi .Iiisiiço em 201811993.)

Ari. 27 - ( )sei  ndor publico cai exercício ria t unção de 1 nsl)etOI Escolar
COMO convocado na data da i nstal açao da Assembléia Coirsi ii ar ate do l si ado
poderá optar pelo cargo, assegurado a ele o direito à classificação no nível 5.
grau A. desde Iltie comprove:

- ser eletivo:
II - ler habilitação específica: e
III - pertencer ao Quadro do Magistério.

(Artigo (Io'(/o,a(I(' iil(OIi.S(i(Ii( 0 Oi(I! ('III 4/2/1993 - A 1)1V
89. 4 c.'ndào [nil)li((uIo no I)iíiio do Juiiça em

Art. 2$- Será readmitido no se r iço público o seridoralasrauki entre primeiro
de aneiro de 1988 e a data da promulgação da Constituição da República, cujo
alastaniento tenha evitado que adquirisse a estabilidade ple\ rsta rio zul. 19 do Ato
das Disposições Constitucionais Transirorias da Constituição da República.

§ 1' - Exclui-se ola readniiissao de que trata esie artigo o sci\ dou afastado
poi falta grave ou em ia/ao da iionieação de candidato apro\ ido em concurso
ptilulico

§ 2° - A ieadniissáo se dará na função exercida pelo servidor na data do
afastamento, será requerida em no cata dias e elctuiada cai cento e oitenta dias.
contados ambos os prazos da data da promulgação da Constituição do Estado.

( A rtigo (h'tI(ll(ldO ilit'OIiStitll(iOI1(l! ciii 91912004 - .1 1)IN
100. Aeor&io jiiih/iiaolo lio 1)0111' (1(1 .Ju.nçtz. em 111012004.
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Au. 29— O servidor de unidade escolar que teve seu contrato interrompi-
do pelo Estado durante o período de férias escolares terá, para o ljni de aquisi-
ção cio direito à estabilidade, tios termos cio art. 19 cio Ato das Disposições
Constitucionais Transitárias cia Constituição cia República, contado como con-
tinuado o tempo de serviço prestado, desde que o contrato tenha sido renovado
por cinco anos letivos consecutivos.

Parágrafo único - Será considerado continuado, para o efeito deste arti-
go além cio interstício de férias escolares, o período de interrupção de contrato
promovido pelo Estado nos anos de 1987 e 1988, desde que, em cada ano, não
supere trinta dias.

Au. 30 -Aplica-se o disposto no art. 19 cio Ato cias Disposições Consti-
tucionais 'transitárias cia Constituição da República ao empregado público que:

- tenha sido contratado por entidade de direito privado sob controle
direto ou indireto cio Estado e, em virtude de convênio, preste à administração
direta estadual serviços de natureza permanente:

(Inciso declarado inconstilueiona/ em 111512000 - AI)IN
88. Acórdão publicado no Diário da Justiça em 81912000.)

II - tenha, na data cia promulgação cia Constituição da República, cinco
anos ou mais de serviço continuado em órgão cia administração direta, em
autarquia ou em fundação públicas estaduais.

Art. 3 i - O servidor nesta condição na data cia instalação da Assembléia
Constituinte cio Estado, ao se submetera concurso público para o cargo cujas
atribuições estiver exercendo, terá direito  contagem de pontos, na prova de
títulos, não superior a um quinto cia pontuação geral.

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplicará ao servidor que
preste serviço à administração direta, através de contrato ou convênio, quando
se submetera concurso público a ser realizado pelo Estado.

(Artigo declarado inconstitucional em 111512000 - AI)IN
88. Acórdão publicado no Diário da Justiça em 81912000.)

Art. 32 - Até que se regulamentem as respectivas atividades, continuam
no exercício de suas atribuições os servidores admitidos até a data da instalação
cia Assembléia Nacional Constituinte e que ocupem cargos criados pela Lei n°
8.443, de 6 cie outubro cie 1983.

Parágrafo único - O tempo de serviço pres tado nos termos deste artigo é
contado para efeito de transferência de cargos ou como título em concurso
público, nos termos cia Constituição cio Estado.

(Artigo declarado inconstitucional em 41211993 - A!)IN
89. A((;,dã() publica(lo no Diário da Justiça em 20/8/1993.)
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Ari. 33 - Os atuais bolsistas de atl\ idades especiais em exereicio na data
da instalação da Assembléia Constituinte do Estado na Fundação 1 lospitalai do
listado de Minas Gerais - 1:1 IEMI(; - são considerados, pala todos os fins,
etupiecados da entidade.

• (.1 Iii)J( (1(11(1101 Ii> tIjI (lOS titio i na/ o, 412119 1 )3 - .41 )/N
$9. ,4corildo publicado FUI 1)ja,jo da •Iilsiiça em 20/811903.

Art. 34 - ( ) servidor publico ci ii ou militar e o empregado público da
administração diiei a e mdi teta do Estado terão seus venci iflentt s ( itt salarios
reajustados, progressivamente. até a recomposição dO nível real efetivamente
percebido em outubro de 1 980,  a partir do segtinl( 1 IflCs P >sl eiioi a	11110 lIça(
da Constituição do Estado

• (Lvpressio " (' 0 empreg(u/() /)l(/)Ik() colistWi!e Fio captO, da
ev/)F'esscl() ''ou c'iiijiei'ado.s /flibIi(OS ' lolisiwite Fio 1° bem
,o,,jo do 3" der/a,1 o/a 1J1L('?i ituci,mai em 24/4/109/ -.41)1V
83	publii tu/o no 1)itirio da Justiça em 181/0/1991.)

§ 10 - Aplica-se ao servidor ou empregados públicos que expressamente
o preferirem o nN eI real eletivamente percebido em janeiro de 1947.

• (Expes/io "co enifneçadofniblic'o'' (ïnLsta,ite no capa!, da
('JI/)'O'SSã() ''(1ff ('FFi/ ) )'' 18k/OS /)1i/)IU'OV (OIlSt(tlit(' 11() § 1". bem
((0110 tio ' 3''decltinul,, ui((',?s!itbuunu,I e,,, 241411901 - .4/)/V
$i'.:1eo,/do 1,u	/0) 1)i1nio da ./iosHç(i co: 18110/1991

§ 2' A recomposição a que se refere este artigo se dará em oito etapas
trimestrais.

§ 3' - Ao servidor haiicário dia Ranct) do Estado de i i nas ( ;eiais. do
Banco de Crédito Real de Minas Gerais e da Caixa Econuuica do Estado de
Minas Gerais fica assegurada a reposição de cem por cento de seus saláiios,
aplicados sobre os alores sa Iai'iais vigentes Ila data da promulgação da Cons-
tituição, sem prejui/o da revisão decorrente tio disposto neste artigo.

• (I.vpi'e.s.ví)o "o' o ('nlpI'o'ça/o) /nih/i(o '' to',IsUtIite 11(1 Ispur, da
' '011 ?11j)I'i(l(/O5 1 iiab/ieos ' ti'/:\!anit ,I('	I'1 /)1J

(0/10) (10) §.)"' o/co/arada Ill(OliStitlllU)Fia/ eul 241411991 -
$3.	/)if/)/i(ffi/o) FI() 1)01110) da .IitStiÇ(l o',,i 18110/109/.)

Art. 35 - ( ) servidor e o empregado público', da adiiiinisti'ação indireta
contratados pelo regime traba l lii sta serão ressarc id s das di 1 erenças pecuni arias
resultantes do não-cumprimento da legislação tiaba 1 hi sta corri&las a Mm ir de
1 everei ri de 1 987. corrigida ,, na forma da lei.

§ 1 " - Odireito ao ressarci fllent() pecuni iri ii pIe\isIt) neste alt igo se
de aoao etupiegadi 1 público contratado por entidade de direito privado e que, ciii
virtude de com enio com o Estado. preste ser\ iços de natu,e7a permanente i
administração direta estadual.
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- A reposição das perdas salariais a que se icíete este artigo será
efetivada a partir do segundo mês posterior à promulgação da Constituição do
listado e se dará em quatro etapas trimestrais.

§ 3° O Estado repassará às entidades da administração indireta os recur-
sos necessários ao implemento da medida de que trata este artigo.

(.4 i,ito declarado nuon.çtitucjonal em 311312004 - A !)IN
270. A('(;rd(() publicado no i)iário da Justiça em 301412004.)

Art. 36— Em sessenta (lias contados da data da promulgação da Constitui-
Ção do Estado, l)rcecler-se-í à revisão dos direitos do servidor público inativo
e do pensionista do Estado, do serventuário e tio servidor do foro judicial e
extra judicial aposentado e à atualização dos proventos ou pensões a eles devi-
dos, com base no nível real efetivamente percebido em outubro de 1986, para
ajustá-los ao disposto na Constituição.

Art. 37— Para os Fins previstos no ar!. 20 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitúiias da Constituição da República, promover-se-á o reajusta-
mento tios proventos do servidor público aposentado em data anterior à vigên-
cia da Lei n°6.981. de 26 de abril de 1977, com base no vencimento do nível do
cargo ou função e nas vantagens, percebidos no momento em que se deu a
aposentadoria.

Art. 38 - No prazo (te sessenta (lias contados da (lata da promulgação da
Constituição do Estado, promover-se-á a revisão dos proventos do Professor
Catedrático aposentado da Univisidade Rural do Estado de Minas Gerais, in-
corporada à Universidade Federal de Viçosa pelo Decreto-Lei n° 570. de 8 de
maio de 1969. de modo a garantir-lhe valores compatíveis com a categoria do
magistério superior exercido na data tia aposentadoria.

Parágrafo único Os valores mencionados neste artigo não poderão ser
interiores a cento e cinquenta por cento (los vencimentos e vantagens assegu-
iados ao Professor Titular Nível PS3-1i. ciii regime de quarenta horas semanais,
com dedicação exclusiva, da carreira do magistério superior, instituída pela Lei
n°9.413. de 2 de julho de 1987, com as modificações que vierem a ocorrer.

,\il. 39—São assegurados ao servidor 1)úhliCO do Estado a remuneração e
as demais vantagens do cargo efetivo e os proventos tia aposentadoria, obser-
vado o disposto no ali. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição da República, e na Lei n°9.532. de 30 de dezembro de 1987. ou no
art. 21 da Lei n°9.592. de 14 de junho de 1988.

Ar!. 40 - Fica assegurada isonomia de remuneração entre os servidores
das entidades Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais para os cargos, empregos e funções de atribuições
iguais ou assemelhadas.
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Au. 41 - Fica assegurada ao Olicial Superior e ao Capitão, dO Quadro de
Oficiais de Saúde da Polícia Nfilitar, a perccpçào de gratiticação em l)eucentttal
correspondente à do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, enquanto a Polícia
Militar não possibilitar a realiiação de Ctii5() a eles especilicainenue &leSiiIi1d().

Ali. 42 Para efeito de aposentadoria ou transferência para a inatividade,
prevalecerão pala o servidl )r público estadual as normas relativas a contagem
de tempo de serviço em igor na data de sua admissão ou durante a sua ali vida-
dc no serviço publico, desde que mais benéficas.

(Artigo Ie IW(td() i)l('OIIStitII(iO!i(I/ ('l1 171911992 - A 1)1N
101, 	ilài, 1mblk'w/o no Dii rio /a .Iuiiçu co; 7/5/1993.

Ari. 43 - Fica assegurado ao ser\ idor público estadual que tiver tempo de
serviço prestado antes de 13 de inato de 1967 o direito de coniputar esse tempo,
paraefeito de aposentadoria ou de transie rênci a pala a inatividade. proporcio-
na l mente ao mi meu de anos ik ser iço a que estava sujei h >. no regi inc anterior
aquela data.

,\rt. 44 - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo em comissão na
data da pio miii gação da Const ii iii çâo da República que conte, na d ita da pn -
mulgação da Constituição (li> kstado. pelo uiicnos vinte e cinco ti)s de serviço
público se mui hei. ou trinta anos. sC homem, o direito de, ao completar o tempo
constitucionalmente exigido. aposentar-se no cargo, desde que se cutuplani as
exigências da Lei n°1592. de 14 ik junho de 1988.

Au. 45 - ( ) disposto no aut. 287 da ('onstitLiição do Estado se aplica ao
eI\ i(k)r contratado pelo regi une de convocação que tenha atingido o limite Ik

idade para aposentadoria ct IlUpu Isória a partir da data da instalação da Asseio-
l)Ieia Nacional ( onstàuintc.

Àit. 40 ( ) disposto no ali. 286 da ('onstituiçzio 110 Estado se aplica as
si 1 u.ições anterui es à sua promulgação.

Aut. 47 - ( ) disposto no art.37 da Constituição do Estado se aplica ao atual
sci idot que tenha revertido à atividade.

Ari. 4$ - Ao atual ocupante de cargo das classes de Especialistas de
Educação é assegurada a opção de que trata o § 10 do ari. 28$ mi prazo de
noVeili a dias contados da daia da promulgação da ('onst itu ição do 1 st ailo.

Art. 49 -Ao ex-combatente que tenha efctivanienic participado de opera-
ções bélicas durante a Segunda (hiena Mundial. nos teluilos da Lei 1" 5.315. de
12 de setembro de 1967. serão assegurados os seguintes direitos:

- aproveitamento no serviço públlco. sem a exigência de concurso, com
estabilidade:



II - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos
dependentes-,

III - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de
serviço eletivo.

Art. 50 - Fica mantida a Região Metropolitana de Belo 1 lorizonte. nos
termos dos aris. 42 e 50 da Constituição do Estado, acrescida dos Municípios de
Mateus Leme. harapé, Esmeraldas e Brumadinho.

• (Vide Lei Complementar li' 26, de 141111993.)
• (Vide Lei Complementar n°43, de 31/5/1996.)
• (Vide Lei Complementar n°48, de 12/11/1997.)
• (Vide Lei Complementar n <'53, de 1/12/1999.)
• (Vide Lei Complementar n° 56, de 121112000.)
• (% 7de Lei Complementar n°63. de 101112002.)

§ l"— Também passarão a integrara Região Metropolitana de Belo liori-
fonte OS Distritos pertencentes aos Municípios mencionados neste artigo e que
venham a emancipar-se.

§ 2° - A composição cia Região Metropolitana poderá ser alterada por lei
complementar.

Art. 5 l - Fica instituído o Colar Metropolitano formado por Municípios
do entorno da Região Metropolitana de Belo 1 lorizonte afetados pelo processa
de metropolização, para integrar o planejamento. a organização e a execução de
funções públicas de interesse comum.

• (Vide Lei Complementar n ` 26, de 141111993.)
• (Vide Lei Complementar n°53, de 1/12/1999.)
• (Vide Lei Complementar n° 56. de 121112000.)
• (Vide Lei Complementar mm" 63, de 101112002.)

Parágrafo IliliCO -A composição e a participação do Colar Metropolitano
na gestão metropolitana serão definidas em lei complementar.

Art. 52 - A Assembléia Legislativa criará, em noventa dias contados da
promulgação da Constituição do Estado, comissão para apresentar estudos
sobre as implicações da nova ordem constitucional e anteprojetos relativos ás
matérias objeto de legislação compleiimentar.

§ 1° - A comissão será composta de vinte e uni membros, dez indicados
pela Assembléia Legislativa, cinco. pelo Poder Executivo, três, pelo Poder Judi-
ciário. um . pelo Ministério Público, um. pelo Tribunal de Contas, e um. pela
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção cio Estado de Minas Gerais.

§ 20 —Acomissão submeterá à Assembléia Legislativa e ao Poder Executi-
vo o resultado de seus estudos para ser apreciado nos termos da Constituição,
e se extinguirá completado uni ano.
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Ari. 53—No prazo de um ano contado da data da promulgaçãoilgação da ('onstilui-
çào do Estado, a Assembléia 1 .egislativa promoverá, por meio de comissão, exame
analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endi vidamento do 1 staelo.

§ 1" A comissão terá força legal de ('omissão Parlamentar de Inquérito
pala os tios de requisição e convocação e atuará, se necessario, com o auxílio do
'l'ri bu o ii de Contas.

§ —Apurada irregularidade. a Assembléia E.eeislativa proporá ao Poder
l'xecutivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Minis-
tério Publico, que formalizará. no pra/.o de sessenta dias, a ação cabível.

Ari. 54— Ficam re oeados. a partir da data da promul g ação da Constitui-
ção do 1 stado. os disposil ivos legais que deliram ou deleguem a orgãos do
Poder l'xeeutivo competência atribuída. pela Constituição. à i\ssembléia
I.egislaiiva. especialmente no que talige a:

1 ação normativa
II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.

Ait. 55 - A Assembleia Le2isIati a elahoraia. no praio de cento e oitenta
dias contados da promulgação da Constituição do Estado, o seu Regimento
Interno, adaptado às novas disposições constitucionais.

) l)eputado à Assembléia Legislativa em 5 de outubro de l
eleito 'vice-Prefeito, se convocado a exercera iuuçào de Prefeito, não perderá o
mandato parlamentai

;\il. 57 - ( ) disposto no parágrafo único do ar!. 265 terá vigéncia a partir da
data da promulgação da Constituição do Estado.

Ai!. .58 - ( ) Tribunal de Justiça proporá alteração da organização e da
divisão judiciária' tio prato de novema dias contados da promu lgaçã() da ( os-
tituiçãt) do Estado, para que a Asseinhkia l.egislativa delibere sobre a materia
em praio não excedente de cento e vinte dias contados do recebimento da
inensacem.

• lide Lei Coinp/eiientar o" 1S. de /.V2/1905.
• (Vide Lei Complementar o" 59, de I81I12001.

Ar!. 59 - ( ) Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada conservarão resi-
dual mente sua conlpetenc ia para o teo e 1111,'Zlil]Clllo dos feito ,, e recursos
ciii reg ues. nas res peci iv as Secretarias, até a data da promulgação da ('onst ii iii -
ção do kstado. obseivadas as regras de competcncia vigentes na mesma data.
ainda que não re g istrados ou autuados, bem como das ações rescisorias e revi-
sões criminais de seus julgados.

Ali. 60 - Fica mantido o atual Tribunal de Alçada do Estado de Minas
Gerais, cuja denominação e composição poderão ser niodilicadas em lei que
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criar outros Tribunais de Alçada, distribuída, entre eles, a competência a que
se refere o art. 108.

(Vide Emenda ' Constituição n°63. de 191712004.)

Au. 61 -0 atual Juiz de l)ireitoAuxiliar passa a denonlinar-se Juiz Substituto.

Ai-I. 62 — A primeira lista tríplice para escolha do Procurador-Geral de
Justiça será formada no prato de sessenta dias contados da promulgação da
('onsuituição do Estado, na frnia de resolução da Câmara de Procuradores cia
Justiça, observado o disposto nos § 1°. 2° e 3° do art. 123 da Constituição.

Au. 63—A legislação que criar a Justiça de Paz manterá os atuais Juízes de
Paz até a posse dos novos titulares, assegurados àqueles os direitos e atribui-
ções conferidos a estes, e designará (lia para a eleição prevista no art. 98. II. da
Constituição da República.

(Vide Lei a" 13454, de 12/912000.)

Art. 64 — () Estado, no prazo de cento e oitenta dias, contados da promul-
gação da Constituição cio Estado, relacionará os pre gos em regime de cumpri-
mento de pena definitiva, para o fim de evitar a privação da liberdade por tempo
superior à condenação.

Parágrafo único — A relação será enviada aos juízes das execuções penais
em trinta dias contados do término do prazo fixado neste artigo.

Ari, 65 - Ficam ol ieiali,adas as serventias do foro judicial com remunera-
ção de seus servidores exclusivamente pelos cofres ptíbiicos, ressalvada a si-
tuação do atualai titular vitalício ou nomeado em ca rát eu efetivo, que continua rã a
percebeu', a titulo de remuneração. as custas e os emolumentos estabelecidos no
Regimento de Custas.

§ l — O serventuário cuja situação foi ressalvada poderá optar pela
oficialização, com dispensa das custas e emolumentos em favor do Estado.

§ 2° — A ressalva contida neste artigo se aplica, também, aos atuais titula-
res do cargo efetivo de Avaliador Judicial.

§ 3° — Ao servidor do foi'o udiciaI que não lizer a opção a que se refere o § 1°.
fica assegurado o di ie itt) à aposentadoria, que será calculada na fornia da lei.

Au. 66 — (Revogado pelo art. 4° da Emenda à Constituição n o 69, de
21/1 2/2(flt)

• Dispositivo revogado:
"4 k ., 66 — Os .sereiç'o.s notariais e de ,'eiis1rotiea,n sujeitos
aos pI'incípios ('slabelec'zdo,s neste aiiiço, enquanto não fo-
reni disciplinados cai lei os disposiiii'os constantes do a,'!.
236 da ( 'onciiiuição (1(1 República.
• (Capaa regulwneniado pela Lei a" 12919, de 301611998.)
§ 1° — Fica,,, mantidas as atuais serventias notariais e de
rer.i,s't,() ('.ViSt('!l!('S no Estado.
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2' - Tornar-se-a ('/('tfl(i, ('11! (a%() (/' itl(UhlCia, a d'Iet,'(lÇ(i()
do.s serviços notariais e de registro rio /aIor do .',Iib'ii!U((fr (1(1
Iilii/(11 (/('.S(/(' que ('.SS(' t1o.sIfi (1 ('Sl(iI)ili(/(U/(' as,setIi(u/(i /)('/()
ais. /9 do ,lio dos l)iposiçõe.s ( 'o,lsliiutionai.v T,'(,,,.çi:(;ri(,.s
da Coo stiHiiçio da República.
• Pará'ua/o i('(,'II/(IIIICilItUIOfl('/(I /i o" 13724. de 20//0120(X).

Au. 67 - ( ) disposto no ali. 277 da Constituição do Estado não se aplica
aos serviços notariais e de reg isi O) q Lie já tenham sido iIic i ai izados pelo Podei
i'ublico, ie 5 i)eiiRl() o direito de seus servidores.

Ar[. 6 - Até a entrada cm viior da lei complementar a que se refere o art.
159, 1 e li, da ( 'oilstituiçào do Estado. serão aplicadas as seguintes normas:

1 - o projeto do Plano l'lurianual de Ação Go ernamental. pata vigéncia
até o linal tio pri mei lo exercicio financeiro do niaiidatt subseqüente. sela coca-
ni i nhado até li-és meses antes do e nielranlento do 1)11 iiiei io e .\eicicio Ii naiicei ro
e devolvido para sanção ate ii término da sessão legi si ali \ a:

II - o pio elo da Lei de Direiri/.es ( )rçameinãivas será encaminhado até sete
meses e meio antes do encerramento do exercido financeiro e devolvido para
sanção até o término do primeiro período da sessão iegisiul a:

III -. o projeto da Lei Orçamentária do Estado será encaminhado até irés
meses ailtes tio enceiTamento do esercídio financeiro e devolvido pala sanção
até o término da sessão le2islaiiva.

Parágrafo único - As diietriïes, objetivos e meias do Plano Pltuiiantial de
Ação Governamental aplicáveis no primeiro exercício financeiro de sua vigéncua
serão compatíveis com as dispostçcs da Lei de l)irciriics Orçamentárias para o
mesmo exercício.

• ( Paiiçrti/u atrc'tentado pelo ali. 1 » do L,,I('o(/a (1

Coizsíiniiçâo o"3t'), de 23/101/097.
Ari. 60— () Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, pala

apreciação, projeto da Lei Orçanicniári a relai j va ao cxeic leio ii nancei ro de 1990
adequado às disposições constitucionais.

.Art. 7() - Enquanto não tor promul g ada a lei complementar tederai, a co-
lo issao prevista no § 2° do art. 155 da Constituição do Estado terá a atri i)Li içio de
verificar o iiiiiite estabelecido no mi. 38 do Ato das Disposições ('onsiiiticion:uis
Transitúrias tia ( 'onstitu içiio da República.

Au. 7 1 - A adaptação ao que estabelece o art. 161 . III. da Constituição do
Estado, deverá processar-se no praio de cinco aiios.c o excesso se iedu,irzi à
base de, pelo menos. um quintoiii to p ir a no.

Au. 72 - No cálculo da quota-parte do imposto a que se refere o ait. 144.
1. h. da C'onsiiinição tio Estado devida aos Municípios. nau, será coiisitieiatiti
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qualquer índice de rateio fiscal nos exercícios de 1989 e 1990.  no que for relativo
ao produto da extração mineral realizada nos respectivos territórios.

§ 10 Nos exercícios mencionados neste artigo, os Municípios receberão.
quanto à receita proveniente cia extração mineral cru territórios, valor que
corresponda, integralmente, ao percentual aludido no inciso li do art. 150 da
Constituição.

§ 2" - Nos demais casos de incidência do imposto de que trata este artigo,
o repasse (las parcelas dos Municípios ocorrerá de conformidade com o previs-
to nos incisos 1 e 11 do § 10 do art. 150 da Constituição.

Art. 73 - Na liquidação de débito fiscal de pequena e microempresa urba-
nas e rurais e cooperativa agropecuiíia e de consumo, apurado até 31 de dezem-
bro de 1988. ainda que ajuizado, haverá remissão da muita e dos juros de mora e
redução da correção monetária calculada na data da concessão cio benefício,
observados os seguintes critérios:

- para pagamento à vista, redução de sessenta por cento:
lI - para pagamento ciii seis parcelas mensais iguais e consccutivas, redu-

ção de (luarenta por cento:
lii para pagamento em doze pai-celas mensais iguais e consecutivas,

redução de vinte por cento.
§ l0_ O contribuinte poderá optar pelo parcelamento do débito em prazo

superior a doze meses e niáxinio) de trinta e seis meses, caso ciii que haverá incidên-
cia da correção monetária plena. com  remissão apenas da multa respectiva.

§ 2° - Os benefícios a que se refere este artigo só serão concedidos se
requeridos no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição
do Estado.

§ 30 - Descumprida condição estabelecida para a concessão do
parceianicnto, o débito remanescente será considerado vencido ciii sua totalida-
de, e a multa inicial, os juros de mora e a correção monetária plena serão restabe-
lecidos.

§ 40_ Para efeito deste artigo, observar-se-á o disposto no § 1" do art. 47 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

§ 5° - Os benefícios de que trata este artigo não se estendem a débito já
quitado nem a devedor que tenha Deputado como sócio.

§ 6° - Os benefícios estabelecidos neste artigo são aplicados ao pequeno e
miniprodutor rural, assim classificados pelas normas do Manual de Crédito Rural.

§ 7° Faia efeito (leste artigo, são considerados atos cooperativos os
praticados entre a cooperativa e seu sócio ou entre cooperativas associadas na
realização de trabalho, serviços ou operações que constituam objeto social.
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§ 8° - Para eleito deste artigo. não São considerados atos cooperativos a
operação de mercado, o contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
e a prestação de serviço.

Alt. 74 - Até que a lei complementar disponha sobre os critérios de cria-
ção de Município. ficam estabelecidos os seguintes requisitos para a emancipa-
ção de Distrito:

Vide Lei Coinpleineizuir W'37. de I////995.
• ( Vide Lei ( 'o/il/)/e'i1l(1Ik1I' o" 39. de 2$/611995.
• Vidc JÁ'l C ,ii'1e,nentur o" 47. de 27/12/1996.

- p pu lação est i macia mio inferior a dez mil habitantes, observado o
mínimo de três mil eleitores:

li - nueleo urbano j á constitumelo. elestiiiaek .t sediar, como cidade, o no'o
( >verno M ti fiei pai. com número de moradia., não inferio r a quatri centas:

III edifícios com capacidade e condiçoes para o itmncionamnemito do Go-
criio Municipal e dosór g ão ,' ele segurança e defesa cis ii:

IV - ser\ iços públicos de comunicação. energia eletrica e abastecimento
ele ái1eia, alem ele escola Pública estadual, j)t)st() de saúde, templo religioso e
cemitério:

V - i,ibi lidade' economica. ' X piessa na existencia de fatores. a aliacli global
e objeti '. aniente. capazes de garanti ;i do Município projetado e a
consecução dc metas ele seu desenvolvimento socioeconomico. sem que o rema-
nescente tenha perda superior a trinta e cilico por cento ele sua arrecadação total.

§ 1°-- À einancip;ição dependera. ainda. de prévia consulta às populações
i miteressadas. mediante plebiscito, com resposta íavorá cl ela maioii a elos votos
válidos dos i'espcctivos eleitores.

§ 2" À emancipação será formalizada perante a .\ssemhléia 1 cgislativa.
no prazo ele cento e vinte dias contactos da data da promul gação da ( 'onstitui-
Ção) do Estado, após comprovação, pelos Distritos interessados, e, se for o caso.
cif) conjunto com SuMi st ritos. elos requisito ,' estabe' le'cn li is neste ar ligo.

§ 3" - ( ) Município resultante ele emancipação ocoiiidii Fio prazo ele
tos (liasdias contados da po iiuu Igação ela Constituição será i ilsi alado com a posse'.
em primeiro ele janeiro ele 1991 elo Prefeito, do Vice-Picleito, e dos iimeimtbrosda
( 'imara M til] ici pai. eleitos em 991). eu os mandatos teimo i uaião ei i IR ci o ii os elos
agentes niuiiiclpais eleitos em 1 e»*.

§ 4° - Vigorará no novo Município, até que tenha le"islaçaolegislação própria, a
vigente na data de iii sta 1 ação no Município remanescente.

§ 5" - A lei complementar a que sc refere este artigo será claboiada ate
cento C Vinte dias da piomtiigaçãi i da Constituição.
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Art. 75 - () Estado Se articulara cm OS Municípios. para pmn)Ovei, no
prazo de noventa dias contados da data da promulgação da Constituição do
Estado, o recenseamento escolar.

Ai-I. 76 Nos dei primeiros anos contados da promulgação da Constitui-
ção da República, o Estado, com a mobilização dos setores organizados da
sociedade e com a aplicação de. pelo menos. cinqüenta por cento dos recursos
a que se ietie o mi. 201 de sua Constituição, desenvolverá esforços para elimi-
nar o analfabetismo e universalizai o ensino fundamental.

Pará-rafo único - Em igual p0, as escolas públicas estaduais de nível
superior descentralizarão suas atividades, de modo a estender suas unidades de
ensino às cidades de maior densidade populacional.

Ai-I. 77 - O Estado elaborará plano dc emergência pala construção, am
pliação. reforma e manutenção de escolas estaduais, o qual deverá ser submeti-
do à apreciação da Assembléia Legislativa no pra/Á) de até cento e oitenta dias
contados da promulgação de sua Constituição.

Art. 7$ - A implantação da jornada de ensino de oito horas, prevista no ali.
198. 1, dai-se-á de forma giadativa, conforme dispuser a lei.

Ari 79—O cargo dc Diretor de estabelecimento oficial de ensino deve ser
provido no prazo de dezoito meses contados da promulgação da Constituição
do Estado, na fornia prevista em seu amt. 196. VIII.

§ 10 Em caso de vacância do cargo antes do prazo estabelecido neste
artigo. aplicar-se-á, no provimento, a disposição (lo ali. 196, VIII. da Constituição.

§ 20. Fica vedado, a partir da promulgação da Constituição, o provi file nto
por designação e em caráter de substituição, por prazo superiora sessenta dias,
no cargo mencionado neste artigo.

Ari. $0 —As entidades educacionais a que se refere o ari. 203 da Constitui-
ção do Estado e as fundações de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei e que preencham os requisitos dos incisos 1 e II do mesmo
artigo e, nos últimos três anos, tenham recebido recursos públicos, poderão
continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário.

Ar(. $1 - Fica criada a Universidade do Estado de Minas Gerais, sob a
forma de autarquia, que terá sua reitoria na Capital e 5LiS unidades localizadas
nas diversas legiões do Estado.

• ( de Lei ,z 10323. de 2011211990.)
• (Vide lei n" 11539, de 221711994.)

§ 10 - Serão instaladas no prazo de dois anos contados da promulgação
da Constituição do Estado e absorvidas como unidades da Universidade do
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Estado de Minas Gerais as entidades de ensino superior citadas ou autorizadas
por lei ainda não instaladas.

§ 
20 - ( ) Estado instalará a t Juiveisidade de que (tala este artigo no prazo

de setecentos e vinte dias contados da promulgação de sua Constituição.

Art. 82 - Ficam mantidas as atuais instituições de ensino superior inte-
grantes da Administração Pública Estadual,

§ 1" - As fundações educacionais de ensino superior instituídas pelo Esta-
011 com sua partici paçã ) potlerao mani testar-se t)0 pralo de cento e oitenta

dias contados da promulgação da Constituição1 1 )01 uma ds seglililtes opções:
- absorção. Ct)liU) uni(liuks. pela Universidade  do Estado de Minas

(	na turma preN ima no § 1" di ' artigo atlteiiiir:
II - extinção dos ínculos c\ltentes eotii o Poder Publico Estadual, me-

diante alteração de seus estatutos. permanecendo sob a supervlsao pedagógica
do Conselho Estadual de Fducaçfu . tios teim s da Coiist ii ti ição, desde que não
teiiliam recebido recursos públicos estaduais ate a data de sua piomulgação.

§ 2" - ( ) Estado, decorrido o piai txado no parágrafo anterior, transfor-
mara em fundações públicas as fundações educacionais que não exercitarem. tio
pi ao de trezentos e sessenta dias, a faculdade ali outoiiada.

§ .' - Fica trans) oititada eta •ititatquia. ctiiii a denouiinaçao de [iii ersidaik'
1 siadual de 1 untes ('la R)s. a atual 1 u ndação Norte-r\ li nei ia de Ensi tu Stiperioi.

• (Vide Lei o" 11517, de 131711994. 1

§ 4° À Universidade do Estado de Minas Gerai. a Unix ersidade Esta-
dual de Montes ('latos e as tutidações educacionais de ensino supeimor criadas
ni autorizadas por lei estadual ou municipal e existentes na data de

Q) da(la (uuslituiçao (111 F,stado imitegiani o sisienta estadual de ensitmo
• 1	u ç /(i/

	
a( le c'ii 1o/ ' /)C/	cii •!. / " dci L ou'iida à

Coli,lliIuitã) ti " 51 de ~32002)

Art. 8 --Alei estaheleceri. sem prejuízo de plano p'itiianelite. programas
de emeteenci a que resguardem o patrimônio cultural do 1 st aJo de r li nas Gerais,
notadamente o das cidades de Maiiana. Ouro Preto. Siih.iri. São Joao deI-Rei.
Serro, ('aete, Pitangui. Firadentes, Minas Novas. ltii))eceliCa. Campanha,
1 'a iacatu. l ae pe itd i . Dia tua nti na. .1 ai iu ária. Santa Bárbara. ( irão- M g 1. Conce 1-
çiio do Mato Dentro. Santa Luiiia. Estrela do Stil. Prados. Itabirito, ( 'oiigonli.is.
Nu a Era. lagoa Santa. Bailo de ('ocais, Rabita. São Toini das Letras. Chapada
do Norte e ti de outros itucleos urbanos que cl intenhatu ieiit i niscttc ias alt tsii
cas. arquitetonicas e históricas do século XVIII.

Paiáe ra lo único - Para o fim de proteçc ao património eu liura l do Estado,
a Polícia Militar manterá órgão especializado.
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Ai-I. 84 - Ficam tombados para o l j ni ele conservação e declarados monu-
mentos naturais os picos do liabirito ou cio Itabira, do ibituruna e do liamhé e as
serras cio Caraça. da Piedade. de Ibitipoca. do Cabral e. no planalto de Poços de
Caldas, a de São Domingos.

§ l' - O Estado providenciará, no praio de tre,cntos e sessenta dias
contados da promulgação de sua Constituição, a demarcação das unidades de
conservação de que trata este artigo e cujos limites serão definidos cru

• (Pa,á raf regulamentado pela Lei n°15178. de 161612004.)
• (Vide Lei ii" 10726, de 121511992.)

§ 2° - O disposto neste artigo se aplica à bacia hidro g ráfica do rio
Jequitinhonha caos complexos hidrotermais e hoteleiros do Barreiro de Aiaxá e
de Poços de Caldas.

§ 30_ () Estado desenvolverá programas de emergência para recuperação
e manutenção das estâncias hidrominerais.

Ari. 85 -A estnitura institucional e financeira dos sistemas estaduais de
gerenciamento de recursos hídricos e mineiários.c onforme disposto no art. 252,
será estabelecida em lei, no prazo de doze meses contados da promulgação cia
Constituição cio Estado.

Art. 86 O Estado realizará diagnóstico das áreas relevantes para recarga
dos a(füÍferos, a que se dará proteção especial. na forma da lei.

• (Vide Lei ii" 13771. de 1111212(M0.)

Art. 87 -As atuais concessões de lavra ele mineral sólido e os respecti\ os
direitos e obrigações cio poder de entidade cia administraçào indireta cio Estado
serão, na hipótese de sua privati/ação. extinção ou desativação, previamente
transferidas para entidade da administração indireta cio Estado cujos objetivos
predominantes sejam a mineração e o seu fomento no território estadual, obser-
vados os preceitos legais.

Parágrafo único - É vedada a associação da entidade mencionada neste
artigo, em pail ici pação ininoritária, cru relativo à concessão e
aos respccti os direitos e obrigações.

Au. 88 - A lei disporá, no prazo de cinco anos contados da promulgação
da Constituição do Estado, sobre a adaptação dos logradouros, edifícios de uso
público e veículos de transporte coletivo, para garantir acesso adequado a por-
tador de deficiência, nos termos do art. 224 da Constituição.

• (Vide Lei a" 10820, de 221711992.)
• (Vide Lei a" 11666. de 911211994.)
• Vide Lei a" 14924, de 1911212003.)

Ali. 89 (Revogado pelo ait. 2°da Emenda à Constituição n°6. de 21/12/W91)
Dispositivo revogado;
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'',4r1. 89 — No /110:0 de ilot'e!lki dias C0)i!iit/OS da pI'olnhi/c,'ci-
ç'ã() da ('onsiiiiiiçõo cio Exiado, s'ra i,r.tiiuido o Cansei/ia
Estadual de I)elesa dos Direitos clii Criança. do t/o/es
[£" £i< /'o,iador de Dc'I,eie,icia e cIi ldo'a'.

Art. 90- AI niprensa Oficial e as demais izt':iIicas do Estado, da administia-
Çã() direta ou indireta. promoverão edição popular do texto integral da Constitui-
ção cio Estado, que será posta. gratultaineute Í1 disposição das escolas, dos
cartorios. dos sindicatos, dos quaitéis. das i g rejas e Otitias instituições lepie-
se ntat iv as da cli tu unidade

Aii. 9 1 Fica assegurado ai) serv id r público, civil ou liii litar. aposentado
no período de 21 de setembro de 9) a 14 de deienthro de 1994 o direito de
contarem dlII)ltl. pala eleito de p''epao de adicionais p01 tempo de ser\ iço a
partir da publ icação do aR) de aposentadoria, as iC i i aS- I)lC ili lo mUI gozada ,, 0(1

mio convertidas ciii espécie.
• (.4 ?tit 1 (1( 'ii' SI ciitcui i pelo a,!. / ''da Lnieitila a ( 1 oi slitiiiçdc
n" 14, de 2011111995.)

Au. 92 — ( ) percentual lixado no ali. 21 2 será integializado da seguinte
fornia:

1 — cinco décimos 1)01' cento no exercício de 1995:
II — sele déLinios por Cento na e\ercicic) de 996:
III - oito olceinios por cento no exercício de 1997:
IV — um por cento no exercicio de 1998.

• (4 iIi ,t,'i) (Io',e.s eittcoli ' /)el() ali. 2"t/a Eii:eizda a ('unsriníiç/io
ii" 17. de 2011211995)

Ao. 93 - Até que seja protituleada a lei a que se relere o 4'' do ao. 246. o
Poder 1 xccut 1 vi) poderá dcleiiar aos uniu ic ípiOS. medi ii ute consenui), a discui uni -
nação) e a lcg i ti maçãt 1 das terras devol iii as si ttiada '; no perínietro urbano e na
zona de expanSão urbana

(.'%,'Iiço ac'i'evc'eiilado pelo clii. 4"do E,,sc'ndci a ( Oi1S!iiIilçã('

n"34. de 81711998.)

Ari. 94 - Ao processo de alienaçào ou coiicessãi, do: terias publicas e
devolutas mencionadas nos au't s 246 e 247 em curso na data da iioiitu Igaçai i da
emenda que instituiu este artigo. aplica-se o disposto na legislação anterior e ito
inciso XXXIV do art. 62, corria redação dada por esta eutteinla

. (.411iço aeiesCeltlac/o ,ielo ciii. 4"da Lnienda ci ( 'oitvliliiiçïici
ii " $4. de $/'11998. j

Au. 95 — /-\o parente de beneficiário de teria ptihluci que esteja na Posse
de área por mais de 1 (um)) anona data da proniu 1 gação da e me uida que i n si i t ui ci
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este artigo. não se aplica o disposto no inciso V do § 70 do art. 247, com a
redação dada p01- esta emenda.

(i%iligo acrescentado pelo ar!. 4° da Laicada à ('onsliiui(vlo
n°34. de 81711998.)

Art. 96— A legitimação de mais de tinia área devoluta no perímetro urbano
em nome da mesma pessoa é condicionada à posse pacífica cio terreno edificado
por prazo superiora 1 (um) ano contado até a data da promulgação da emenda
que instituiu este artigo.

(Artigo ae,es(entado pelo ar!. 4°da Lnienda à COflStillllÇà()
,t" 34, de 81711998.)

Ari. 97 —A execução e o pagamento das despesas decorrentes das audiencias
públicas realizadas nos anos de 1995 e 1997 obedecerão aos seguintes critérios:

- até o final cio exercício financeiro de 1998, serão executadas e pagas as
despesas decorrentes dos convênios firmados em função das propostas
pnorizadas nas audiências públicas regionais realizadas em 1995:

II até o final do exercício financeiro de 1998. seiào firmados OS convê-
nios resultantes das propostas piiorizaclas nas audiências públicas realizadas
em 1997 e executadas e pagas as despesas deles decorrentes.

Parãgrafo único - Na impossibilidade justificada da execução das despe-
sas a que se refere o inciso II (leste artigo, estas serão executadas e pagas no
exercício de 1999.

• (-trtiço acrescentado pelo (01. 50 (1(1 EflleiId(I à Constituição
o" 36. de 2011211998.)

Au. 98— Os oficiais e as praças lotados em unidades do Corpo de Bombeiros
tio Estado na data de publicação cia emenda que instituiu este artigo terão o prazo de
noventa dias para realizar a opção irretratável de pemianência na Polícia Militar.

(Artigo (UleS(efltad() /)('lO ar!. II (1(1 Liiieiida à Constituição
o" 39 de 2/6/I990.)

Art. 99 - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção irretratável
pela integração nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar o militar lotado em
unidade da Polícia Militar na data de publicação da emenda que instituiu este
artigo, que preencha os seguintes requisitos:

- possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para Oficial, se
oficial superior ou intermediário:

II - possua certificado de conclusão de Curso de Formação de Bombeiro
Militar, se praça.

• (A PIiÇ'() acre 5(elllado pelo (1/1. 11 da Emenda à Constituição
II" 39. de 21611999.)
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1 G -Até que lei complementar dispunha sobre a tir gani/açiio básica.
() estatuto) dos Sei'\ idores e o ieeulanieiitu do Corpo de Bombeiros Militar. apli -
ca-se a esta corporação a legislação vigente para a Polícia Militar.

Parágrafo único - No decorrer do exeicicio de 1999. a ordenação das
despesas do Corpo de Bombeiros Militar será iealiiada pela Polícia Militar, ate
que se processe a i ndi ' idua 1 zaçào dos respect i vos orçamentos na proposta
orçamentária doe\cicicio de 2(XX).

• (.'t!?itt; (z(ies('('iit(st/opelo tu'!. II da Latem/a a ('onslílumit,ao
a" $9, de 2/Ó//90t).)
• ( Vide Lei (onip/eimu'iutar si" 54. de I$/12/1v')9,
• (Vide Leu mi" 1444T' de 25/11/2002.

A rt. 101  - A deLi açào do desnie inhraniento paul monjal, financeiro e or-
çamentário do Corpo de Bombeiros Militare da Policia Miliuir se dará na Forma
da lei, que dispor;i também sohi'e o respectivo periodo dc (ransição.

Parágrafo unico - Será integral mente mantida a estrutura adini nistiativa do
Corpo de 14 mbci 1 ss Militar até que a lcgislaçà discipline o previstoprevisio neste artigo.

• (: I1iL(' 01 00 ï'?l!Ot/t pelu ' au. 11 uliu Lflh('JltIti a ( amu !itiuiu,ào
ii" $9, de 2/6/1999.)
• (,4uii'o I'C , 'Uht11t(',lk1d() pela Lei a" 14447, de 281I112002.

102— ( ) Poder Executi o pruiriovei'a a revisão do Regulamento Disci-
plinare do Estatuto da Polícia Militar no prazo de cento e oitenta dias contados
da publicação da emenda que i nst ii iii ri este ali i u . vi sand au seu aprimoramen -
to  e atualização.

• (.\,ijç(j()'(t,((',lf(u(//c'/ujl'/ Ilda Fazem/au (''u,siiíusi'ão
n <'39, di' 2/6/1999.)

103 - No prazo de dois anos contados da dala de publicação desta
emenda á Constituição, as entidades da aditi i iii si ração indireta lerão seus esta-
tutos revistos 110 (ILie se refere a sua nat tii'e/a t i iítlici, tendo em vista sua fina-
lidade e as compett'ncias efetivamente execu(adas.

• (,Uliu,'o tome 0eflta lo pelo til i. /1 (/11 Enundiz ti ( 'oslstinhuç (o)
n " 49, de 131612001)

Ari. 104 - l '4" assegurado o pia/o de dois anos de efetivo exercício para
aquisição de estabilidade aos servidores em estagio probatório na (lata da pro-
mulgação da Emenda Constitucional n" 19 à Constituiçao da República, sem
pie juízo da avaliação a que se iciciL' o § 4° do ali. 41 da iiiesma ('onstituição.

• . \uio tufo'O t'uiajt ' pelo ar!. 11 da Linemia o ( o;i'flhitiçiã
n°49, de 131612(X)!.)

Au. 105 - Ao detentor de função pública da administração direta. autárquica
e l'undacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de
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Contas admitido por prazo indeterminado até l de agosto de 1990 são assegu-
rados os direitos, as vantagens e as concessões inerentes ao exercício de cargo
efetivo, excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida nos termos do ali. 41 da
Constituição da República e do ali. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da mesma Constituição.

• (A/ligo a(reS(e/lt(11O/)e/O ar!. 11 da Eme;ula à Constituição
n"49, de 131612000

Aut. 106— Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal (la administração
pública estadual, em cargo correspondente à função pública de que sejam de-
tentores. OS seguintes servidores admitidos por prazo indeterminado:

- o detentor de função pública admitido até a data da promulgação da
Constituição da República de 1988-,

tI - o detentor de função púl)lica admitido no período compreendido entre
5 de outubro de 1988 e 1° de agosto (te 1990. (lata da instituição do regime
jurídico único no Estado.

• (Ailio a(lr.s(entado/)el() ar!. li da Eme;u/a à Constituição
,i"49, de 131612001.)

Au. 107 - O disposto nos arts. lOS e 106 aplica-se ao servidor readmitido no
serviço público por torça do art. 4() da Lei n.° 10.961, (te 14 de dezembro de 1992.

• (Artigo aeirseentado pelo ar!. / / da Emenda à Constituição
n"49, de 131612001.)

Art. 108 - Lei complementar estabelecerá OS critérios para a dispensa de
detentor de função pública.

• (.liigo a(,escentado pelo ar!. 11 da Ene,zd(i à Constituição
n' 49. de 131612001.)

Art. 109 - () Poder Executivo pwmoverá, no exercício de 2001,  a
compatibilização das remunerações de que tratam as Leis Delegadas n°5 42, (te 7
de junho (te 20(X). e 45. (te 26 (te julho de 20(X), com o disposto na Lei Delegada
n°43. (te 7 de junho de 2000.

• (Artigo (l(,('.S(ellt(ldO pelo au. / 1 da Lnlelld(l à Constituição
n <'49, de 131612001.)
• ide ali. 60 da Lei n° 15436, de 111112005.)

Ali. 110— Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil, o cargo de Carcereiro,
com suas respectivas classes, passando seus ocupantes na (lata (te publicação
da emenda que instituiu este artigo a ocupar o cargo de Deteti e. mantidas as
vagas existentes no quadro (te detetives.

§ l0_ Os ocupantes do cargo de Carcereiro a que se refere o ''capo!'' (teste
artigo ingressarão na classe inicial do cargo de Detetive, independentemente da
classe ocupada na carreira (te Carcereiro.
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2° - Os servidores ik que trata este artigo iaiio jus i piOgie'.STi() na
carreira por merecimentoo e antigüidade.

§ 3 - Até o integral cuilipriluento da 1 ri o.° 13.720. de 27 de setembro de
2(X)0. cabem aos ocupantes do cargo de Dcteti e as atribuições previstas no art.
78 da Lei n.' 5.406. de 10 de deianbro de 1

§ 4°-. Fica o Podei Executivo autorizado a promover o ajtiste e O equiiil)rii)
do número de eareos na série de classes de Detetive.

(.%rii a(re (eutado peli ' ar!. /°da Emenda s
n°52. de 2911212001j

Art. ii 1 -AO a entrada em vigor da lei complementar a que se te Fere ()
aj),it do ar!. 128 desta (onstituiçiov que organize a Ad y ocacla-( icral do Estado.

serao observadas as seguintes normas:
- a estrutura da Procuradoria-Geral da Fale vida Estadual passa a ii itcg tar

a Advocacia-Geral do Estado:
II -. s cargos de Procurador do Estado e de Procurador da Fazenda Esta-

dual e os respectivos Miares passam a integrar, em cairei ra tí nica. a Advocacia-
Geral do Estado. com a denoniinaçio de Procuradores do i-st:ulo:

III - os servidores da Prociiradoria-( ieiai da ia,enda Estadual serão trans-
feridos pata a Advocacia-Geral do Estado e mantido.,, ali cargo .% com atribuições
e remunerações equivalentes:

IV - sito garantidos os direitos e vantagens a que fazem jus os servidores
ili adiiii iii si iaÇii() iii ida Oi.i indireta de qualquer dos Poderes do Emado que
piestiieii1 serviço na Advocacia-Geral do Estado.

1" Fica extinto o cargo de Procurador-Geral da Fazenda Estadual.
§ 2 lícam imansteridas para a Ad ocacia-Geiai do Estado as unidades e

as d t iIc tie 5 do oiça inc nto da I'rocuiadm ria-Cieral do Fmado e as parcelas dos
iiditos oiç.iinciuiiis da Secretaria ik Estado de 1it,'enda relerentes i Polcura-
dtmria-( cia 1 da Fazenda Estadtiai

(,t,lnn (u,e%(en!ado pelo ar! Õ"€Ia /nleli(I(t a Consíiniiçao
ii" 56. de 11/7/2003,)

1 12 - \u semvidoi público estiulu:il da .\tlmiimnistraçto Pública direta,
autárquica e t'undac ional e ao tu iii lar que tenham ingressado1 itt serviço publico
do Estado de Minas Gera is ai é a data da pub 1 icaçii() desta entenda à ' mxiii iii -
ção. é zissegtiracla ii percepção de adicional de 1 (Y (dez pr (.*ento) sobre o seu
vencimento basico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício. o qual a
este se incorpora para fins de apt sent ad nia.

Parágraft único - Fica assegurada ii concessão de adicional de 1 0 (dez
por cento) sobre seu vencimento básico e gratificação a cada período de cinco
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anos de eletivo exercício no serviço público ao servidor público e ao militar de
que trata o "capuf' deste artigo que tenham implementado os requisitos para
obtenção (te tal benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição tia
República n° 19. de 4 de punho de 1998. 

• (Artigo acrescentado pelo ci!!. 4"da Emenda à Constituição
n"57, de 151712003.)
• (%7de ar!. 90 da Lei o° 15014, de 151112004.)

Art. 113 -Ao servidor público estadual da Administração Pública direta,
autárquica e fundacional que tenha ingressado no serviço público do Estado de
Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição. é assegura-
da a percepção (te adicional de 10 1 ; (dez por cento) sobre o seu \ encimento
básico quando completar trinta anos (te serviço ou, antes disso, se i mplenientado
O iflteislicio necessário para a aposentadoria voluntáiia integral, o qual se incor-
pora ao \ encimento para fins de aposentadoria.

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão (te adicional de 10% (dez
por cento) sobre sua remuneração quando completar trinta anos de serviço, ao
servidor público de que trata o "capu!" deste artigo que tenha implementado os
requisitos para obtenção de tal benefício ati. a (lata de publicação da Emenda à
Constituição da República n° 19. de 4 de junho (le 1998.

• (Artigo curesceniado pelo ali. 4°da Lnieiida à Constituição
n°57, de 1517120W.)
• (Vide art. 90(1(1 Lei n° 15014, de 151112004.)

•\rt. 114— li garantida a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas:
- para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prêmio adquiridas

até a (lata da publicação da Emenda à Constituição da República n° 20, de 15 de
dezembro de 1

II -para ii lis (le percepção de adicionais por tempo de ser iç . quando da
aposentadoria, ao servidor que tenha cumprido os requisitos para a obtenção
de tal benefício.

• (Artigo acrescentado pelo cii'!. 4°da Linenda a Constituição
,i°57 d(' 15171200.0

Art. 115 - O servidor e o militar na ativa na data de publicação (lesta
emenda à Constil ti ição poderão, por opção ex pressa e na forma da lei, subsi ii ui r
pelo sistema (te adicional de desempenho a que se refere o art. 31 (lesta Consti-
tuição as vantagens por tempo de serviço cine venham a ter direito a perceber.

(Vide Lei n° 14693, de 301712003.)
Parzígralo único - Fica mantido o direito aos. adicionais por tempo (te

serviço ao servidor que, na data de publicação desta emenda à Constituição,
seja detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomea-
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ção e exeração. quando provido em outro cargo de mesnia IlatLireLa. desde
que o ato de ni.)rueação OCOITa até noventa dias após a exoneração.

• (/%lIigo wre cenuu/o pelo i,i. -I'da En:í',ida ii ( €nls!i!iiiç(ufr
o" 5;-. de

Ai(. 1 1 ó - É vedada a percepção de acrésc riu	ii latio em ia/ao exclu-
siva do tempo de serviço ao servidor que ingressar tio serviço púi)lieo) após a
puhlicaçao desta emenda à Constituição. excetuado o disposto nos 3° e 50 do
art. 3 1 e no parágrafo único do art. li) do Ato das Disposições ('oristitucionais
'Fransi 1 o ui ,is

• (.iuii'() (i(J('V(e?i!íO/()f)('h) ori. -l°da Lnieiida (1

o" 57. de 151112003.

Art. 117— Fica asseuuado ao servidor público civil e ao iiiilitai, quando de
sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as lérias-prémio adquiridas
até 29 de fevereiro de 2004 e não gozada,,

§ 1° - Ao detentor, exclusivaritenie. de cargo cru comissão declarado de
livre nomeação e exoneração ou de 1 unção pública não esia\ ei fica issegurada
a con' cisão) em espécie das lerias-prémuú adquiridas até 2 1) de levem ei o de 2( X)4
e não goiadas. a tíltilo de indemiiïaçíio, por ntotivi) de exoneração, desde que não
seja reconduzido ao serviç público estadual no prazo de noventa dias conta-
(los da data da exoneração.

§ 2° - Para a conversão em espécie de que trata o § 1''. a base de calculo
será a média ponderada obus vencimitentos dos cargos ocupados pelo servidor
no periodo a que se referir o benefício.

§ 3° - Para uns do disposto no § 10. só serão compuladas as lerias-prenuo)
decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que
houver ocorrido a exoneraçao).

• (.%r1íu,o a re.çoenio(lo pelo ar!. 4"da Linenda a ( 'o;zv(iflhiço
ii" 57, de 151712003.)

.\rt. lIS - Ao servidor público civil e ao militar do l'.stado de Ni mas Gerais
em exercício na (lata de publicação desta entenda à Constituição que for mio-
meado para outro cargo no Fstado cmii razão de aprovação em concurso público
fica asse g urado o direito à percepção (10)5 adicionais por tempo de serviço e das
lérias-prémio adquiridos e a adquirir.

• (rltiigo oicieso<'nioido pelo ali. 4"da Lnienda a ('oiz.slinhiçao
n"57. de 151712003. 1

Ali. 119  - Para fins de a pose ntadi wia. é garantida ,m co ntage mii piopo)rc moi tal
correspondente ao tempo de efetivo exercício de mmiagisierio na iniciativa privada e
na rede pública municipal, estadual ou federai  de ensino, ate a data da pu b li caç i()
da Entenda à Constituição da República n° 20. de 16 de deienhro de 1
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- ao Professor ou ao Regente de Ensino que tenha passado a ocupar
cargo efetivo, cargo em comissão ou função gratificada diversa do exercício de
docência, até a data do afastamento para o exercício desses cargos ou funções,
e que não tenha completado vinte e cinco anos ele efetivo exercício de magisté-
rio, se mulher, ou trinta anos, se homem, hipótese em que se sujeitarão à aposen-
tadoria na legra geral:

II -ao Especialista da Educação, relativamente ao tempo ciii que exerceu
o cargo ou função de Professor e àquele a que se refere a Lei n° 8.13 1. de 22 de
dezembro de 1981. até 10 ele maio ele 1990, data ela publicação da decisão liminar
do Supremo Tribunal Federal na ADIN- 1 52, a qual suspendeu a eficácia do ali.
286 desta Constituição, que:

a) não tenha implementado o requisito temporal para se beneficiar ela
aposentadoria especial até 22 ele setembro ele 1992:

b) se tenha aposentado a pailiF ele 26 ele maio ele 1992, com proventos
nos termos cio ali. 36. inciso III. alínea "e'' ou "d", ela Constitui-

ção do Estado:

c) se tenha aposentado no período ele 26 ele maio a 22 ele setembro ele 1992,
noS leriiios do ali. 36. inciso III, alínea "a". da Constituição elo Estado, por não
contar trinta anos ele efetivo exercício de magistério, se lionieni. ou vinte e cinco
anos, se mulher:

III ao servidor elo Quadro ele) Magistério em exercício no Úrgào Central
da Secretaria ele Estado ele Educação. ciii Superintendência Regional ele Ensino.
cm Núcleo elo Programa Estadual ele Alimentação Escolar e em Unidades Esta-
duais ele Ensino que tenha optado pele) Quadro Permanente, nos termos do ali.
16 da Lei n` 9.346. ele 5 ele dezembro ele 1986, e elo art. 37 ela Lei n°9.381 ,ele 18 ele
dezembro ele 1986, relativamente ao período ele magistério anterior à opção, e
tenha retornado ao cargo anteriormente ocupado. nos termos elo ali. lO ela Lei n°
9.592. ele 14 de junho ele 1988:

IV - ao servidor ocupante ele cargo pertencente a Quadro ele Pessoal
distinto ele) ele magistério.

(Aiiiç'o acreseeztado pele ali. 4°a'a Emenda à ('wrtituição
'1° 57. de 151712003.)

Au. 120 - Para fins do cálculo ele adicionais, é assegurada ao servidor
público estadual a contagem proporcional correspondente ao tempo ele efetivo
exercício ele magistério na iniciativa privada e na rede pública municipal, esta-
dual ou federal ele ensino, na forma do artigo anterior, até a data da publicação
desta cnienela à Constituição.

• (Artigo acrescentado pelo ali. 4°da Emenda à Constituição
ii" 57. de 151712003.)
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Au. 12! - Ficam revogadas as legislações dos Podem UgiÂMA o e .Judi-
ciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público refeieiites a -.ipost 1 titulei it
eifl cargo de piOViil)Cflt() CilI comissão ou função gratificada.

- Fica ,isse g urado ao servidor ocupante de cargo de piOVin)eIUo
efetivo o direito de continuar percebendo, nos lenHos da iegisiaçào ' igente ate
a data de promulgação desta cii ie uda à ( 'onst it ii lçao. a iem ci iieraçao cio cargo em
comi ssà ou função grat i tica(LL (jIle e \LiÇii IiCSSa ciatl. fiaM dele 1(11 exonera-
cio seu i sei a pedido ou por penalidade ou  quando se aposentar. ficando garail-
tido, pata esse l iuii, o tempo exercido no referido cargo de provimento eu) COIU1S-

siio ou lnnçào gnoincada:ué data a sei lixada ciii lei.
E - (À Pocici'es e Aigã, a cicie se refere o "clpii!" deste alugo encami-

ii harào. no prazo de sessenta dias contados  da proni cii gaçào desta emenda  à
( 'onst in içàc 1. po jeto de lei contendi as re2tas de transiçai 1.

• (Pará çrafo retpelw;ientado 'ela Lei ,i' 149S2. de 14/1/200-1.
• ( I'(i)'(9flh/() rec,'Ii/(,,,u'mwl() pela Lei ii" 14983, de /4/1/2004.
• (1'ci,ai,'iaf' i'egiilanieiiiai/o ;ela Lei n ` 14984. de /4/l/2(X)4.
• ( Pcocaicc/o rei ulanienuulo 'ela Lji n" 14985, de 141112004.

3" - Pata o Poder ou úrgào que i)àO ecliliprir o pra/o previsto no § 2".
adotar-se-á a data de 29 de fevereiro de 2004 Ci oiio limite para contagem cio
(empo para efeito de ilpost ti i) lento.

• (,-rf118 , (n'scc'Iu(Id(I pelo cO!. 4°c/a L!il('li(lü (1 ( OI1lit11it(.I()
o" 57 dc' /5/712003.)
• (Vide lei o" 14$, de 301T12003.

Art. 122 - Ao militar que tenha ingressado no serviço pcmhlict i estadual até
a data de publicação da emenda que instituiu este alugo e cicie, nessa data, esteja
10 serviço ati\ cl fica assegurada a percepção do ad icioiiai de 1 ()'( (dei por ceilt
sobre seu venci ncnIo básico ciciando coiiipleta r til lia aio is de ser' iço OU. antes
disso. se 1111 pleiiieiitado o i lii erst feio necessário para a aposentadoria voluntária
integral, o qual se incorpora ao venci incuto para fins de aposentadoria.

(;tIiiÇ() clt)eSeeJl/U/Ope/O au. l°dci Lincuida á (onstinuiçáo
V54 de /9/12/2003.)

Ar!. 123 - ( ) Presidente do Tribunal de Justiça encaminhara à Assembleia
1 egislat iva. 1)0 piam de edito e oi teilt a dias contados cia data de publicaçao da
eifleilda cicie acrescentou este artigo ao Ato das Disposições ('oi1stitucioi1iis
Transi trias. projeto de lei con)plenleiltar adaptando a c rgiiili iação e a diN i sio 1

judiciárias cio E.,iado às i)lodi tieaçàes i ntrocitii idas na ( ' >ilst ituição do Esi adi)
pela ii iesnl a e meilcia.

Parií2rafo único - A lei complementar resultante do projeto a cicie se refere
o "capo!" deste artigo transformara os cargos de Juiz do 'tribunal de .Alçada em
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cargos de Desembargador. mantida a classe de origem, e estabelecerá a fornia de
aproveitamento, nos novos cargos, dos magistrados ocupantes dos cargos
transfoiinados.

• (;ll(i) (1(Je.S(('flf(Id() /)('lO (111. 4"cici 1',?le,z(1(, (1 ConStitUição
o" 3, de 191712004.)

Art. 124 -Até cine entrem em vigor as alterações a serem introduzidas na
organização e na divisão judiciárias do Estado, nos termos do alt. 123, o Tribu-
nal de Alçada continuará funcionando com as atribuições e as competências em
vigor na data da publicação da emenda que acrescentou este artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

(ti iiuo acrem -enlado pelo ar!. 4" da Emenda à Constituição
,z°63, de 191712004)

\rt. 125 - () Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à Assembléia
1 egislativa projeto de lei dispondo sobre o Quadro de Pessoal da Secretaria (lo
Tribunal de Justiça, atendendo às necessidades de funcionamento cio Tribunal
após a unificação da Segunda Instância prevista na emenda que acrescentou
este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 1° - A lei resultante do projeto a que se refere o "eu/nu" deste artigo
estabelecerá a forma do aproveitamento, no Quadro de Pessoal cia Secretaria do
Tribunal de Justiça, dos servidores ocupantes de cargos da Secretaria do Tribu-
nal de Alçada.

§ 2° - Os bens e o patrimõnio do Tribunal de Alçada passam a integrar o
acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.

§ 3° - As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de despesas
do Tribunal de Alçada, aprovadas por lei, serão alocadas ao orçamento do iii-
hunai de Justiça.

• (Alugo acrescentado pelo ai'!. 4"da Emenda à Constituição
o" 63, de 191712004.)

Art. 126—A lei criará fundo com o objetivo de viabilizar ações destinadas
à recuperação, à preservação e à conservação ambiental da bacia cio rio São
Francisco.

• (Alugo (l(Fes(eIl!ado/)('lo ali. I"oloi Eiiie,ioloi a ('onstituição
n"67, de 1711212(X)4.)

Au. 127 - O primeiro concurso público para ingresso no cargo de Procu-
rador cio Ministério Público junto ao Tribunal de Contas será convocado pelo
Tribunal de Contas cio Estado no prazo de cento e vinte dias contados da
vigência cia lei complementar a que se refere o § 50 do art. 77 da Constituição do
Estado, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção
Minas Gerais, na sua realização.
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Par.ígitfo úieo - Após a honmlogaço do resultado do concurso a que
se ietcie o ")c1/flhí" ( leSte artigo. os Procuradores do Mitiisieiio Público junto ao
Tribunal de ( 'untas e lahoraito lista t ripi ice a sei eneani i iiliaola ao Governador tio
Estado. pala a escolha e a flonicação cio seu Procurador-Geral.

(\tii	(c!e%eflhidOJ)e/o (IJi.$ (/0 L,,ic,o/(z o ('onv!inhiço
a (o)• / 21/1212(h')4j

An. 128 - () edital l)l1t a teal t iaçio Oh) primeiro COnCUIS() público para
Si IflC ii ti) iii ) Cargo.,, a (JLIC se refere o § 3' do ai-I. 71) da (' nst 1 (Lii Çâo do

Nstado seri publicado rio pra/o de cento) e oitenta dias contados da data de
pu hi i eaç (I;i e nietida a Constituição que acrescentou este artigo ao Ato das
1 )isposições Constitucionais TraiisikSrias.

f.)t j )) ct(le(!IiU/O/)e/()	3` da JF1l('Sl(/(l (1 ( oii.s!iiuiç(io
ÕV. de 211121204.)

Palácio da Inconfidência, 21 de setembro de 1 - Keniil Said Kuniaira.
Presidente -- ('leuher Riandào Carneiro. 1,'—Vice—presidente - Geraldo Gonies
Reiende. ."-Vice-Presideiite - Elmo Biaz Soaies l°-Secretaiio - Meio Lemos
Soares (VI aia, 2°-See rei i ii o - Paulo César ( LII iii ai'ães, 3- Secret í ii - Ro o ieu
( :e l. l e ilI dc Quciroz, 4°-Seereirio - Jaime Niailitis 110 lsl)IFit() Santo. 1 "-Suplente
- Eduardo Benedito ()tttini. 2"-Suplente e Relator Adjunto - Anoleisoti Ad,tuto
I >eieita. 3"-Suplente - Adelino Peieiia l)ias. 4-Suplente - Jose Boiiilacio NloLIrio.
Relator - j\iostinho ( 'ésar Valente - ,\eostiiilio Patrús - Aílton Torres Neves -
A niticar Cantixis Pados ani -António da Cunha Resende Ninico - Atitótuo Genaio
de ()liseiia -- Antniu Milton Salies - AlTilalidi) Gonçalves Costa - Benedito
Rubens Reiinó Bené Guedes Bernardo Rtibiiier de Queiroz - Camilo Macila-
tio de rsliiati&ki - C.iilos holtiardii \iitunes Pereira - I)ell mio Carvalho Ribeiro
l)iiceu Pereira de Araujo DomiiigosSav io IVAM 1 ;uiiia - Ehititiu \lves do
Nascimento -- Euripedes ('raide - lelipe Neo de Aliiieiola - Gei.ildo da Cosia
Pereira - liani Vieira Barbosa - Jaito Magalhães AIs es Jamil Selim de Sales
Junior João Batista Rosa - João Bosco Martins - João 1 amueo Netio - João
Pedro (iustin João Pinto Ribeitu - Jorge ( ihrani Sobrinho - Juic 1 IanriLs
Jose BoIiiliici() lanini de Andraola -- Jose l:erra, Calda.,, - José Feria, da Sils a --
José Laviola de Matos - Jose Maria de Mendonça ('bases - José Maria Pinto
José Militao Costa - José Neit Jahur - José Rodrigues Duarte - 1 acvr Dias de
Andrade Luis Carlos Balhino ( iainhoei - 1 uii Vicente Ribeiro (alicchio
Manuel Nelinho Rezeiide de Mattos Cabral - Maria Elvira SaIes Ferreira —Maria
José l-laueisen - Mauricio Dutra Moreira -- Mauro Pinto de Moraes Mílton
Pereira ola('rut —Naicisu Paulo Mio'helli - Niliiiiiiode Miiaiiola —OtaciltoOlivei-
ia de N li tanda - Pau lo ( 'ésar de ('ais alho Pci tersen - Paulo Fernando Soares de
)liveira - Paulo Peieira - Péricles Feiieira dos Anjos - Riiiininolo Silva Alberga-
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lia - Raul Messias Franco - Roberto [nu Soares de Nicho Ronaldo Vasconcelios
Novais-- Sandra Meira Starling - Saint'Claii Martins Souto - Sebastiio Helvécio
Ramos de Castro Sebasti5o Mendes BalTos - Sílvio Caivalho Mitre Tancredo
Antônio Na es - \\eIhinton Balhino de ('astro.

PARTI('IP,\NTES: Ademir Lucas Gonics— AloísioIeixeira (iarcia - Fian-
cisco Carlos ('hico Ferramenta Delfino - José Adaum Belato - José Renato
Novais- Samir lannus - Seiatim Lopes Godinho Filho - Sérgio Emílio Brani de
Vasconcelos Costa - Vítor Penido de Barros.

IN MEM( )RIANI: Rubens Pinto Garcia.
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EMENDAS À CONSTITUIÇÃO



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°1

Suprime o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tSiias da Constituição do Estado de Minas Gerais e da outras
providências.

.\ Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ali. 64. § 40, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda à Cons-
tituição do Estado:

Au. 1° - Fica suprimido o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais e repristinada a Lei n°
6.265, de 18 de dezembro de 1973, em sua natureza oidi n:íria.

Au. 2'— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Au. 3°— Revogam-se as disposições em contrario.

Palácio da Inconfidência, em Belo Hon,onte. aos 3 de julho de 1991

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalmar Silva — 1°-Vice-Presidente
Deputado Péticles Ferreira — 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrs — 1°-Secretário
Deputado Raul Messias — 2°-Secretário
Deputado 1 )i Izon Melo - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcel los — 4°-Secretário
Deputado Homero Duarte -- 1-Suplente
Deputado José Braga - 2°-Suplente



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 2

Dá nova redação ao e ipi a do art. 158 da ( )nst i tu i ç.io do Estado
de Minas Getais,

A Mesa di í\ssembleia 1 egislal iva do Estado de N I  nas Gein s, in o, terti h

do art. 64. § 4°. da ('onstituiço do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional

Art. V' - () capitt do ai!. 158 da Constituição do Estado de Minas Gerais
passa a vigorar com a segu nie redaçio

15$ -A lei orçaluenuirla assegurara n estiIlienIos prioritilrios em
programas de educação, saúde, habi taçao. sanca Inc i fio hisi co, plt )! eção ao n e 1

anihiente e de lomento ao ensino. ã pesquisa eteiitílïca e tecnológica. ao  esporte
e à culttii.i',

Au. 20_ Esta emenda à ( 'onstituiçao entra em vigor mia data de sua publucaçao.

Palácio da Illct)nhiilencia. em I3cIo I{oriioiite. aos 1 1 de deicmhro de 191)

Deputado Romeu QueiloL - Presidente
Deputado AlalmarSilva - 1°-Vice-Presidente

Deputado 1 'iieles Ferreira - 2"-Viee-Piesidente
1 )eputado \gosti nho l'atrús - 1 °-Secretãm'io
Deputado Raul Nlessias - 2"-Secretário
Deputado 1 )i I,.on Melo - 3°-Secretário
1 )eputatl&i Ronaldo \'.isconeellos - 4°-Secretatio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°3

Dá nova ivdaçào ao ali. 285 da Constituição do Estado de Minas Gentis.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
cio mi. 64. § 4°. da Constituição (lo Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. 1° - O art. 285 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 285 - Ao servidor público que tenha tempo de efetivo exercício de
magistério na iniciativa privada, na rede estadual, federal ou municipal de ensi-
no, é assegurada, cru 	ao respectivo tempo de serviço:

- percepção cia gratificação qiinqiienal, no índice concedido ao inte-
grante do Quadro do N Tag i sténo:

11 contagem proporcional do tempo de serviço, para fins de aposentado-
ria e de percepção dos correspondentes adicionais".

Au. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da lncontidncia, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 1992.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1 "-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcellos - 4°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°4

Da nova redação ao § 4° do alI. 157 da ( 'onstitLIiçiu do Estado de
Minas Gerais.

A Mesa da Àsseiiihléia 1 eiislativa do Estado de NI ims (iel'ais. nus terilios
do arE. 64. * 4° da Constituição do Estado, promulga a seguinle emenda ao texto
c n st ii uc i in a

Ari. 1' - () § 4" do art. 157 da Constituição do Estado de Minas Gerais
passa a vigorar como a segu ni e redação:

-\i1.	157— ......................................................

§ 4° - () Estado publicara, até o dia trinta do niés subsequente iu da
competência. balancetes mensais de sua execução uiçamentíri a e li naiicei ra".

Au. 20_ Esta emenda ã (onstlluição entra em i or na data de sua publicação.

PaI,tcuo da lnconhdncia, em Belo 1 lorizunte. aos 29 de maio de 1

De pi i tado Romeueu Que i il), - Pie si dei 1 te

Deputado Ajal mar Si Iva - 1 "-Vice- I'residene
Deputado í'éncles Ferreira - 2°-Vice-'residente
1 )eputado .\gost i nho Pau ni s - 1'- Secueuiruo
t)elnitado Raul r\lessias 2°-Secieiãrio
Deputado Dilion Melo 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconce II os - 4°-Secreta ri



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°5

1)í nova redação ao ali. 5 ` do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ali. 64. § 4°. da Constituiçào do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

i\i't. I' - ( ) art. 5° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:

5° A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promove-
rá, até 31 de dezembro de 1992, concurso público destinado à definição (10 hino
oficial do Estado, previsto no art. 7° da Constituição.

§ 1° - () hino de que trata este artigo teia como tema a Inconlidência
Mineira.

* 2° - Observado o disposto no parágrafo anterior, serão admitidas, além
de canções inéditas, canções de cunho tradicional''.

Au. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3() de junho de 1992,

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente

Deputado Péncles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado l)ilion Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcelios - 4°-Secretário
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ENIENI)A À CONSTITUIÇÃO N°6

Dá nova redação ao art. 226 da Constituição do Estado e revo g a o
art. 89 do respectivo Ato das Disposições ('onstitucionais Tran-
si tóri as.

A Mesa da Assembleia Leislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ao. 64. 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constil ucional:

Ai-I. 1° - () art. 226 da Constituição do Estado passa a igoiar com a
seguinte redação:

— Art. 226— iiiia assegurar a efetiva pailieipaçâo da sociedade, nos termos
do disposto nesta seção. serão criados o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Por-
tador de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso.

Paríerato Linico - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Poi ta-
dor de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso SCEO iustiii.ndos até o dia 15
de lIlÇ() de 199 V'.

.-\rt. 2° - Ficá revogado o mi. $9 (10 Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Ait .3° - Esta emenda à ('onstituição entra eni vigorna data de sua publicação.

Palácio da incontidencia. em Belo 1 horizonte, aos 21 de dezembro de 1992.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado A jalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Pendes Ferreira -2"-Vice-Presidente
Deputado .\osuinlio Patnís - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado I)ilzon Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcellos - 4°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°7

Dá nova redação ao capol do art. 7° do Ato das Disposições
Constitucionais 'l'iansitórias da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Le g islativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
doai-t. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Ai-t. 1° - () ea,o,t do att. 7' do Ato das Disposições Constitucionais Iran-
sitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Au. 70 Serão revistas pela Assembléia Legislativa, por meiO de comis-
são especial, nos quatro anos contados da data da promulgação da Constitui-
ção do Estado, a doação, venda e concessão de terra pública com área superior
a duzentos e cinqüenta hectaies realizadas (te primeiro de janeiro (te 1962 a 21 de
setembro (te 1989".

Art. 2° Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, ciii Belo 1 Ioriionte, aos 28 de dezembro de 1992.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
t)eputa(lo A jalmar Silva 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricles Feneiia - 2°-Vice-Presidente
l)eputado A gostinho Patiús - 1 °-Secietário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado  1)i 1 / m Melo  - °- Secret á ri
Deputado Ronaldo Vasconcellos - 4°-Secretário
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E11i;NI)A À (oNsTrrulçÃo N°8

Dá nova redação ao art. 34 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64, § 4°. da Constittiiço do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto
CO n SI 1 t UCi( )ii ai:

Ai-t. 1° - () art. 34 da Constíluiçüo do Estado de Minas Gerais passa a
i g rar C0111 a segui iii e iedaç fio:

• 'Ari, 34 - É 11 aiaiitida a liberação do ser\ idor publico para exercido de
mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores
público.,' . de âmbito estadual. sem preItiÍlO da ieiuuneraçiu e dos demais direitos
e ' autageiis do seu cargo.

Paríg raio único -- Os servidores eleitos para cargos de dileção ou de
representaçio ser, liberados, na seguinte proporção. para cada sindicato:

a incn..stiiiiii ' ,uiIidu/e ('tI)I..\ V()H(. liminar
intle/'Fiila em 2-I1311904 e fnil)lila(l(I em

- de 1.000 (Iniba 3000 )três mil) filiados. 1 (um) iel)i'escntaifte:
11-de (X)l (1rs iiiil e um) a (XX) (seis inih filiados. 2 (dois) e1)IeselItank's:
III -- .(X)l seis iii) C 11111) a 0.0(X) cdet ind ) filiados. (ties) repicsentantes:

IV - ad ina de 1 ( ).( )( )() ( ckz mil) filiados, 4 ( quatro ( representantes''.

2' - Esta ciiieiid,i t Const ittiiçiio Ciflia Cm vigor Ihl &Litt de sii.i publicaçio.

Palici da 1 ncoiilidencia, cru Belo 1 lon /onte, aos 13dejuiliode 1993.

Deputado Jose l:. ii , L , - Presidente

Deputado Eliniro Nascimento - 1 °-Vice-I'residciite
Deputado José Militao - 2"-Vice-Presidente
Deputado Rêinolo À bise - 3-Vice-Presidente
Deputado Elmo Br., - 1 "-Secietirio
Deputado Rolicito Carvalho 2°-Secretario
Deputado Beii Guedes - 3-Sccretuiio
Deputado Sehasti5o HeI' ceio - 4°-Secretário

DeputadoDepuiado Amilcar Padovani - 5'-Secretário



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°9

Dá nova redação ao § 7° do ali. 36 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
cio art. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a scuinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - () § 7' cio art. 36 cia Constituição do Estado passa a ' igorar com
a seguinte redação:

—Art. 36—.......................................................

§ 7° - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do
tempo de serviço nas atividades públicas ou privadas, nos termos cio § 2° cio ali.
202 cia Constituição da República".

Au. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo 1 lorizonte, aos 13 de julho de 1993.

Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 1 "-Vice-Presidente
Deputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz— 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3"-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio - 4°-Secretário
Deputado Amilcar Paclovani - 5°-Secretário

191



ErIENnA À CONSTITUIÇÃO Y10

Alteia os •irts. 144. 146. 150 e 161 da (' ustituição do Estado de
Minas (krais e dá outras providências.

A Mesa daAssembléia Le g islativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do au. 64. § 4''. da Cotist t Lil ção do listado, piou i iii i go a seg tu n te eu ic uda ao texto
Coli st itueton ai:

Ari. 1° - Fica i'e ogada a alínea d do inciso 1 do art. 144 da Constituição do
Estado.

Au. 2°-- ( ) inciso XII do ali. 146 da ('onstiluição do Estado passa a vigorar
eoni a seguinte redação:

"lii. 146— ..............................................................
XII - à exceção deste imposto, nenhu iii tribuno est adtia 1 poderá incidir

sobre Operações relativas a energia elétrica. ,cI\ iço.-, de ielecomuuiicações. de-
ri ados de petrleo. combustíveis e nlinerais''.

Ait .3°-- () § 3°do ait. 150 do Constituição do Estado OS5a a vigolarcouli
a seguinte redação:

—Ali.	IS)) — ..............................................................
§ 3° -- l vedada a retenção iii a resi lição à entrega ou ao emprego dos

recursos atrihuídos aos municípios e previstos nesta subseção. não estando
impedido o Estado de condicionara entrega de recursos ao paganlento de seus
créditos, inclusive de suas autarquias''.

Aut. 4° - Ficam acrescentados ao art. 161 da ('onsiutuição do Estado os
seguintes dispositivos:

'Au. 161 - ..............................................................
IV-.............................................................................
e) a prestação	garantia ou contragarantia à Lnu..to e para I\Itmeu1t0 de

debitos para com esta:
§ 4° - E permitida a vincolaçao dos recu usos de que trata o alt. 1 ji) pala os

eleitos pie 15105 no inciso IV. alinca e. deste artigo''.

AIi. - .\ eliluiliação do adicional de imposto de remida, decoiieiite desta
emenda à ( onstitu içou, somente produli lá eleitos a par-tir de 1" de janeiro de
1996,  redui mudo-se a ei urespollileulte aI íqu il:u. pelo ruem is, a 2.5 (dois e mciii
por cento). no exercício hnancciio de 1995.

Au. 6°— Esta emenda à Constituiçàoenlra cm vigor nubla de sua publicação.

IMEM



Palácio da Inconfidência, em Belo 1 lorizonte, aos 2 de setembro de 1993.

Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 1°-Vice-Presidente
Deputado José Mi lito - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião I-{elvécio - 4°-Secretário
Deputado Amilcar Padovani - 5°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°11

Acrescenta a ('onstituiçio do Estado de Minas Gerais o ali. 299.

AM da Assei hleia 1 .eislativa do Estado de Minas Gerais. nos rmos
do ait. M. § 40, da Constituição do Estado, pronuilga a seguinte emenda ao lesto
constitucional:

Ari. 1 - Fica acrescentado h (oiist itUiÇi( do EStado de !\ li nas Geia is o
art. 299, com a seguinte redação:

'.\ i't 299 A variação nominal da folha global de pessoal de cada um dos
Podo-c ,, do Estado, do Tribunal de Contas e da Piocuiadona-Geral de Justiça
não poderá ser superioc ciii cada quadri niest re, a variaçu 1 num i nal da rect lIa
estadual ocorrida nu período.

§ 1'— Para os efeitos do disposto o neste artigo, considera-se a data de 1 "de
lancHo> como termo inicial olo plinleilo ttiadiiiiicstie

§ 2' - A variação nominal da folha global de pessoal e a colnposiçao da
receita estadual a que se ieleie esle artigo serão apuladas segundo critenos
definidos ciii lei''.

.•\ ii. 2' - Esta emenda à C'onst il tu çào entra em vigor na dam de sua pti b li -
cação. retroagindo seus eleitos a 1° de setembro de 1993.

Palácio da lnconfidoiicia, em Belo Horizonte, aos 17 de dezeinhio de 1 Q93.

Deputado Jose Feira, -- Presidente
1)eputado I]niiio Nascimento - l"-Vice-l'iesidcnte
Deputado José Nlilitão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêniolo Aluise - 3°-Vice-Presidente
1 )e ptitzido El ruo B ia, - 1 ''- Seciet ãrio
Deputado Roberto ('aivalho - 2"-Secietàiio
Depu(ado Rene Guedes — 3°-Secretário
l)eputadu Sebastião 1 lelvocio 4'-Secietirio
Deputado \ mílcar Padovani 5`-Secretario
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°12

Acrescenta parágrafos ao ali. 157 da Constituição do Estado.

A N'lesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ai-I. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Ai-t. 1° - Ficam acrescentados ao ali. 157 da Constituição do Estado os
seguintes § 50 6° e 70

Au. 157— ...........................................................................
§ 5°— Para a elaboração da lei orçamentária anual. a Assembléia Legislativa

sistematizará e priorizará, em audiência pública regional prevista no inciso III do
§ 2° do ali. 60, as propostas resultantes de audiências públicas municipais rea-
lizadas pelos poderes públicos locais até o dia 30 de abril de cada ano, nos
termos de regulamentação.

§ 6' - O Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, participa-
rá da audiência pública regional referida no parágrafo anterior.

§ 7° - Os Poderes Executivo e Judiciário do Estado promoverão, nos
municípios e nas datas designados para a realização das audiências públicas
regionais pela Assembléia Legislativa, audiência pública a fim de prestar infor-
mações e colher subsídios pala as ações pertinentes a seus respectivos âmbitos
de competência".

Art. 2°— Esta enienda à Constituição entra em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte. 1° de setembro de 1994.

Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 1°-Vice-Presidente
l)eputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêniolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo I3raz - 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio - 4°-Secretário
Deputado Amilcar Padovani - 5°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N<'113

E)i nova redação ao inciso 11 do art. 31 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembkia Legislativa do Estado de Minas (ierais, nos termos
do ari. 64. § 4°. da Constituição do Estado. promulga a se1iiiite emenda ao texto
c n tst i tuc i ( in ai:

Art. 1° - () inciso Ii do ar(. 31 (ia Constituição do listado passa a vigorar
com)) a seguinte redação:

Aii.3 I	- ...............................................................
11 - i(rias-prêmnio. cOifl (ILirdÇd() de 3 (três) meses. adquiridas a cada perío-

do de 5 cinco anos de cfeti o exercício de serviço público. admitida. I )r Opção
tio servidor, sua concisão cru especie, paga como indeitiiação. ou, para efeito
de aposentadoria e pcl'ccl)ção de adicionais por tempo de serviço, a contagem
cru dobro das férias-pm'êniio não oiioIas:.

Art. 2"— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

palácio da Inconfidência, cru Belo 1-h n'ii nite. aos 13 ole detci nhro de 1994. 

Deputado José Ferraz - Presidente
Depurado Fim imo Nascimento - 1 o \ ' v 1 'residente
Deputado Jose Mi Iita() - 2°- Vice-Preiderite
Deputado Rêmolo Aloise - '- Vice-Presidente

Dcpn 1 ado Elmo F3 ma/ - 1 °-Secmetário
Depti(ado Roberto  ('arvaII o 2°-Sec ictí rio
I)e 1 nuiad Bemte (medes 3-Secretario
I)cpui:mdo Sebastiao Helvécio - 4°-Secretario
Deputado Amílcar Padovani - 5°-Secretdrio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°14

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

A Mesa da Assembléia Lecisiativa cio Estado de Minas Gerais, nos termos
cio art. 04. § 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. I' - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias o seguinte art. 91:

"Art. 91 Fica assegurado ao servidor pLii)iiCo, civil ou militar, aposenta-
cio no período de 21 de setembro de 1989 a 14 de dezembro de 1994 o direito de
contar em dobro, para eleito de percepção de adicionais por tempo de serviço a
partir da publicação do ato de aposentadoria, as férias-prêmio não gozadas ou
não convertidas em espécie".

Aut 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio cia Inconfidência. em Belo Horizonte. aos 20 de novembro de 1995.

Deputado Agostinho Patrús - [>residente
Deputado Wanderley Ávila - 1 "-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Paulo Pettersen - 3"- Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - V'-Secretário
Deputada Maria José Flaueisen - 2-Secretária
Deputado lbiahii J,ucoh - 3`-Secretário
Deputado Fiunano Batista - 4"-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 15

Supi-tme o § 2° do ari. 15 da ('onstituiçio do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerai s, nos termos
do art. 64. § 4. da Constituição do Estado. pronuila a seguinte emenda ao texto
consi i tucional:

Au. 1 ° --- 1 ica suprimido o § 2° do art, 1.5 da ConstituiçaoConstituição do Estado.

Au. 2°— Fsta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

palácio da Inconlidencia. em Belo 1 Ioriionte. em 1° de deiemhro de 1995.

Deputado Aeostinlio Patnís - Presidente
Deputado \Vanderle	vi1a - 1 "-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado - 3'-Vice-Presidente
Deputado RinoIo .\Ioise - 1°-Secretário
Deputada Maria Jose 1 laueisen - 2'-Seeietaria
Deputado 1 hrahi iii .1 ac b - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário
Depu tad A ii tôn i J ti li - 5°- Secie t ári o



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°16

Dá nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado.

A [\lesa da Asseznhlcia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do alt. 64, § 40, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O au. 239 cia Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 239 - Sem prejuízo do sistema de centralização das receitas públicas,
os IC(2OlhiflefltOS de tributos e demais receitas públicas estaduais serão efetuados
nas instituições financeiras, públicas ou privadas, autorizadas pela administra-
ção fazeudária''.

Au. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio cIa Inconfidência, Cm Belo Horizonte, em lO de cleiemhro de 1995.

Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2"- Vice-Presidente
Licenciado - 3°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo A bise - 1 "-Secretário
Deputada Maria José l laueisen - 2'-Secretária
Deputado Ibrahim Jacoh - 3°-Secretário
Deputado Eimano Batista - 4°-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 17

Dá nova redação ao ali. 212 da (onstitulçao do Estado e inclui o
ar(. 92 no Ato das 1 )isposições ('onsti t uc )liais Transi u'wi as.

À Mesa da Assembléia Leáslativa do Estado de Minas (ierais, nos termos
do alt. 61 § 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1 - () ao. 212 da Constituição do Estado passa a igorar com a
seguinte redação:

— Art. 2 12 - () Estado manterá entidade de anipiio e fomento à pesquisa
e lhe atribuirá dotações e recursos necessar ios à sua efetiva
operacionaliiaçào. a serem por ela plisatIamente adiiiinistiados, eorles-
pondentes a, no niininio, tini por cento da receita orçamentaria corrente ordi-
nária do Estado, os quais serão repassados em parcelas mensais equivalen-
tes a um dote a\OS. 00 mesmo e \ ercíCio.

Parígiafi único - A entidade destinará os recursos de que trata este
artigo prioritariamente a projetos que se ajustem às diretrites básicas
estabelecidas pelo Conselho Estadual de ('iéncia e Tecnologia - ( ( )NECIT -.
tlelinidos (01110 essenciais ao desens olvimento cientifico e tecnoló g ico do Es-
lado, e a reestruturação da capacidade teciiico-cieiitilica das ilislituições de
pesquisa do Estado. ciii LoIiIOriiii(la(le COlU OS priiicÍ1)ios (lCtiliidOS IiOS Planos
Mineiros de Desenvolvimento Integrado - I'MDls - e contemplados nos Pio-
gramas dos Plano-, Plurianuais de Ação Gos ernauiental - PPAGs''.

Ari. 2''— Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias do Estado o se g uinte art. 92:

"Art. 92 - O peiceiiiiial fixado no art. 21 2 será inte g rali,ado da seguinte forma:

- cinco décimos por cento no exercido de 1995;
II - sete décimos por cento no exerdicio de 1996:
III - oito décimos ls)r cento no exercido) de 1997:
IV - uni por cento no exercido de 1998'.

Art. 3" -- Esta emenda a Constituição entra ciii vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconlkkncia. ciii Belo Hori,onte, aos 20 de clezenibro de 1995.

Deputado A g ostinho Patnis - Presidente

Deputado \Van&lerlev Ávila — 1°-Vice-Presidente
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Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado - 3°-Vice-Presidente
Deputado RmoIo Aloise - 1 °-Secretúrio
Deputada Maria José Haueisen - 2'-Secretária
Deputado Ihiahini Jacoh - 3"-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 18

\licia a redação do inciso li do ati .31 da (À iistituiçào do listado.

A N'tesa da Assembléia 1 cgisIativa do 1 stado dc Minas Gerais. nos termos
alt. 64 4°. da ( 'onStitLnção do Estado, proinu lga a seguinte emenda ao texto

constitucional:

Au. 1'' - () inciso II do ait. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar
cmn a seguinte redação:

"Att 3 1 -.
II - férias- pr iii io. colo duração de 3 (ti-és) meses. aikllii tidas a cada perío-

do de 5 cmnco anos de efetivo exeucicio no scrvico público do Estado de Minas
Gerais,  admitida a sua conversão cio especle, paga a titulo de indenização,  quan-
do da aposentadoria, ou a coniagem em dobro das não goiadas pala esse mes-
0)1) fini e para a percepção dc adicionais por tempo de serviço."

Ari. 2" - Esta emenda ,i ( ' 1 iiistituição entra em vig mm ciii 1" de janeiro de 1996. 

Palácio da liicoiilidtiici,i. ciii Belo 1 louiíoiite. aos 21 de dezembro de 1995.

Deputado AiostinIio I'.itw', - Presidente
Deputado Wanderlev Ávila - 1 "-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2"-Vice-l'residente
Licenciado - 3"- Vice - Presidente
Deputado Remolo A ki se - 1 "-Secretário
Deputada Maria José 1 laueiscn - 2'-Secretária
Deputado 1 hrah i m J ac 1h - 3°-Sec uctá no
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretario
Deputado Antônio.Itilio 5"-Secretãrio



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°19

E)a fl()vJ redação ao) (aput do ali. 54 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 04. § 4°. da Constituição cio Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Ai-I. 1 0 _ () capal do ait. 54 cia Constituição cio Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

— Art. 54—A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas comissões pode-
rão convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da administração indi-
reta ou titular de órgão diretamente subordinado ao Governador do Estado para
prestarem. pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado,
sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustilicada."

Art. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de Sua publicação.

Palácio cia Inconfidência, em Belo Hori,onie. aos 20 de deiemhro de 1996.

Deputado A g ost inho Patrús - Presidente
Deputado Waiicierlcy Ávila - 1°-Vice-Presidente

Deputado Seba stião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Pau Io Pettersen - 3°-Vice-Presidente
Deputado Rêniolo Aloise - 1 "-Secretário
Deputada Maria José Haneisen - 2'-Secretária
Deputado Ihrahim Jacoh - 3°-Secretái-io
Deputado Ermano Batista - 4"-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário
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EMENDA À coNs'rI'ruIçÃo N° 2()

Dá no' a redação ao 6" do ail. 6 da ( ()nstit1Ilç() do Estado.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas ( eiais. nos termos
do art. 64. § 40 da Constituição do Estado. promul g a a seguinte e inenda ao te \ to
c n st í t uc joria 1

Ar!. 1" - ( ) § 6° do ii1. 36 da ( onstiiuiçio do 1 stado passa a vigorar com
a seguinte redação:

Au. 36	- ........................................................................
§ 6'' - E asseuiad ao servidoi ,i lastai-se da at idade a partir da data do

requerimen(o de aposentadoria. e sua nu-eoncessi6u 11111)011 aii o retomo do
Jequele nte pala o eu mpl n lento do tempop0 de serviço que. aquela data, aliava
pala a aquisiç1() do direito."

Aii. 2' - 1 sia enlend,i .1 (onstituiçio cuLta CII) \ igol na data de sua pul)IiCaÇi.R).

palácio da lncontidcncia. em Belo 1-lonzonte. aos 20 de kicmbro de 1996.

Deputado Agostinho PatrLís - Presidente
Deputado Wanderlev Ávila - 1 "-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Paulo Peitensen - 3°-Vice-Presideiute
Deputado Rmolo A bise - 1 °-Seeietíuiio
Deputada Maria Jose l-laueise n - 2-Secretaria
Deputado 1 huahi m J ac h - 3''- Secretinio
Deputado Lrman() Rat ista - 4"-Secretário
Deputado Antônio Julio - 5"-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°21

Suprime o § 7° do alt. 53 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ali. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1" - Fica suprimido o § 7° do ali. 53 da Constituição do Estado.

Ali. 2°—Esta emenda à Constituição entra em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo 1 lorizonte. aos 3 de julho de 1997.

Deputado Romeu Queilui - Presidente

1)eputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Reiende - 3°-Vice-Presidente
1 )epuiado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado l)i Izon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olfvia - 5°-Secretáia
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°22

l)a nova redação, ao au. 256 da Constutuiçio do Estado.

A Assembléia Le g islativa do Estado de Minas Gerais nos termos do aut.
64. § 4°. da ('oustituiçio tio Estado. promulga a seguinte emenda ao texto coiis-
titucional:

Au. 1° ( ) art. 256 da Consutuiçio do Estado passa a Vigorar COlO il

seguinte lecIaçu):

"Au. 256 - E coiusudciado data inaena do Estado o dia 21 de abril. 1)ia de
Tiiadentes. e I)ia do Estado de Minas ( erais. o dia 16 de julho,

§ 1° - A semana cio que recair o dia 16 de julho Constittiinj período de
celebrações cívicas em todo o território mineiro, sob a denonuinaç5o de Semana
de Minas.

§ 2° - i\ ( al)ital do Estatio seri transierida sinubolicanuciulc para a cidade
de ( )uro Preto no dia 21 de abril e. para a cidade de Niaruana, no tua ló de julho.".

Art. 2° 1 sta emenda .i Consfitnição entra cio igor na data de sua publ lcaça 1.

PaIicio da Inconliduucia. em lido 1 loruiontc. aos 3 dc julho de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
I)epuLudo (' lei] ber ('auneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramal luo - 2''- Vice- ['residente
Deputado Geraldo Rd/L'nde - 3"Vice-Piesideiule
Deputado Elmo l3rai - 1 "-Secretario
Deputado 1 vo Jost. - 2°-Secreiíruo
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretario
Deputado 1)ilzon Meio - 4°-Secictario
Deputada Maria ( )l ivia - 53-Secretaria
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°23

Dá nova redação ao inciso III do ait. ()4 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia 1 t.gisIativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ali. &-t, § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. l- O inciso III do art. 64 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Aui.64-.................

Iii - de. no mínimo, 1(X) (cem) Câmaras Municipais, manifestada pela maioria
de cada uma delas.'.

Ai-t. 2°- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, cm Belo Horizonte, aos 7 de julho de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente

Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente

Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente

Deputado (jeraldo Reiende - 3°-Vice-Presidente

Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário

Deputado 1 vo José - 2°-Secretário

Deputado M aucelo Gonçalves - 3°-Secretário

Deputado I)i Izon Meio - 4°-Secretário

Deputada Maria Olívia - 5'-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°24

Dá nova redação ao § 6° do alt. 76 da ('oiistiluiçào do Estado.

.\ Mesa daAsseiiibleia Legislati udo Estado de Minas Gerais, nos termos
do ait. 64. § 4°. da Constituição do Estado. promulga a seguinte einen&la ao texto
constil (iciOi1l

Au. 1' - O § 6° do ali. 76 da Constituição do Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

§ 6° -- Funcionará no 'lii bu nu 1 nu fOrina da lei. uma ('ãniaia de Licitação,  à
qual incumbira apreciam conelusivumiiemite a matéria a que se icieme o inci..' . o XIV
deste artigo, cabendo meLulso de sua decisão ao l'Iemiaiio.".

Au. 2"- Esta cincoidu Constittuiçio entra em \i,-,< >i- na data de sua publicação.

l'ulacio da Inc uulidéiucia. em Reto 1 lorizonte, .105 7 de julho de 1997,

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado ('!euher Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2"-Vice-Pi'esidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
l)eputado Elno Rua, - 1 °-Secietirio
1 )eput.tdo 1 vo Jose - 2°-Secretário
Deputado Marcelo (onçalves - '-Seeietáiio
Deputado 1)i tto ou Melo - 4°-Secretário
1 )epout.idu Nlaria ( )livia - 5-Secret,ími,i



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°25

Dá nova redação ao § 50 do ali. 157 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64, § 40, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1°-. O § 5° do au. 157 da Constituição do Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Au. 157-............................................................
§ 50 Para a elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,

do plano plurianual de ação governamental e da proposta orçamentária anual, a
Assembléia Legislativa sistematizará e prioriiará, em audiência pública regional
prevista no inciso III do § 2° do art. 60, as propostas resultantes de audiências
públicas municipais realizadas pelos poderes públicos locais, nos termos de
regulamentação.".

Au. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte. aos 7 de julho de 1997.

Deputado Romeu Queiroz. - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro- 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente

Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Riaz - 1°-Secretário
l)einttailo 1 vo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçales - 3°-Secretário
Deputado Dilton Meto - 4°-Secretário
Deputada Maria ( )lívia 5-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°26

Dá nova n.daÇã() ao inciso XXIII do mi. 62 da (' uistituiç'io do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas (h,rais, nos termos do aut.
64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. É" - O inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

Au. 62—.................
XXIII - aprovar, previamente. por voto secreto. alxís argüiçio pública. a

escolha:
zo dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo (iovernador do

lStt(lO
h dos membros do Conselho de Governo indicados pelo Governador do

Estado, do ( onselho Estadual de Educaçuo e do Conselho de Defesa Social:

C) de interventor cru município.,
d) dos Presidente.,' das ciii idades da administração publica indireta. d

Presidentes e dos Diretores do sistema financeiro estadual:
• (.,çïiida O !l!( (n:.VlUU(i(',I(I/idad( i.-lI)IN 1642,i. Ljnrjna,
/eIk ' ,ida cm 1611211908, para O filo de ,eslrj,lu,'!l 1? (/L5/fl)SIO
na a/nica 'il' as autarquias e fiuu1açie.s /fltb/i((l%.

e) de titular de cargo, quando a lei o determinar.''.

Ari. 2" - Esta emenda à Coivlituiçao entra cru vigor na lata (te Sti a i bl icaç5 s

Palácio (Li 1 ncon fidtncia. crus Belo 1 b ii ,onte. aos () de itilho de 1

Deputado Romeu Queiio/ Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice- Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2"- Vice- Pr'esideuiue
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
LeI)utu(l() Elmo Ria, - É °-Secretíiio
Deputado 1 vo Jose - 2°-Secr'etiruo
Depuflado Marcelo Gonçalves - 3"-Secretário
Deputado Dilzon Melo - 4"-Secretário

Deputada Maria ( )li  ia - - Secreuiia
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°27

Dá nova n.xlação ao inciso 1 do § l°do ali. 157 da Constituição do Estado.

A Mesa cia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ait. 64. * 40, cia Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. 10 - O inciso 1 do § 1° cio ali. 157 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

Au. 157— .....................................................

1 objetivos e metas especificados em .SLlI)plOetoS e suhatividacles".

\rl, 2'-- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de setembro de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente

Deputado Cleuhei Carneiro - 1°-Vice-Presidente

Deputado Francisco Ramalho - 2"-Vice-Presidente

Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente

Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário

Deputado Ivo José - 2°-Secretário

Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário

Deputado Dil7on Meio - 4°-Secretário

Deputada Maria Olivia - 5-Secretáiia
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°28

Acrescenta parígraÍo ao art. 225 da ( onsti ti içao do Estado.

A Mesa da Assenibkia Legislativa do Estado de Minas ( krais. nus termos
do au. 6-4. § TAL Constituiçào do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto
con st i t Uc ion ai

Au. 1°— ( ) ali. 225 da Constituição do Estado Fica acrescido do seguinte § 3°:

"Ali. 225— ........
§ 3° -- Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é gaiaiitida a gratuidade

nos 1 iausI)oitcs coletivos uibanos mediante apiesentação da caitei ia de idcnt i -
(lade ou de 1 uaha lho. sendo vedada a exigência de qualquer outra 1 ,olilia de
identificaçà

Aut. 2" 1 sta emenda a Constituição entra ciii vigor na data dc Sua publicação.

Palacuo da liiconlidcncia, cm Be to ilori,untc. em l°de outubro de 1997.

Deputado Romeu ()ueuro, - Presidente

Deputado Francisco Ramalho -. 2' >- Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3° - Vice-Presidente
Deputado Elmo Rrai - 1° - Secretário
Deputado 1vo José -- 2° - Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°29

Altera o aiI 142 da Coiit ItIiÇã() do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64. § 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. 1° - O ar!. 142 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte
§ 2°, transtumando-se seu parágrafo único em § 1° e passando seu capifi a
vigorar com a redação que se segue:

Aui. 142 —A Polícia Militar, força pública estadual, é órgão permanente,
organizado com base na hierarquia e na disciplina militares e comandado, em

flCÍI0, por oficial da ativa, do último posto da corporação. competindo-lhe:

§ 2° - À vista de decisão fundamentada, o comando da Polícia Militar
poderá ser exercido p01 oljcial (Ia reserva que tenha ocupa(iO, durante o serviço
ativo e em caráter efetivo, cargo privatis o do último posto da corporação.''

Palácio da Inconfidência, em Belo 1-lonzonte, aos 22 de outubro de 1997.

Deputado Romeu Queiioi. Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - l'-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Dilzon Meto - 4°-Secretário
Deputada Maria  ( )l ív ia - 5a Secuet iri a
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EMENDA À CONSTITUI IÇÃO N°30

.-\ciescenta paia-ralo ao au. OSdo Ato das 1)is cstções ( iis(i
tLlCi(iliaI s Tiansi )rias da Cisi i tu içào do FsI ado.

A Mesa da Assembléia 1 .eisLutiva do Estado de Minas ( icrais. nos termos
do art. 64. §4", da ( onst tuição do I:stado, pioinu iga a segui lute emenda ao texto
c )n st i tu ci fl ai:

Ao. 1 0 _ ( ) art. 6$ do Ato das l)is)osiçes (t lsL iicuiiisFrauistIti'ias da
( ' )I)SI itu içã() tio 1 st ad() passa a vigorar aLlcsci(l( (1(1 segui liii arágra	ti it ico:

Au. 68-- .........................................................

l'.uiigrafo UIULS) - As diretuiies, objetivos e metas do Plano Plurianual de
Ação (;o\ ernanlenta 1 aplicaveis lO) P11me110 e \CiCíCI() financeiro de siia \ ugncia
serão compatReis com as disposições da 1_ei de Diretrizes ( )uçamenutias para o
nJeSflR) exercício.

Au. 20 Esta emenda ã ( 'ouustituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Iliconfidência, c p u Belo 1 lori /onte. aos 23 de outubro de 1997. 

Deputado Romeu Queiro, Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice- I'residente

Deputado Himo 13 uaz - 1 ''-Secretári
Deputado l\ o Jose - 2°-Secretário
Deputada Maria ()lívia - 5-Sccretárua
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°31

Dá nova rcciaç.i() ao art. 162 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
cio art. 64. 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 10 - O art. 162 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

''Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações oiçamentárias, aí
compreendidos os créditos suplementares, e especiais destinados aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e cio Tribunal de
Contas. ser-lhes-ão entregues em duodécimos até o dia 20 (vinte) de cada mês.

§ 1° - ( ) repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será leito
mediante crédito automático em conta própria de cada órgão mencionado no
ca/)IIt deste artigo pela instituição financeira centraliiadora da receita do Estado.

(An.,'iiida a ineo,,siiiwiona1idu1e (ADIN 1901). Medida
caule/ar para suspender OS efeitos, deferida em /8/11/1998
e publicada em 2311111998.)

§ 2° - É vedada a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recur-
sos atribuídos aos órgãos tueflCiofla(iOS fl() (aJ)iIt deste artigo, sob pena de
crime de responsabi 1 idade."

(Sie pensa a efua(ia da expressão 'sob pena de crime de
responsabilidade ', em 18/1111998 e publicada em 23/11/1998
(ADIN 1.901).)

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra cio vigor na data de sua publi-
cação, produzindo eleitos a partir de 10 de janeiro de 1999.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 3() de deiembro de 1997.

Deputado Romeu Queiioi. -. Presidente
Deputado Cleuber Carneiro, - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraido Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deptil ado Elmo 13 raz - 1°-Secretário
Deputado Ivo Jose -- 2°-Secretário
I)epuiado Marcelo ( onçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria ( )lívia - 5'-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°32

Suprime o§ 2 do ali. 67 da ('onstituiçzio do Estado.

A Mesa da Assembleia 1 eeislativa do listado de Minas (letais, nos termos
do alt. 64, § 4°, da Constittiiço do Estado. promula a Se2uiflte emenda ao texto
COfl St i t UC iOfl Ir

Au. 1° - Fica suprimido o § 2 do alt. 67 da Constituição do Fstado.

Art. 2" - Ema emenda ii Constittjiçào entra em ViOl na data de sua 1)tlhliCaÇio.

Palácio tu i ncontideuicia. em Belo l horizonte ao,, 18 de março de 1998.

Deputado Romeu  Que i15)1, - Presidente
Deputado (leuber (arneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho 2"Vice-Presudente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice- Presidente
Deputado 1 Inio Brai - 1 ''-Secreuuu'io
Deputado Ivo Jose - 2"-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretiruo
Deputado l)ilzon Meto - 4°-Secretário
Deputada Ni ana 01 i ia - 5-Secret íi; a
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°33

Dá I)oV.I redação ao ari 134 (Li Constituição cio Estado.

A N'lesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

An. 1° - O art 134 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

'Art. 134— O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do Governa-
dor na definição da política de defesa social do Estado e (ciii assegurada, em sua
composição. a participação:

- do Vice-Governador do Estado, que o presidirá:
II - do Secretário de Estado da Justiça:
iii - do Presidente da Comissão cie Defesa Social do Poder Legislativo:
IV - cio Comandante-Geral da Polícia Militar:
V - cio Chefe da Polícia Civil:
VI de um representante cia Delensoria Pública:
Vil - de um representante do Ministério Público:
VIII - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos

Advogados cio Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais. LIII) da imprensa e uru
indicado na fornia da lei.''.

Ari. 2° Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconliclência. em Belo Horizonte, aos 18 de março de 1998.

Deputado Romeu Queiroi - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2"-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Depuiaclo Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Melo - 4°-Secretário
Deputada Maria ()Iívia - 5'-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°34

Altera os alis. 62. 246 e 247 da Constituição do Estado e acresceu-
ia artigos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

.A Mesa tia Asse ibleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64 4°. da Constituiçào do Estado. promulga a seguinte emenda ao testo
et ) ii 5111 LIC io na 1

Art. 1" - (o dispositivos da Constituição do Estado enumerados a seguir
assa m a \ieuuau com a sctuinte redaçao

Au. 62— ...................................................................

XXX IV -aprovar, previamente. a alienação <>tia concessão de terra públi-
ca, ressal ados:

a) os casos prc' is(os no § 246 art. 246 e nos § 3°c 8' do art. 247:

h) a alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais previs-
tas no ari. 247. com área de até 1íX)Iia cem hectates:

Au. 247—
§1°-
IX - a alicilação 0(1 .1 Coilcessal), a i1tiaktiei titulo. de (Lula j)til)lILa ta

assentamento de trabalhador  rural ou produtor rural, pessoa 1 ísica ou jwid uca.
ainda que por interposta pessoa. conupal i hi 1 i,adas com os objetivos da te l orma
agrária e liuuiitadas a ](X)ha (cem hectarcs

§ 3° ._. 1 uidcpendc iii de prévia autou'i fação legisl at i "a:
- a alienação ou a concessão de terra pública previstas no plano de

te forma a ia o a estadual, a prov ado cru
II - a concessão gratuita do dounu'nio de zíu'ea devoluta rural não superior a

5011a (ci nqücuiu a hectares) a quem. não sendo proprietário de imóvel rural ou
o bano, a possii a como sua, por 5 (cinco) anos i ni nteiTu ptt 15. seni p suçã ).
te n li a nela ,,Lia  nioradi a e ;i riba tornado produ tu a.

§ 7° - .......................................................................
V - a cônjuge ou a pare ii te consa nei.i íneo ou afim. até o te teci io ia ii, ou

por adoção. das autoridades e do servidor indicados. respectivamente. nos
incisos 1 e II e de beneficiário de terra pública rural cru contígua a do
he ne fiei úu'i C.
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Au. 2 - O art. 246 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes
§ 20, 3°, 4°, 50, 6°c 7°, passando seu parágrafo Único a constituir o § 10:

"Au. 246—.................................................................
§ 2' - A legitimação de terras devolutas situadas 110 perímetro urbano ou

na zona de expansão urhaiia. assim considerada a faixa externa contígua ao
perínici lo urbano de até 2 km (dois cii.ii lônietros) de largura, compatibilizada com
o plano urbanístico municipal ou metropolitano, é limitada, respectivamente. a
500m2 (quinhentos metros quadrados) e a 2.(X)0m 2 (dois mil metros quadrados),
permitida ao ocupante a legitimação da área remanescente, quando esta for
insuficiente à constituição de uni novo lote.

§ 3° Será onerosa a legitimação:

- de terreno ocupado por proprietário de outro imóvel urbano ou rural no
mesmo município:

li - de área superior a 1 .O(X)m2 (mil metros quadrados), situada em zona dc
expansão urbana:

III - da área remanescente.
§ 4° - O Poder Executivo poderá delegar aos municípios, nos termos da lei,

a discriminação e a legitimação das terras devolutas situadas no perímetro urba-
no e na iona de expansão urbana.

§ 5° - A legitimação onerosa efetuada pelo município obedecerá à tabela
de preços previamente aprovada pela ('ãmaia Municipal.

§ 6° - Das áreas arrecadadas pelo município cm processo discriminatório
administrativo 011 ação judicial discriminatória, 30'% (trinta por cento) continua-
rão a pertencer ao Estado e serão destinadas, prioritarianlente. a:

- construção de habitações populares:
II - implantação de equipamentos comunitários:
III preservação do meio ambiente:
IV - instalação de obras e serviços municipais, estaduais e federais.
§ 7° - Serão encaminhados à Assenibléia Legislativa:

- relatório anual das atividades relacionadas com a alienação ou a conces-
são administrativa, sem prévia autoui/açào legislativa. (te terras públicas e devolutas:

II - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas admi 1h51 ia-
tivamente, com antecedência mínima de 9() (noventa) dias da expedição do título.''.

Ait.3° - O art. 247 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes
§ 8°c 9°:

"Au. 247— ....................................................................
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§ 8" - Na ação judicial discriminatória, o Estado poderá lirmai acordo para
J legitimação de teria devoluta rural com área de até 250ha I duzentos e cinqüen-
ta hectares), atendidos os seguintes iequisilos:

- eu iii pii incuto da função social, nos termos domi. 196 da ( oiist itu ição
e

II - devolução. pelo ocupante. da áica remanescente
§ 9° - Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
1 - te latono anual das atividades relacionadas com a alienação ou a con-

cessão administrativa, sem prévia autorização legislativa. de terras publicas e
devolutas:

li - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou conce-
dida ,, adiiu iii sti'ati aiiic lite. com aritecedencia m ini rua de 90 (novenizo(noventa dias da
expedição do titulo ou da celebração do Contrato.''.

AIt. 4"--()Ato das Disposições Constitucionais Transitónas fica acresci-
tio dos secuintes aris. R. 94.Q5 e

"Ari. 93 - Até que seja promulgada a lei a que se ielere o § 4" do art. 246.
o Poder Executivo poderá delegar aos municípios. mediante convento, a discri-
niinação e a legitimaça das tenas de olutas situadas no perímetro urbano e na
iona de expansão urbana.

Art. 94 - Ao processo de alienação ou concessao de terras públicas e
devolutas mencionadas nos arts. 246 e 247 em curso na data da promul gação da
emenda que instituiu este artigo. aplica-se o dis[Rsto na legislaÇã) anterior e no
inciso XXXIV do art. 62, com a redação dada por esta emenda.

Art. 95 - Ao parente de beneficiário ik' teria pública que esteja na posse
de área por mais de 1 ti iii ano na data da promul g ação    da emenda que i n st ii iii ti
este artigo, não se aplica o disposto no inciso \' do § 7" do art. 247, com a
redação dada por e si a e me uda

Au -A legitimação de mais de uma arca devoluta no penmneli() urhauio
em nome da niesina lk'ssoii é condicionada a posse pacifica do terreno e(liticailt)
por pra/o su peiior a 1 (um)) a no et )iutado até a data da pit unti Igação tia emenda
(lhe instituiu este artigo''

Ali."ta enientlaa Cuuusiuiuição eiuit,u ciii sigo! u,i.huti de sua publicação.

Palácio da 1 ncoi i lidénci a, ciii Belo El oi'i iimi te. a s 8 de ju 1hi de 1998. 

Depu i ado Roineti Que i r i Presidente
Deputado Cicuber Carneiro - 1 "-Vice-Presidente



Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1 °-Secretário
Deputado 1 vo Jose - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5'-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°35

A ltcri a redação do § 11 do ali. 39 da Consi ii Li iÇfI() 1k) Elsiado.

A Mesa da Assemhhia Leislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64. 4°. da Constituição (li) Estado. promulga a segLIiIflC emenda ao te\tO
C( )flSt i LIC i OI1J 1

Ali. 1" - O § 11 do ali. 39 d.t Constituição do Estado passa a vigorar com
a seguinte edaço:

"Au.	) - ..............................................................

§ 1 1 - Aplica-se ao servidor publico militar o disposto nos incisos 1. II. Iii.
IV. eV e no parígralo único do art. 31 e nos § 4°. 5°. 6° e 7° do ;li 1. 36 desta
Constituição  1)05 IilCISOS 'VI. VIII— MI, XVII. XVIII eXIX do ali. 7'da ( ' onstit&ii-
ça() da República."

Au. 2 -. Esta emenda Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

palácio da Incoiulidincia, em Belo Hoii,onie. aos 29 de dezembro de 1998.

Deputado Romeu Queiro, - Presidente
Deputado Cleubei ('arneito - 1°-Vice-Presidente
DepLilado Francisco Ramalho - 2°-Vice- Presidente
Deputado Geraldo Reiende 3-Vice-Presidente
Deputado Elmo Riai - 1°-Secretário
DeputadoDepu(ado 1 vo .Iose - 2°-Secielário
Deputado Marcelo Gonçalves 3"-Secretário
Deputado Di lion Meio - 4°- Secretário
Deputada Maria ( )lívia - 5`-Secretária



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°36

Altera os alis. 73.74. 155. 157 e 1 5 da Constituição do Estadoe acns-
centa artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ali. 64, § 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional

Art. 1° - ( ) inciso IV do § 2° do art. 73 e o inciso III do § 1° do art. 74 da
Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

"Ait73— ............................................................
§ 2°—....................................................................
IV - inexecução ou eXeCUÇãO insuficiente ou tardia de plano, programa ou

projeto de governo e de programas e projetos priorizados em audiências públi-
cas regionais: ou

Au. 74—..............................................................

§ lo
III - o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos monetá-

rios, a realização de obra, a prestação de serviço e a execução orçamentária de
propostas priorizadas em audiências públicas regionais.''.

Au. 2° - ( ) art. 155 da ('onstituiçáo do Estado fica acrescido do seguinte § 5°:

"Au. 155—................
§ 5°—A Lei de Diretrizes Orçamentárias lixará percentual não inferiora um

por cento da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, destinado ao
atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, a ser
incluído na Lei Orçamentária Anual e executado, com o respectivo pagamento,
at o final do exercício financeiro correspondente. sob pena de responsabilida-
de, nos termos do inciso VI do art. 91

Au. 3° - Os § 5° e 6° do ali. 157 da Constituição do Estado passam a
vigorar com a seguinte redação, ficando suprimido o § 7° do fl1C5O artigo:

"Au. 157—..........................................................
§ 5" - Para subsidiar a elaboração do Plano Mineiro de Deseiivolvinit.'nio

Integrado, do plano plurianual de ação governamental e da proposta orçamenta-
ria anual, a Asseunhkia Legislativa sistematizará e pnorizarií, em audiência públi-
ca regional, realizada a cada dois anos, as propostas resultantes de audiências
públicas municipais realizadas pelos poderes públicos locais, nOS termos de
regulamentação.
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§ ° - () Tribunal de Contas. órgão auxiliar do Poder 1_egislalivo. o Podei-
Judiciário e o Poder Execuivm com a finalidade de prestarem ink)imaÇões e
colherem subsídios para as ações pertinentes a seu âmbito de competência,
participarão da audiência pública regional a que se refere o 5°.''.

Ar!. -° - () -upiu do ai!. 158 da ( ' nslituição do Estado passa a vigoiar
com a redação que se segue, ficando acrescido ao artigo o seguinte § 2'. passan-
do o paiagrafo único a § 1

"/\ri. 1 5K - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários cm
programas de educação. saude. habitaçan. saneamento básico, proteção ao meio
ambiente. fornen(ofomento ao ensino. i pesquisa científica e teci dog ica . ao esI)Orle e a
eu 1 tora e ao atendimento das propostas priori iadas nas audiêiici as pública.,icas
regionais.

§ 2" - 'íoivando-se como referência as respectivas dotações orçamentarias.
percentul executado e pago das despesas com publicidade não seiá superior.

ciii cada 1 riinestre. au percentual executado e pago das despesas decorrentes das
pn)postas prioriiadas nas audiências públicas regionais ressalvados casos de
despesas imprevisíveis e urgentes. decioTentes de calamidade públta"

Ari. 5` - ( ) Ato das Disposições Constitucionais 'I'ransitórias da Consti-
tuição do Estado fica acrescido do seguinte artigo:

"Art. 97 - A execução e o pagallento das despesas decorrentes das au-
diências públicas realizadas nos anos de 1995 e 1997 obedecerão aos seguintes
criterlos:

-- ate o final do exercício financeiro de 1998, serão executadas e pagas as
despesas decorrentes dos convênios firmados em função das propostas
pioiii;idas nas audiências públicas regionais realiíadas cio 1995:

II ati o final do exercício financeiro de 1 99$. serão f iimados os con\ e-
fios resultantes das propostas piioii tadas nas audiências ptíbl icas realizadas
em 197 e executadas e pagas as despesas decorrentes:

I'aiágralo único - Na impossibilidade justificada da execução das despe-
sas a que se refere o inciso II deste aitigo, estas serão executadas e pagas no
exercício de 199"

Au. °- Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua publicaçao.

Palácio da Inconfidência. em Belo Ilori,onte. aos 29 de dezenibro de 1 99

Deputado Romeu Queiroz - Presidente

I)eputado ('leuber Carneiro— l°-Vice-Ptesideiitc
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Deputado Francisco Ramalho - 2'-Vice-Presidente
Deputado Ilmo Biaz - 1 °-Sccictário
Deputado 1 vo José - 2'-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dii 74)11 Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria ()iívia 5-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°37

Acrescenta parágrafo ao art. 34 da (.'onstituiçio do Estado.

A Mesa da Assembléia Leislatia do Estado de Minas Gerais. nos termos
do art. 64. -°. da Constituiçio do Estado, promul ga ,1 seguinte emenda ao texto
cristitucioiial:

Au. 1° - ( ) art. 34 da (' nstituiçio do Estado fica acrescido do seguinte
§ 2°, passando seu pará g rafo único a vigorar como § 1":

"Au. 34- ........................................................
§ 2" - ( ) Est ad 1 procederá aode seI 1 n to, em III li a ou oRle iii de pagalilcillo.

de consignações autonzadas pelos ser idores públicos CIViS das administra-
ções direta e indireta em ta or de sindicatos e assocuaçues de classe, efetuando
o repasse as entidades at

é o quinto dia do mês Subseqüente ao mês de compe-
tência do pa gamento dos servidores. observada a dai a do efetivo desconto.'.

Palicio da Inconfidência. cm Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 1

Deputado Romeu Queiroi - Presidente
Deputado (ieualdo Rezende 3°-Vice-Presidente
Deputado 1 IIn4.) Braz - 1 °-Secrenirio
Deputado 1 v José - 2<'-Secretário
Deputado Marcelo (ionçal es - 3-Secretário
Deputado Dil,on Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria ()lívia - 5-Secretária



EMENI)A À CONSTITUIÇÃO N°38

Acrescenta alínea ao inciso Ido art. 106 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64. § 4°da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - Fica acrescentada ao inciso 1 do au. 106 da Constituição do
Estado a seguinte alínea j:

"Aut 106— ................................................................

- as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e
entre as respectivas entidades da administração indireta.".

Art. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de janeiro de 1999.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado ('lêuher ('arneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado LImO I3rai - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Melo - 4°-Secretário
Deputada Maria ()lívia - 5a-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°39

Alteia a redação dos aris. 39.61. 66, 90, 106. 110, 111, 136, 137. 142 e
143 da Constituição do Estado, acrescenta dispositivos ao Ato das
I)ispi)siçcs ( onstiluciOnais 1 'tansikrias e dá outras providências.

A Mesa da ,\sseiiibkia LegisIati a do Estado de Minas Gerais, nos termos
di aO. 64. § 4°. da (onstittiiçio do Estado. piorno Iga a seguinte emenda;lo texto
co n st ii uc i ona 1

Art. 10_ ( ) culmi do ali. 39 da ( 'onstittiiçio do Estado passa a vitorar com
a seguinte redaçio:

"Ao. 39 -- São militares do Estado os integrantes da Polícia NIiWar e do
Corpo de Boinhei ros li lii a i. que SCr() regido ,' por estatuto próprio estabeleci -
do e iii lei com pie inc

.Art. 20 ( ) inciso Vil do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redaçio:

"Aii.6l -
Vil - fixação e iuodiIicaçiodos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de

Uoinheiros Militar:'.

.3° - A ai inca a do inciso iii do ait . 66 da Constituição do 1 stadi '
a \ igurar com a seglililte iedaço:

"Aii.66-...........................................................
III- .....................................................
a 1 a i aço ca iiu,di licaçio &ks efetivos da Polícia Mifilar e do ( Orp() de

Bombeiros Miii t ar:"

Art. 4' - Fica o art, 90 da (Tonstitu içao do listado acrescido do seguinte
inciso XXVIII. passando seu inciso XXV a igorar com a redação que segue:

"Art.90—...........................................................
XXV - eXercer ii comando superior da Polícia Militare do Corpo de Bom-

heitos Militar. promover seus oficiais e nomea-Ius para os cargos que lhes silo
privativos:

XXVIII - relevar. atenualou anular 1 )enait(lI(les administiati':is impostas
a ervidores civis e ;i militares do Estado, quando julgar conveniente.".

Ao. 5° A aliiiea li 	inciso 1 do au. 106 da Constttuiçu do Estado passa
a vigorar com a seguinte redação:
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"Au. 106—.................................................................

h o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93, os
Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de Direito, os
nieiiibios do Ministério Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militare os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos
de responsabilidade:".

ArI. 6°- ( ) eapl!I do ali. lIO e o ali. III da Constituição do Estado passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 110— () Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição
em todo o território do Estado, compõe-se de juízes Oficiais da ativa, do mais
alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis,
em número ímpar. lixado na Lei de Ouanização e Divisão Judiciárias, excedendo
o número de juízes Oficiais ao de juízes civis em unia unidade.

Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militare o
bombeiro militar em crime militar definido em lei, c ao Tribunal de Justiça Militar,
decidir sobie a Pel(fl do posto e cia patente de oficial e da graduação de praça.''.

Art. 7° O art. 136 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte
inciso III:

"Au. 136—.................................................................
III - CorIo dc Bombeiros Militar.".

Au. 8° - O art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

"lii. 137 —A Polícia Civil, a Polícia Militare o Corpo dc Bombeiros Militar
se subordinam ao Governador do Estado.'".

Aut. 9° - O ali. 142 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
redação que segue:

"Ari. 142 -- A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públi-
cas estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e
na disciplina uiiilitares e comandados, preleucncialnicnte, por oficial da ativa do
ultimo posto. competindo:

-ii Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de seguran-
ça. de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades
relacionadas com a preservação e a restauração da ordem pública, além da ga-
rantia cIo exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos. espe-
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cialmente das arcas iaiendiria. sanitária. de proteção amhientat, de uso e ocupa-
ção (lo solo e de patrimonio cultural:

II - ao Corpo (le Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações
de defesa civil, a prevenção e combate a incejidio. perícias (te incendio. busca e
salvamento e eslabeleciineiito (te normas relativas a segurança das pessoas e de
seus bens contra incenelio ou qualquer tipo (te catasti'ote:

III —à Polícia Militareao Corpo de l3ombeirus Militar. a função de policia
judiciara militar, nos termos da lei federal.

§ 1 0 _ A Polícia Militare o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares
e reservas do Exército.

2' - Por deci ,,ãodecisão 1 uihtamentada do (io' ernatloi (k) Estado. O comando da
Policia Militar ou do ('OilS.) (te Bombeiros Militar potteizí ser exercido por olk'Ial
da reserva que tenha ocupado,pado, dtiiante o serviço ali o e em caráter efetivo,
caig( 1 privativo do tU ti ii iu posto da corporação.—.

Art. 10 - ( ) ao. 1 43 da Constituição (It 1 hstado passa a vi-orar com ii
seguinte redação:

"Au, 143 - Lei complementar organiïaiá a Polícia Militar e o Ctirpo de
Bombeiros Militar.

Parágrafo único - ( )s regtilamentos disciplinares das corporações a que se
refere O ((t/)1il deste artigo seiao revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com
intervalos (te il() máximo, cinco anos, visando ao seu aprimoramento e atuatitaçao.''.

Au. II - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições ('ouistitucionais
Transitárias os seuintes arts 9. 9o), 100. 101 e 102:

''Art. 98 - ( )s oficiais e as praças lotados em LiuIi(la(les do Corpo ele Bom-
beiros do Estado na data (te publicação da emenda que institui este artigo terão
o pia/o de noventa dias para real iiar a opção inet ratável (te permanência na
Policia Militar.

Ari. -- Terá o l)iiii (te noventa dias para rea luar a opção i rretratavel
pela integraçao nos quadros do ('011)0 de Botiibeiios Militar o militar lotado em
tIi1i(la(le da Policia Militar na data de puhlicacao ela emenda que instituiu este
aineo, que preencha os sceLiintes requisitos:

- possua cerliticado (te conclusão do Curso (te Bombeiro para Oficial. se
oficial superior ou intermediário.

II -	certificado (te conclusão (te Curso de Formação de Bombeiro
Militar, se praça.

Art.  100  - Até que lei complementarr dispo m ha sobre a orgaIIi/açao básica.
() estatuto dos servidores e o regulamento do Corpo (te Bombeiros Militar, apli-
ca-se a esta corporação a letistação vi-ente paia a Policia   Militar.
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Parágrafo único - No decorrer cio exercício de 1999, a ordenação tias
despesas cio Corpo de Bombeiros Militar será realizada pela Polícia Militar, até
que se processe a il)dividttaliiação dos respectivos orçamentos na I)1)po5t1
orçamentária do exercício de 2((X).

Art. 101 - A efetivação cio desmembramento patrimonial, financeiro e or-
çamentário do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar se dará na forma
da lei, que disporá também sobre o respectivo período de transição.

Parágrafo único - Será integralmente mantida a estrutura administrativa do
Corpo de Bombeiros Militar até que a legislação discipline o previsto neste artigo.

Art. 102 - () Poder Executivo pronu)vclá a revisão cio Regulamento Disci-
plinar e do Estatuto cia Polícia Militar no prazo de cento e oitenta dias contados
da publicação da emenda que instituiu este artigo, visando ao seu apri mora nien-
to e atualização.".

Ait 12 - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas (Ia
corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997
ficam incluídas nos quadros cio Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a
contagem cio tempo e a graduação anteriores ao afastamento.

§ 10 - Para o exercício do direito estabelecido neste artigo, as praças
deverão, no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta emenda:

- apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado:
II - renunciar expressamente. nos autos, ao direito cru 	se funda a ação

judicial proposta contra o Estado cru 	da exclusão decorrente dos latos
referidos no (aJ)i11 deste artigo.

§ 2° - O Governador cio Estado editará decreto, na data de publicação
desta emenda, relacionando os nomes das praças a que se refere este artigo.

Ari. 13 - Ficam retirados das fichas individuais dos militares que partici-
param do movimento reivindicatório de junho de 1997 as anotações e os regis-
tros de punições administrativas ou disciplinares cicie decorrentes.

Ari. 14— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da lnconIicincia. cru 	Horitonte, aos 2 de junho de 1999.

Deputado A ncicrson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval kngclo— 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário
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EMENDA À coNsilTulçÃo N°40

Altera os arts. 24. 32. 38 e 31 ) e revoga o au. 273 da Constituição do
Estado.

A Mesa djAssenlhléia Leizi siai ivu do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ari, 04, § 4°, da Constituição do Estado, promul ga a seguinte emenda ao texto
C4 institucional

Art. 1°-- () § 3° do ai-!. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar com
a Seguinte redação:

Au. 24- ................................................................
§ 3"- I. ' edado vinculai ou equiparar espécies ieniuneiatárias pala eleito

de remuneração de pessoal do ser iço publico.''.

Art. 2" - Ficam acrescidos ao aut. 32 da (. 'oilslitulçao do Estado os seguintes
incisos 1. II e 111 e § 3°. passando seu (Uil! a vigorai com a redação que segue:

32 -- A lixação dos padrões de vencimento e dos demais componen-
tes do sistema remuneratório observará:

- a ilatUiC/.a, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
que compõem cada carreira,

II - os requisitos para a investidura nos cargos:
lii as peculiaridades dos cargos.

§ 3 - Observado o disposto 110 ciqmt e incisos deste artigo, a lei disporá
sobre rea justes di tereneia(k)s nas ad iii ii ist rações di Feia. autarquica e fundacu ia 1
dos três Poderes do Estado, visando à ieeslnituiaçà do sistema iemu nerat.0io
de funções, cargos e ealTeiias.

Ait .3° - () art. 38 passa a constituir a Subseção III da Seção V do Capitulo
1 do Título III da Constituição do Estado com a denominação "Dos Servidores
Policiais Civis , com a seguinte redação:

"Aut. 38 - Assegurados. no que couber, os direitos, garantias e prerroga-
tivas previstos nas Subseções 1 e II deste Capitulo e observado o dispusto no
ali. 32 desta Constituição. a lei disporá sobre os planos de carreira e o iegumfle
jurídico dos servidores policiais civis.".

Art. 4" - A Subseção III da Seção V do Capítulo 1 do Título III da Consti-
tuição do Estado, integrada pelo alt. 9. passa a vigorar como Seção VI, colo a
dent o iii ilação '' I)os Militareslares do Estado'', passando as Seções VI. ''Dos Seu i -
ÇOS Ptihlicos''. e VII. ''Da Reguonaliiação". a Seções VII e VIII. respectivamente.



Art.5°_ O § II do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 39— ..................................................................
§ II - Aplica-se ao militar o disposto nos incisos 1. II, III, IV. V e no

panhgraÍ() único do art. 31 e nos § 4• 50 6°c 7° do ali. 36 desta Constituição e
nos incisos VI. VIII, XII, XVII. XVIII e XlXdoari. 7°daConstituiçioda Repúbli-
ca

Art. 60 - Fica revogado o ali. 273 da Constituição do Fstado.

Au. 7" - Fsta entenda u Constituiçio entra cm vigor IU &Iata de sua publicação.

Palácio (Ia Inconfidência, eu Belo Ilorizonte. aos 24 de maio de 2((X).

Deputado Auuderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário
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ENIENI)A À CONS11Tt J IÇÃ() N°41

Acresceina parágrafos ao art. 152 da ( 'onstiiuição do Estado.

A Mesa da Asscinbkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos lermos
to ali. 64 § 40, da ( ' ii si ii u içáo do Estado, promul ga a se g uinte emenda ao te x tt
const it uciotial:

Ari. 1° - Ficam acrescentados os seguintes * 1°c 20 ao art. 152 da (uns-
tituição do Estado:

"Au. 152—...............
§ l ' - Não se ia admitida. no período de noventa dias que au tecede

termino da scssáo legi si ali va . a apresem açiu de pvo icto de lei que 1c1111,1 pui
0i)ct() a instit(liÇâ(> OU a una Oiaç o de tributo estadual.

§ 20_ O disposto lo § 1' deste artigo não se aplica a projeto de lei desti-
nado cxci usi v ame n te a adaptar lei estadual a normaii a ledera1

Art. 20_ Esta emenda à ( 'onstiwiçáo entra em igor na data de sua ptihlicaçio.

Palácio da Inconludencia. em Belo Flori,onte. aos$ de novembro de 2(KX).

Deputado Andeum)II \ i ali - Preside iii e
Deputado Jose lr:i'i 1 Vice-Presidente
Deputado I)urvai \iigelo 2°-Vice-Presidente

Deputado Di lton Meio - 1 "-Seeietziuo
Deputado Gil Pereira -. 2°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°42

Dá nova redação ao § 2° do ali. 69 da Constituição do Estado.

A Mesa cia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
cio art. 64. § 4°, da Constituição cio Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - O § 2° do art. 69 cia Constituição do Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Aii.69— ..................
§ 2° - O prazo estabelecido no § 1° não corre em período de recesso da

Assembléia Legislativa nem se aplica a projeto que dependa de quorum especial
para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e
a projeto relativo a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual
OU crédito adicional.".

Au. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de novembro de 2000.

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio— 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°43

Altera a Composição do Conselho de Defesa Social.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64. § 40, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
con si ii uc i mal

Art. 1° - () capul do .tri. 134 da Constituição do listado paa a vigorar
COM a seguinte redação:

"Art. 134— () Conselho de Defesa .Social é ór gão consultivo do Governa-
dor na definição da política de defesa social do Estado e tem assegurada. em sua
composição, a participação:

- do Vice-Governador do Listado, que o presidirá.
II - do Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos:

III - do Secreuirio de Estado cIa liclucação:
IV - de um membro cio Poder Legislativo Estadual:

V -do Comandante-Geral da Polícia Militar:
VI —do Chefe da Polícia Civil:
VII - de (1111  representante da Defensoria Pública:

VIII - de (1111  representante do Ministério Público:
IX - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos

Advogados cio Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais, um da imprensa e um
indicado na forma da lei.''.

Au. 20_ Esta emenda Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo 1 Iorii.onte. aos 14 de novembro de 2000.

Depui acto Anderson Aclauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Angelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1`-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretíuio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°44

Dá nova redação ao inciso V do art. 170 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1°— O inciso V do art. 170 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Au. 170—...............................................................
V - promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e con-

trole do uso, do paicelamento e da ocupação do Solo urbano, ficando dispensa-
da a exigência de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento pata o
funcionamento de templo religioso e proibida limitação de caráter geográfico à
sua instalação:".

Au. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio cia Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2(X)0.

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°45

Alteia a redação do art. 23 do Ato das Disposições Constitucio-
nais I'iansittria.s da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. nos termos
do mi. 64. § 4° da ('onstiitiiçát do Lstado. promulga a seguinte emenda ao LeS tu
constitucional

Au. 10 - ( ) ali. 23 tio Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
(tmstituiçio do Estado passa a vigorar com a seguinte redaçào:

23 ( ) policial dvii bacharel em Direito que presta serviços como
Delegado Especial de Polícia, com os vcnciineiutos e as vanta gens da classe
iii icia 1 da carrei ia de 1 )e legado de Policia 1 passa a integrar o Qu adro Efeti o de
Delegado de Caiicira.

Paraguaio unico - ( ) servidor de que trata este artigo fará Lis a promoção
na carreira p01 nueuecilnent,) e pui antigtiidadc.".

Au. 20_ 1 sia emenda á ( institLliÇJO entra cli) \igOi' na data de sua publicação.

Palácio da liicoiulidciicia. ciii Belo 1 loritonte. .105 27 de dezembro de 2(X)O.

Deputado ,\ tidei 5( )II Atiati tt) - Presidente

l)eput .ido .Jose Ruaga - 1 °-Vice- 1 'residente

De pu 1 ad 1 )i li m Melo - V'-Secretário
Deputado (iii Pereira - 2"-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°46

Acrescenta dispositivos ao ali. 62 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
doar(. 64. § 40, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1" - O art. 62 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte
inciso XXX Vilie §4°:

"Au. 62 .....................................................................
XXXVIII -- autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de

competência do Fstado.

§ 4°— O exercício da competência a que se refere o inciso XXXVIII dar-se-
á nos termos da lei.".

Au. 2"— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

PaLicio di Inconfidência, cm Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 2(X)O.

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°47

Acrescenta dispositivos ao art. 161 e ao ali. 199 da Constituição
do Estado de Minas Gerais.

r\ Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Geiais, nos termos
do ari 64. § 4°. da Coiistituiç5o do Estado. PI0iILI Iga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1 - ( ) inciso IV doa[-[. 161 da ( unsi iiuiçio do Estado fica acrescido
da seguinte ai inca "1'':

"Au. 161— ...................... .....................................
1V- .......................................................................

a destinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas
Gerais - tJEMG - e para a Uni ersidade Estadual de Montes Claro ,, -
1 T NIM( )NTES -. prevista nø ali. 199.".

Ari. 2'— O art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica acres-
cido dos seguintes §* l' e 2°. passando o seu pará grafo único a § 30:

Au. 199— ...............
§ V' ( ) 1 stado dest 1 nara dotaçues e uecurs s i operaciona li iaçu e a

i1i:tinhiençi( das atividades flcce s%â1 à total implantação e desenvol \ i inent
da 1. Iniveisidade do Estado de i\liitas Gerais -- LEI M( i - e da Universidade Esta
dual de Montes Claros - t.INIMONlES -, no valor de, no mínimo. 2' (dois 1)01

cento) da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, repassados ciii
parcelas mensais equivalentes a uiiu (lote avos do total, no mesmo exercício,

§ 2"— [)os recursos a que se refere o parágrafo anterior. 7.5 sete e iuteio
por cento) serão destinados poii tarlame nte i criaç5& e a 1 uiiplantaçtu de cursos
stiperioles nos vales do Jetj tiitiuiliouilta e do Mucuri pela Universidade do Esta-
do de Minas Gerais - UEMG - e pela 1. niversida,le Estadual de Montes Claros-
- ITNIM( )NTES -, podendo, justificadamente. ser empregados na manutenção
de outras atividades das respectivas uni' ei'sidades.".

- Esta emenda ii Constitu uçn ciii ia em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da 1 nconlidència. em Belo 1 b rui mie, aos 27 de detenibro de 2( X )O.

1 )epuitdo Andersoti Adauto - l'residenie
Deputado Jose Braga - l"-Vice-Presidente
Deputado Durval Ángelo - 2"-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - l"-Sccretiiio
Deputado Gil Pereira - 2°-Secreuirio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°48

Altera o art. 31 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas (ierals, nos termos
do ali. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Aut. 10_ () ((iput e o inciso II do aut. 31 da Constituição do Estado passam
a vigorar com a seguinte redação, ficando o alugo acrescido dos seguintes § 2°
a 4° e passando seu parágrafo único a § 1

• 'Art. 3 1 - ( ) Estado assegurará ao servidor público ci i  os direitos previs-
tos no art. 7°. incisos IV, VII, VIII, IX, XII. XIII. XV a XX. XXII e XXX. da
Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua
condição social e da produtividade no serviço público, especialmente:

II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de eleti o
exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. admitida sua conversão
em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou a conta-
gem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais por tempo
de serviço:

§ 2° -Ao detentor, exclusivamente. de cargo em comissão declarado de
livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada
a conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas, a título de indenização,
por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público
estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração.

§ 3° - Para a conversão em espécie de que trata o § 2°, a base de cálculo
será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor
no período a que se referir o benefício.

§ 4° - Para os fins do disposto no § 2°. só serão computadas as férias-
prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em
que houver ocorrido a exoneração.''

Art. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo 1 lorítonte, aos 27 de dezembro de 2(XX).

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
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Dcjnitailo I)LIrvaI AllgcI() - 2°-Vice-Presidente

Deputado 1 )iI,.on Meio - 1 -Secteuírio

Deputado ( ;i 1 Pereira - 2°-Secrcuírio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°49

Alteia os aris. 13. 14. 15. 20, 23, 27. 30,31.33 e 35 da Constituição
do Estado e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ali. 64, § 4". cia Constituição cio Estado, pionuiga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 10_ () (a/)1a do ali. 13 da Constituição cio Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e
a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade.
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.''.

Art. 2° - () § 4" do ali. 14 da Constituição do Estado passai a vigorar com
a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes § 9° a 14:

"Au. 14— ..................................................................
§ 4"— Depende de lei específica:
- a instituição ca extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo:

li - a autorização para instituição e extinção de empresa l)L'I)Iica e sociedade
de economia mista, cabendo a lei complementar definir suas áreas de atuação:

111 - a autorização pala criação de subsidiária das entidades mencionadas
neste parágrafo e para sua participação em empresa privada:

IV - a alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e socieda-
des de economia mista, o controle pelo Estado.

§ 9°— A lei disciplinará as formas de participação do usuário de Serviços
públicos na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

- a reclamação relativa à prestação de serviços públicos em geral, asse-
guiadas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços:

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5 <'. X e XXXIII. da Consti-
tuição da República:

III - a representação contra negligência ou abuso de poder no exercício de
cargo, emprego ou função da administração pública.

§ lO - A autonomia gerencial, orçanientuíria e financeira dos órgãos e das
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante ins-
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tiumento especilico que Lenha por objetivo a fixação de metas de desempenho
para o órgão ou  e n t idade.

§ II - i\ lei dkporí sol)ie a nainie,:i jurídica do iiistILiI)leIit() a que se ieleie
lO deste arlieo e, entre outros I'L'qLIiSitoS, sobre:

1 - o seu pia/o de duração:

II - t) controle e o critério de avaliação de desempenho:
lil - os diieitos. as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes:

IV -- a remuneração do PeNsou11.
§ 12 - ( ) Estado e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, os coitsi-

CiOS públicos e os cOilVCi)1OS de coOpeiuiÇa() COil) os entes ledeiados, autori/ail-
do a gestão associada de serviços públicos bem como a translerencia total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais a ctiiiiiiiiiidtde dos
serviços transferidos.

§ 13 - A ir:insJerncia ou cessao, oiiei'osa ou gratuita, de pessoal efetiso
ou estável para entidade não mencionada no § 1'' deste a iii go fica condicionada
à a nu nc ia do ser', id ir.

§ 14 - Lei complementar disporá sobre normas gerais de criação, luncio-
namento e extinção de conselhos estadLiUis..

Ali. - ( ) capui do au. 15 da Constituição do Estado passa a vigorar, com
a seguinte redação:

"Ai. 15 - 1 ci estadual disci pli haia o procedimento de licitação, obiigatoiia
para a contratação de obra, serviço. compra, alienação, concessão e permissão, em
todas as modalidades, pala a adiiii n istiação pública direta, alltardltilca e lundacit ,iial.
bem como para as empresas públicas e sociedades de economia mista.''.

Au. 4" - 0-, incisos 1 e II do :nl. 2() da C'onstiiuição do Estado passauli a
vigorar com a redação que segue. ficando o artigo acrescido tio seguinte inciso III:

"Au. 20— .....................................................................
1 - na a&lniinistraçao direta de qualquer dos Poderes, por servidor l)Líhli0

ocupante de cargo público em Laratel eletivo ou cm comissão, por empregado
público detentor de empi-ego público ou designado paia tunçu'to de confiança ou
por detentor de Junção pública, na lorina do regime . iurídico previsto em lei:

II - luas autarquias e lii ndações publicas, por seiv idor público ocupante
de cargo público em caráter dei is o ou cm comissão, por empregado público
detentortor de e iii prego público ou desi gui atIo para tu i içao de c m tj aIIÇa OU J)( ii
detentor de 1 Li lição pública, sujeito ao regi me jurídico próprio de cada entidade.
na foi-ma pies is! a em lei:
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III - nas sociedades dc economia mista, empresas públicas e demais enti-
dades de direito pri ado sob o controle direto ou indireto do Lstado, por enipre-
gado público detentor de emprego público ou 1 Llnçà() de confiança.—.

Art.5° - O caput do ali. 23 da Constituição do Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 23 As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servi-
dores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchi-
dos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos cm lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoraniento.''.

Au. 6"- ( ) art. 27 da Constituição do Estado passa avigorar com a seguin-
te redação:

"Art. 27 -- A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municí -
pios não pode exceder os limites estabelecidos cm lei complementar.

§ 1°— A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a criação
de cargo, emprego e função ou a alteração de estrutura de carreira bem como a
admissão ou contratação de pessoal. a qualquer título, por órgão ou entidade da
administração direta ou indireta ficam condicionados a:

- prévia (lotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes:

II -autorização específica na Lei de Diretrizes Orça nientári as, ressalvadas
as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

§ 2°— Decorrido o prazo estabelecido em lei pua a adaptação aos parâmetros
por ela previstos, serão suspensos OS repasses de verbas estaduais aos Muni-
cípios que não observarem os limites legalmente estabelecidos.

§ 3° - Para o cumprimento (los limites estabelecidos com base neste arti-
go, dentro do prazo fixado na lei complementar referida no capiet, o Estado
adotara as seguintes providências, sucessivamente:

- redução de pelo menos 20 (vinte por cento) das despesas com car-
gos em comissão e Funções de confiança:

II - dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admiti-
do em órgão da administração direta ou em entidade autárquica ou fundacional,
que conte menos de três anos de efetivo exercício no Estado:

III - dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os
critérios de menor tempo de efetivo serviço e de avaliação de desempenho, na
loiiiia da lei

Art. 7°— O caput do ali. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar com
a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes § 4°. 5° e 6°:
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"Au. 3() - () Estado instituirá conselho de politica de administração e
ieirttuuieiação de pessoal. integrado por servidores designados por seus Pode-
res, com a li nalidade de participar da lorimi lação da pol it ica de pessoal.

§ 4' - Os iectiisos orçamentarios pio\ eiticnles la economia Fia execução
de deSpesas correntes ciii cada ór g ão. autarquia e ttiiiclação serão aplicados no
desenvolvimento de programas de qualidade e pioduii idade. de ti'einailiento e
deseii olvimento, de modernização. icaparelhaniento e racionalização do servi-
ço publico ou no pagamento de adicional ou prémio de produti idade, nos
termos da lei.

§ 5" - A remuneração dos ser idores públicos otganiiados em carreira
serí lx;iola nos termos do § 10 do art. 24 desta Constituiçao.

§ (° -- ( ) Estado iilanleiã escola ik g erno paia a 1 orniação e o apertei-
çoamento dos servidores piblicos. constituindo a participação nos cursos um
dos requisitos para a promoção na carreira. facultada.  para isso, a celebração de
com enios OU contratos com os dentais entes federados.".

Art. 8° - O art. 3l da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes

"Au.	31 - ..................................................

§ 5' -. Ao servidor da administração direta dos Poderes do Estado. do
Tribunal de Contas e do Ministério Público bem conto ao das autarquias e
fundações públicas que completarem o tempo pala a aposentadoria voluntária
integral poderá ser concedido, a critério da administiação e desde que o servidor
flO ieque ira sua ssage 01 para a i mil i idade. o abom i-permanenc ia. corres-
pondeitie a 20 , \ iiite poi cento) da lentuileração iiieiisal, sa10 tiiiitei1írio. a
contai tio pri mci io dia Mi hse(1iiente ao l)C110110 aquisitivo da aposentadoria.

§ U, - \ parcela percentLlal pie ista no § 50 não será paga cumulativamente.

7" -. ( ) abono dc que trata o § 50 não constitui base para cálculo de
adicmoiiam, e antageli e iKio se incorpoFa ao \ CiKiIileilto.

§ " - Não incidi ião sobre o ab ino perilial ncia os descontos reI crentes
as C( mi ri bu ições piev iolcnciarua e compleincntar para a aposentadoria.''.

Au. 9°— O art. 33 da Constituição do Estado passa a vigorar com a scgtiifl-
te rcdaçao:

"Ali. 33 O direito de greve será exercido nos termos e nos limites delimii-
dos em lei específica.—.

Ari. II) — O art. 35 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguin-
te redação:
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"Au. 35-É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor público
nomeado para cargo de provimento eletivo em virtude de concurso público.

§ 1' - O servidor público estável só perderá o cargo:
1 - em virtude de sentença judicial transitada em julgado:
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla

defesa:
III - mediante procedimento de avaliação periódica ele desempenho, na

1 ,01-111a de lei complementar, assegu iada a ni pia defesa.
§ 2° - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável,

será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço
público federal, estadual e municipal.

§ 30 - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
estável ficará em elisponi bi lidade. com  remuneração proporcional ao tempo de
serviço público federal, estadual e niunicipal,até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.

§ 4° - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a ava-
liação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.".

Ar!. II - ( ) Ato elas Disposições ( onstitucionais Transilórias fica acresci-
do elos seguintes arts. 103 a 109:

(Argüida a inconçntzuuna/:dade (AI)IN 2578-3)

103 - No prazo de dois anos contados da data de publicação desta
emenda à Constituição, as entidades da administração indireta terão seus esta-
tutos revistos no que se refere a sua natureza jurídica, tendo em vista sua fina-
lidade e as competências efetivamente executadas.

Art. 104 - É assegurado o prazo ele dois anos de efetivo exercício para
aquisição de estabilidade aos servidores em estágio probatório na (lata da pro-
mulgação da Emenda Constitucional n° 19 à Constituição da República, sem
prejuízo da avaliação a que se refere o § 40 do art. 41 da mesma Constituição.

Art. 105—Ao detentor de função pública ela administração direta, autárquica
e lundacional elos Poderes elo Estado, elo Ministério Público e elo Tribunal de
Contas admitido por prazo indeterminado até 1° de agosto ele 1990 são assegu-
rados OS direitos, as vantagens e as concessões inerentes ao exercício de cargo
eletivo, excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida nos termos do ar!. 41 da
Constituição da República e do art. 19 elo Ate) das Disposições Constitucionais
Transitórias da mesma Constituição.
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Art. 106 - Passam a integrar o quadro eFetivo de pessoal da adini nístraçã(>
pública estadual, cm cargo correspondente ii Função publica de que sejam dc-
tefliores. os seco lotes servidt Ires admiti itt por prazo indeterminado:

o doumw de tu nçt) pú b 1 ica admitidotido ate a data (Li pio tu ti tgaÇào da
('otistituição da República de 198$:

II —o detentorde função pública admitido no período compreendido entre
5 de outubro de 1988 e 10 de acosto de 1990, data da Instituição do regime
ILtIRIILI) LiiliC() Iii) Estado.

Art. 107 - ( ) disposto nos arts. WS e 11)6 aplica-se ao servidor readmitido no
serviço público por força do ari. 40 da Lei n.° 10.961. de 14 de dezembro de 1992.

Art. 108 Lei complementar estabelecerá os crilerios para a dispensa de
de te mor de função  publica

Ao. 109 ( ) Poder Executi o prointu'erá. no exercício de 2001. a
eompalibilitaçao das remunerações de que tratam as Leis Delegadas n"%42, de 7
de tunho de 2(X)0. e 45. (te 26 (te julho de 2t)tX). com ti disposto na Lei t)elegada
o." 4 . (te 7 de junho de 2(X)O.".

.'\il. 12 - Esta emenda a ( 'onsiituiçào entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconlidencia. em Belo 1 lorizonte. aos 13 de junho de 2(X) 1

Deputado Antônio Júlio - Presidente
I)eputado Alberto Pinto Coelho - l°- Vice- Presidente
Deputado 1 o Jose - 2' Vice-Presidente
1 )eputado ( )tiiuto (iodi nho 3°-Vice- l'iesidente
I)epuiado M auri Torres 1 "-Secretáro
Deputado \Vandcrle> Ávi Ia - 2°-Secretário
Deputado klvaro Antônio - 3°-Secretário
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EMENDA À CONSTITtJÇÃO N°59

Altera a redação do art. 14 da Constituição do Lstado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ai't. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional

Art. l° O iflCiSO lido § 4°do ari. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §* 15, 16 e 17:

"Au. 14- ........................................................
§4 .
II - a autorização para instituir, cindir e extinguir sociedade de economia

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

§ 15- Será de três quintos dos membros da Assembléia Legislativa o quorwn
para aprovação de lei que autorizar a cisão de sociedade de economia mista e de
empresa pública, a alienação de ações que garantam o controle direto ou indireto
dessas entidades pelo Estado ou a alteração em sua estrutura societária.

§ 16 -A lei que autorizara alienação (te ações (te empresa concessioiiária
ou permissioiráii:i (te serviço público estabelecerá a exigência de cumprimento,
pelo adquirente. (te metas de qualidade de serviço e de atendimento aos objeti-
vos sociais inspiradores da constituição da entidade.

§ 17 - A desestatização (te empresa de propriedade do Estado prestadora
de serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou
dc serviço (te saneamento básico, autorizada nos termos (leste artigo, será sub-
metida a referendo popular."

Au. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horitonte, aos 29 de outubro (te 20)1

Deputado Antônio JI.ili() - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - l'-Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2°-Vice-Presidente
Deputado ()tinto Godinho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1°-Secretário
Deputado Wandertey Avita - 2°-Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 3°-Secretário
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FMENI)A À CONSTITUIÇÃO N°51

Acrescenta incisos ao art. 243 da ('oi1tiIuiJo do hsiulo,

A Mesa da i\ssembkia 1 etislativa do lst1tl() de Minas (Jcriis, nOS termos
doar(. ,4 § 4°. da Constituição do Estado, po nm iga a seguinte emenda ao texto
con st ii ti C On a!:

Ai-i. ° - ( ) ari. 243 da Constituição l kstado fica acrescido dos seguintes
incisos XII e XIII:

"Au. 243	....................................................
XII - prounoç o da educaçao para o tuiisuno em todos os ní\ eis educacio-

n ais:
XII! - divulgação de iniornuções sobre a atividade do turismo, com vistas

a conscientizar a população da importância do desenvolvimento cio setor no
Esta cl."

Aut. 2°— Esia eniencLi a ( onstituiçã() entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo I lorizonte. aos 2) de outubro de 2001

De puladotado A ii ló n io J til i - Presidente
Deputado Alberto Pinto ('oelho - l"-Vice-Presidente
Deputado Ivo Jose - 2°-Vice-Presidente

Deputado Olituo Ciodinho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1 "-Secretário
Deputado Wanclerley Ávila - 2°-Secretário
Deputado Alvaro António - 3°-Secuetário
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ErIENDA À CONSTITUIÇÃO N°52
Acrescenta ao Ato das Disposições ( 'onstitucionais Transitórias
cia Constituição do Estado dispositivos referentes à extinção do
cai'o de carcereiro na estrutura da Policia Civil.

A Mesa cia Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do au. 64. § 4°, cia Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. I" - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitá-
rias da Constituição do Estado o seguinte art. 110:

"Au. 110 Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil. o cargo de Carcereiro,
com suas respectivas classes, passando seus ocupantes na data de publicação
da emenda que instituiu este artigo a ocupar o cargo de Detetive, mantidas as
vagas existentes no quadro de detetives.

§ 10_ Os ocupantes cio cargo de Carcereiro a que se refere o c'apul deste
artigo ingressarão na classe inicial do cargo de Detetive. independentemente da
classe ocupada na carreira de Carcereiro.

§ 2° - Os servidores de que trata este artigo farão jus à progressão na
carreira por merecimento e ant ig(iidade.

§ 3° - Até o integral cumprimento da Lei n.° 13.720, de 27 de setembro de
20(X), cabem aos ocupantes do cargo de Detetive as atribuições previstas no ali.
78 da Lei n.° 5.406, de ló de dezembro de 1969.

§ 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover o ajuste e o equilíbrio
cio número de cargos na série de classes de Detetive.".

Au. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio tia Inconticlencia, cm Belo Horizonte, aos 28 de clezcnihro de 2(X) 1

Deputado Antônio Juli() Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1°-Vice-Presidente
Deputado Ivo José 2°-Vice-Presidente
Deputado Olinto Gocli nho - 3"-Vice-Presidente
Deputado Mauu'i Torres - 1°-Secretário
Deputado Wanderley Ávila - 2°-Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 3°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°53

Dá nova ied çàu ao art. 239 da Constituição do listado.

A Mesa da AssembIia Leg islativa do Estado (II' Minas C iai. nos termos
do au. 64. § 4. da Constituição do Estado. proniu lua a seguinte emenda ao texto
COn st it uc 1 ( na!

1" - ( ) mi. 239 da ( '01151 itLl içio do 1 sta(h), modificado pela 1 menda lá
Constittiiçio n° 16. de 10 de deicmhro de 1995, pa ,,sa 1 vigorar com a seguinte
redação:

''Au. 239 - Sem pie juí/o do sistema de centralização das receilas públicas.
o recolhiuiento de tributos e demais receitas públicas estaduais sera efetuado
nos estabelecimentos públicos ou privados autorizados pela administração
faze ndzíria

Parágrafo único - A autorização a que se refere o capo, deste artigo será
publicada no ôrgão de imprensa oficial dos Poderes do Estado e divulgada na
internet. na pá g ina eletrônica do Estado.''.

Au. 2" - Esta Emenda i Constituição entra em ' igor na data de sua publicação.

Palácio da luiconfidncia em Belo Hori,.onle, aos 12 de dezembro de 2002.

Deputado Antônio J LII iO - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1" Vice-Presidente
Deputado lvi) José - 2" Vice-Presidente
Deputado ( )linto Godinho - 30 Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - J0 Secretário
Deputado \Vanderley Avula - 20 Secretário
Deputado AI aro A ntôn i O - 3° Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°54

Da nova redação ao art. 56 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64. § 4° da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art.	() art. 56 da Constituição tio Estado passa a vigorar com a seguin-
te redação:

"Ai-t. 56—O Deputado é inviolável, civil e penalmene, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos.

§ 1° - 0 Deputado, desde a expedição do diploma, será submetido ajulga-
mento perante o Tribunal de Justiça.

§ 2° - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso,
salvo em flagrante de crime inafiançável.

3° - Na hipótese prevista no § 2° deste artigo, os autos serão remetidos
dentro de vinte e quatro horas à Assembléia Legislativa, para que esta, pelo
voto cia maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

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

§ 5° - O pedido de sustação será apreciado pela Assembléia Legislativa
no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa.

§ 6° - A sustação do processo suspende a pnsctiÇão, enquanto durar o mandato.
§ 7° - O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação

recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoa (IUC
a ele confiou ou dele recebeu informação.

§ 8° - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição da República
não inscritas nesta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imuni-
dade. remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às
Forças Armadas.".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Ilorizonte, aos 18 de dezembro de 2(X)2.

Deputado António Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1 «' Vice-Presidente
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Deputado IO Jose - 20 vice-presidente
Deputado ()linto ( odi n  io - 3" Vice-Piesideute
Deputado Mauri ines l" Secretário
Depurado Wandeik .-viIa - 2' Secretário
Deputado Alvaro Antônio - 30 Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°55

Acrescenta parágrafo ao art. 82 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64, § 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. U - O art. $2 do Ato das Disposições Constitucionais liansitoijas ela
Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4":

"Art.82—(..)

§ 4° -A Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade Fsta-
dual de Montes Claros e as fundações eelucacionais ele ensino superior criadas
ou autorizadas por lei estadual ou irni n ici pai e existentes na data de provilulga-
ção da Constituição do Estado integram o sistema estadual de ensino.''.

Aut. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo 1 lorizonte, aos 20 de dezembro de 2002.

Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 10 Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2° Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho - 3° Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1° Secretário
Deputado Wanderley Ávila - 2" Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 3° Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°56

Institui a Ad ocacia-( ierat do Estado.

A Mesa da Assembleia LeisIativa do Estado de Minas ( icrais. nos ternios
art. 64. § 4°. da ( 'on sti 1 LI iÇi() do 1 stado. p11) 1 1U Iga a seguinte entenda ao te x (o

C( inSi ii uc iona 1:

1 - ( ) inciso XV do ai-I. 62 da ConstiLuiçio do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

An. 62-(..)
XV - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral

do Estado nos crimes de respol)sabl lidade:"

Art. 2 - ( ) inciso XXVI do ait. 90 da Constituição do Estado passa a
viyorar com a seguinte redação:

Ari. 90-..
xxVI - nonrearo Procurador-Geral de Justiça, oAd gado-Geral do Esta-

do e o Defensor Público (ieial, nos termos desta ('onstituição:"

Ari. 30 - As alíneas ''a'' e ''e'' do inciso 1 do art. 106 da Constituição do
E'stado passam a Vigorar com a seguinte redação:

\rt. 106-..I
-- (..)

a) o Vice-( ;overnador do Estado, o Deputado Estadual, o Advogado-( eral
do Estado e o Procurador-Geral de .1 ustiça. rios crime. ,, como is:

1..)
)o mandado de segurança contra ato do ( ioveivador do 1 sI ado. da Niesa

e da Presidência da Assembléia 1 .egislaiiva. do próprio Tribunal ou de seus
olgitos diretivos e colegiados. de Juii dc Diieito, rias cauSas de sua conrl)et)ncia
iec ursa 1. de Sec rei ãrio de Estado, do Presi ilem e do Tribunal de ('ouias. dii
Piocoirador-Geral de Justiça e do Advogado-( k'ral do Estado:''

Ao 4' - ( ) §5  do ati. 1 18 da Constituição do Estado passa a vigorar corri
a seguinte redaçao:

— A ti. 1 l-
§ 5 - Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, cru

tese. de norma legal ou ato normaIi o estadual, citará, previamente. o Advogado-
(ier'al do Estado e o Procurador-( iera 1 da Assembléia Legislativa, que tlebnderai
o aio ou texto i mptignado. ou. no caso) de norma leal ou ato jiorir tal ivo muuici paI,
o Prefeito e o Presiden te da Câmara Municipal, para a mesma finalidade.''



Art. 5` - ( ) art . 128 da Constituição do 1 st ado ps a i' , orar Com il
seguinte redação:

"Art. 128 —  AAdvocacia-Geial do Estado, subordinada ao Governador do
Estado, representa o Estado judicial e extrajudicialniente. cabendo-lhe, nos ter-
mos da lei complementar que sobre eia dispuser, as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos do Poder Executivo.

§ 1 - A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o Advogado - Geral do
Estado, de livre nomeação pelo Governador do Estado entre cidadãos maiores
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2" - Subordinam-se técnica e juridicamente ao Advogado - Geral cio
Estado as consultorias, as assessorias, os departamentos jurídicos, as procura-
dorias das autarquias e das fundações e os demais órgãos e unidades jurídicas
integrantes da administração direta e indireta cio Poder Executivo.

§ 3 ( ) ingresso na classe inicial da carreira da Advocacia Pública cio
Estado depende de concurso público de provas e títulos, realizado com a parti-
cipação da Ordem dos Advogados cio Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais,
em todas as suas fases.

§ 4 -Ao integrante da carreira referida no § 3° deste artigo é assegu-
rada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de
desempenho, após relatório circunstanciado e conclusivo da Corregedoria
do Órgão.

§ 5 - No processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder
Legislativo ou por sua administração, a representação cio Estado incumbe à
Procuradoria-Geral da Asseiibléia Legislativa, na forma cio § 2' cio ali. 62.".

Art. 6" - ( ) Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acresci-
do do seguinte ali. lii:

III - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o
"CU)Ut" do ali. 128 desta Constituição, que organize a Advocacia-Geral do Esta-
do, serão observadas as seguintes normas:

- a estrutura da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual passa a integrar
a Advocacia-Geral do Estado:

11 - os cargos de Procurador do Estado e de Procurador da Fazenda Esta-
dual e os respectivos titulares passam a integrar, em carreira única, a Advocacia-
Geral do Estado, com a denominação de Procuradores do Estado

111— os servidores da Procuradoria-Geral cia Fazenda Estadual serão trans-
feridos para a Advocacia-Geral do Estado e mantidos em cargos com atribuições
e remuneração equivalentes:
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IV - si() galantick)s OS diieitos e vantagens .1 (LiC lii.Ciii jttS OS SCrV1JOECS
da adiiiinistraço direta ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado que
prestarem serviço na Advocacia-( iral do Estado.

§ 1 - Fica extinto o cago de piociiiiidor-(;et'al da I'a,enda Estadual.
§ 2` - Ficani transferidas para a Advocacia-( ieral do Estado as unidades e

as (li ,t ações do oiça incuto da Piocu radoria-( ;era 1 do Estado e as paice las do.,,
ciédi ti s orçanienIímios da Secretaria de Estado de Fazenda te crentes à Procura-
doria-Geral da Fazenda Estadual.".

Amt. 7' - Esta emenda a Coiistimuiçio emitia ciii vigor na data de sua publicaçmo.

l'.ml.ício cLm Inconlidencia. em Belo F-loriionte. aos II de julho de 2(X)3.

Deputado Mau ii Torres - Presidente
Deputado Riiiiolo Aloise - 1°-Vice-Presidente

Deputado Adelmo Carneiro 1 .eo - 2°-Vice-Presidente
Deputado l)i lioii Melo -- 3'-Vice-Presideiite
I)eputado \tiiõnio Andrade - ]`-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretíiio
Deputado l'astur (.ieomge . t'- Secrctirio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°57

Alteia os arts. 14. 25,3 1, 39, 125 e 290e revoga os § te 2' do ali.
32 da Constituição do Estado e acrescenta os arts. II 2 a 121 ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tios termos
cio au. 64, § 40, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Ali. 1° — O § II do art. 14 da Constituição do Estado fica acrescido do
seguinte inciso V:

"Art. 14—(..)

§ II —(..
V — alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de provimento

em comissão e das funções gratificadas, observados os valores de retribuição
correspondentes e desde que não altere as unidades orgânicas estabelecidas
cm lei e não acarrete aumento de despesa.".

Ai-I. 2° — Os disi)ositi vos a seguir relacionados da Constituição cio Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Aii.25—(
LII — a de dois cargos e empregos privativos de profissionais de saúde

com profissões regulamentadas.

(..)

Art. 39—..
§ lI —Aplica-se ao militar  disposto nos § 1'. 2,3". 4°. 5°c 6° do ali. 31

e nos § 4°. 5°, 6°c 7° do art. 36 desta Constituição e nos incisos VI. VIII, XII,
XVII. XVIII e XIX do ali. 7° da Constituição da República.

(..)

Art. 125—..
1 —(..)
eos direitos previstos no art. 7 ,VIII. XII. XVII. XVIII e XIX, da Constitui-

ção da República: no § 4°c no inciso 1 do § 6° do ali. 31 e no § 5° do ali. 36 desta
Constituição:

(..)

Art.290—L.)
— a férias-prêmio em dobro, em relação às previstas no art. 31, § 4°. desta

Constituição. se integrante do Quadro de Magistério:
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11 - a giatiíicaçio calCulada sobre seu vencimento básico. incorpora cl à

Ari .3'' - ( ) ai't. 31 da ('onst 1W IÇO do Estado passa a vigorar com a reda-
ção que segue:

"Art. I - O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração
Pública direta, autái'quica e lundacional os direitos previstos tio au. 7 . IV. VII,
VIII, IX. XII, XIII. XV, XVI, XVII, XVIII. XIX. XX. XXII e XXX.daConstiluição
da Repu 1)1 rei e os que. nos termos da lei, visem à mel h n'ia de sua eondiçao
social e da produtividade e da eficiência no serviço público. em especial 4) pré-
mio por produtividade e o adicional de desempenho.

1 A lei disporá sobre o calculo e a periodicidade do prémio Por produ-
tividade a que se t'el'ei'e o ' eo/iii! '' deste artigo, o qual mio se incorporara. em
nenhuma hipótese. aos pi'o etOt s de aposentadoria e pensões a que n sei\ i dor
Ii ter jus e cuja concessão de1)eildel'a de previ sao orçalnental'ia e dispoii i bi Itt lade
Ii nancei ra do l stado.

§ 2' - ( ) adicional de deseitipenho será pago tiieiisalmentc em valor va-
riável. calculado nos termos da lei, vedada sua cmcessâo ao detentor. e\clusiva-
mente. de cifl,o em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoiier;içàu.

§ 3'' - 1 'aia Ii ns de prornoção e progressão nas carreira,' será adotad . além
dos critérios estabelecidos na Iet,isIaçào peil incute. t) sistema de ava Ii açii( de
desempenho, que será disciplinado Ciii lei, podendo prevista ponIuaçao por
tempo de serviço.

* 4' - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo e l'uiiçào pública féria'.-prêmio com duração de três meses a cada cinco
anos de el 'eti o exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais.

§ 5" —i\ avaliaçãode desempenho dos integrantes da l'olícia Civil. pai'a eleito
de pronioçào e progressão nas respectivas calTeiras, obedecera a legras especiais.

§ (' - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:
- assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou ao compa-

nheiro e aos dependentes:
II - assistência gratuita. cm creche e pré-escola. aos lilhos e aos depen-

(lentes, desde o nascimento até seis anos de idade:
III adicional de i'enuiiieração para as ali v idades pCnOSiiS. i lisa Iuhres ou

perigosas.

Au. 4 - ( ) Ato das Disposições Constitucuoiiais Transitárias da ('otisti-
tuição do Estado fica acrescido dos seguintes aris. 112. 113, 114, 115. II h, 117.
118,119,120c  121:



"Art. II 2 Ao servidor público estadual da Administração Pública direta,
autárquica e lundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público
do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constitui-
ção, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu
vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a
este se incorpora para fins de aposentadoria.

Parágrafo unico Fica assegurada a concessão de adicional de 10% (dez
por cento) sobre seu vencimento básico e gratificação a cada período de cinco
anos de efetivo exercício no serviço público ao servidor público e ao militar de
que trata o "capul'' deste artigo que tenham implementado os requisitos para
obtenção de tal benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição da
República n' 19. de 4 de junho de 1998.

Art. 113 -• Ao servidor público estadual da Administração Pública direta,
autárquica e fundacional que tenha ingressado no serviço público do Estado de
Minas Gerais até a data da publicação desta emenda ia Constituição, é assegura-
da a percepção de adicional de l0 (dez por cento) sobre o seu vencimento
básico quando completar trinta anos (te sei-viço ou, antes (liSSO. se iniplementado
o interstício necessário para a aposentadoria voluntaria integral, o qual se incor-
pora ao vencimento para fins de aposentadoria.

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10% (dez
por cento) sobre sua remuneração. quando completar trinta anos de serviço, ao
servidor público de que trata o "capo!" deste artigo que tenha implementado os
requisitos para obtenção de tal benefício até a (lata de publicação da Emenda à
Constituição da República n 19, de 4 de junho de 1998.

Art. 114 - É garantida a contagem em dobro das lérias-prêmio não gozadas:
- para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prêmio adquiridas

até a data da publicação da Emenda à Constituição da República n° 20, de 15 de
dezembro (te 1998:

II - para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço, quando da
aposentadoria, ao servidor que tenha cumprido os requisitos para a obtenção
de tal benefício.

Ari. 115 - O servidor e o militar na ativa na (lata de publicação desta
emenda à Constituição poderão, por opção expressa e na forma da lei, substituir
pelo sistema de adicional de (lesenipenho a que se refere o art. 31 desta Consti-
tuição as vantagens por tempo de serviço que venham a ter direito a perceber.

Parágrafo único - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de
serviço ao servidor que. na data de publicação (lesta emenda à Constituição,
seja detentor, exclusivamente, de cargo em conuissào declarado de livre nomea-
ção e exoneração, quando provido em outro cargo de mesma natureza, desde
que o ato de nomeação ocorra até noventa (lias após a exoneração.
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Ait. 116— E vedada a perCepção de acréscimo pecuniáriO em ratão exclu-
siva do tempo de SCIV1Ç() ao servidor que ingressar no serviço público após a
publicação desta emenda à Constituição, excetuado o disposto nos § e 5 do
art. 3 l e no parzígialo tillico do art. LIS do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Art. 117— Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de
sua aposentadoria, o direito de converterem espécie as 1 érias-prémit adquiridastidas
até 29 de fevereiro de 2(X)4 e não gozada,,

1 - Ao detentor. cxclusi ameifle, de cargo em comissão declarado de
Ii re nomeação e exoneração ou de lunção pública não estável fica assegurada
a conversão em espécie das Férias-prémio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004
e não goiadas, a tiLulo de indenização. por motivo de exoneração. desde que não
seja reconduzido ao sei iço público estadual no pra/o de noventa dias conta-
dos da data da exoneração.

2 -- Para a con' cisão em espécie de que trata o § 1 a base de cálculo
será a iiiedia ponderada dos vencinienlos dos cargos ocupados pelo servidor
no periodo a que se relcrir o beneficio.

Para fins do disposto no § 1 só serão computadas as lérias-prémio
decorrentes de serv iço publicoico estadu ai prestado fio próprio Podei e iii que
houver ocorrido a exoneração.

Ari. 118— Ao servidor público civil e ao militar do Lsiado de Minas ( crais
ciii exercício na data de publicação desta emenda à ('onsi ituição que For no-
nicado para outro cargo tio Estado ciii ratão de apro ação cri concurso público
fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das
férias-prêmio adqu 1 rid ,s e a adquirir.

Ari 1 1 9 - Para fins de aposentadoria, é garantida a conta gem proporcional
coiTespondente ao tempo de efeti o c\eik. leio de magisteru) ria iniciativa piiada e
na rede pública municipal. estadual ou ledetal de ensino. até a data da publicação
da Emenda à Constituição da República ri 20. de 10 de deienihro de 199$:

- ao Prol essi w ou ao Regente de Ensino que tenha passado a ocupar
cargo eletivo, cargo em comissão ou 1 unção gratificada diversa do exercício de
doccaicia. até a data do alastamcnw para o exercício desses cargos ou lunções,
e que não tenha completado vinte e cinco anos de eletivo exercício de iliagisté-
rio, se mulher, ou trinta anos, se homem, hipótese em que se stijeitaião à aposeil-
tado ri a na regra geral:

II ao Especialista da Educação. relativamente ao tempo ciii que exerceu
o cargo ou função de Professor e àquele a que se refere a Lei n 8.1 1. de 22 de
dezembro de 1981. até 1i) de maio de 1 990, data da publicação da decisão liminar
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do Supremo Tribunal Federal na ADIN- 152, a qual suspendeu a eficácia do ali.
286 desta Constituição, que:

i) não tenha implementado o requisito temporal pala se beneficiar cia
aposentadoria especial até 22 de setembro de 1992:

h) se tenha aposentado a partir de 26 de maio de 1992. com proventos
proporcionais, nos ternos do art. 36, inciso III, alínea "e'' ou "d''. cia Constitui-
ção do Estado:

e) se tenha aposentado no período de 26 de maio a 22 de setembro de 1992,
nos termos cio art. 36. inciso III. alínea "a", da Constituição do Estado, por não
contar trinta anos de efcti VO e \CFCIC1U de magistério, se homem, ou vinte e cinco
anos, se mulher:

III -.to servidor do Quadro do Magistério em exercício no Órgão Central
da Secretaria de Estado de Educação. em Superintendência Regional de Ensino,
em Núcleo cio Programa Estadual de Alimentação Escolar e cio Unidades Esta-
duais de Ensino que tenha optado pelo Quadro Permanente, nos termos do art.
ló da Lei n 9.346. deSde dezembro de 1986, e cio art. 37 da Lei n 9.381. de 18 de
cieiemhro de 1986, relativamente ao período de magistério anterior à opção, e
tenha retornado ao cargo anteriormente ocupado. nos termos do art. lO da Lei n°
9.592. de 14 de junho de 1988:

[V - ao servidor ocupante de cargo pertencente a Quadro de Pessoal
clist i nio do de magistério.

Ai-I. 120 - Para fins do cálculo de adicionais, é assegurada ao servidor
público estadual a contagem proporcional correspondente ao tempo de efetivo
exercício de magistério na iniciativa privada e na rede pública municipal. esta-
dual ou federal de ensino, na forma do artigo anterior, até a data da publicação
desta emenda à Constituição.

Ali. 121 - Ficam revogadas as legislações dos Poderes Legislativo e Judi-
ciário, do Tribunal de Contas e cio Ministério Público referentes a apostilamento
cm cargo de provimento em conussao ou função gratificada.

§ 1 - Fica assegurado ao servidor Ocupante de cargo de provimento
efetivo o direito de continuar percebendo, nos termos da legislação vigente até
a data de promulgação desta emenda à Constituição, a remuneração do cargo em
comissão ou função gratificada que exerça nessa data, quando dele for exonera-
do sem ser a pedido ou por penalidade ou quando se aposentar, ficando garan-
tido, para esse fim, o tempo exercido no referido cargo cie provimento em comis-

ou função gratificada até data a ser fixada cm lei.
§ 2 - Os Poderes e órgãos a que se refere o "capo," deste artigo encami-

uliarão, no prazo de sessenta dias contados da promulgação desta emenda à
Constituição. projeto de lei contendo as regras de transição.
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§ 3 - Paia o Poder ou órgão que não cumprir o pia/o previsto nu § 2.
adotai-se-í a data de 29 de fevereiro de 2(X)4 como limite pata contagem do
tempo para e lei ti de apost II ao ic

Ail. - ( ) Podei Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, até 31
de dezembro de 2(X)3, os projeto de lei relativos aos planos de carreira dos
servidui'es públicos civis do Poder Executivo em exercido na data de publicação
desta emenda à Constituição e dos que ngrcssarem nu serviço público esi adtiai
a pailir dessa data.

Au, Ô -- Ficam revoiados O) ari. 285 e os § 1 e 2 do ali. 32 da Constitui-
ção do Estado.

Art. 7 - Esta emenda a ( & on'tituiçãu entra em vigor na data de sua ptillica.

Palácioo da incontidência, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 2003.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rémolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilion Meio - °- Vice- Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado 1 .ui,. Fernando Faria - 2"-Sccretáiio

Deputado Pastor (icorge —V'-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°58

Alteia a alínea "e" do inciso 1 do ali. 106 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assenibkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64, § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Ar[. 1 < - A alínea "e" cio inciso 1 do art. 106 (Ia ('oiislituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

106—..)

e) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da Mesa
e (Ia Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus
órgãos diretivos e colegiados, de Juiz (le i)ireito, nas causas de sua competência
iecui'sal. de Secretário de Estado, do Presidente cio Tribunal de Contas, do
Procurador-Geral de Justiça. do Advogado-Geral do Estado e contra ato de
Presidência de Câmara Municipal ou de suas comissões, quando se tratar de
processo de perda de mandato de Prefeito:".

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio cia Inconfidência, cm Belo 1 lorizonte, aos 18 de dezembro de 2(X)3.

1)eputado \lauui 'I'ouTes - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Di Izon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°59

Acrescenta alugo ao Ato das Disposições (' mstitucioilais 'Iran-
sitóriis da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembleia 1 .eiisiativa do Estado de Minas Gerais. nos termos
do ai1. (4. § 4". da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao temo
coflst i t UC 1011 a

An. 1' - ( ) Ato das Di sposiÇ es Constituc i nai s 'Fransitóri as da ( 'onsti-
ttiiçio do Estado rica acrescido  do segui ilte artigo:

''Au. 02 -- Ao militar que tenha inressado no serviço público estadual
até a data da publicaçio da emenda que instituiu este ai'tigo e que. nessa data.
esteja no ser\ iço ativo lica assL'otllada a percepção do adicional de 1 (dez
por cento) sobre seu VenclifleilIO basico quando ctiiiii)lelar trinta anos de servi-
ço ou, antes disso, se i m pie inc niado o interstício necessario para a aposentado-
ria voluiii alia nteera 1. o qual se incorpora ao vencimento para fins de ap usen-
tadona.''.

Ali. 20_ Esta emenda i ('onstituiçio entra cm igor na data de sua ptiblicaçio.

Palácio da Inconhdencia. em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2(X)3.

Deputado Mauri Torres - ['residente
Deputado Rmolo Aloise -- l"-Vuce-Piesidenie
Deputado Adelmo Carneiro Leiio - 2°-Vice-Presidente
Deputado 1 )i lton Melo -. 3"- Vice - Preside me
í)eputadt Antonio Andrade - 1 ''-Secretirio
Depulado 1 ..0 li Fernando Varia  -- 2°-Secuet írio
t)eputado lastor C'ieorge -- 3-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°60

Acrescenta parágrafo único ao art. 63 da Constituição (10 Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ali. 64, § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. l O - () art 63 da Constituição do Estado fica acrescido do Seguinte
parágrafo único:

Art. 63—(..)
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a elaboração, a reda-

ção, a alteração e a consolidação das leis.".

Art. 20_ Esta emenda à Constituição entra em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio (1,11 ncon 1 idência, em Belo l lorizonte, aos 19 de dezembro de 2(X)3.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Riiolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2"-Vice-Pi-esidente
Deputado l)ili>ti Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado António Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário
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Ir1ENDA À CONSTITUIÇÃO N°61

Acrescenta disjssitt'o ao art. 73 da (	stituiç 'io do listak.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos tenflos
do ari. 64. § 40, da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. 1 - ( ) au. 73 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 3'

Ari. 73—(..
§ 3 - Os Poderes do kstado, seus órgãos e entidades. o Tribunal de

('ornas e o Ministério Publico divulgarão, no ór g ão oficial de imprensa do Fsta-
do e por meio eletrônico de acesso publico, até o vigésimo dia do ms subse-
qüente ao trimestre vencido. demontrativu) da despesa mensal realuiiida no
trimestre anterior com remunemação. subsídio e erbas m ndeuu u zatôrias. i iic l um das
as vantagens de natureza 1 ou de qualquer outra natureza, de seus sem' i -
dores. empregados públicos e agentes políticos, ativos e inativos, dmscm'imnina-
da p01 unidade orçamentaria e ItIr cargo,	ou função e respectivos
números de (ctipantes 011 iuiemnbros.".

Ai-t.2 - ksta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua J)L1Iilc1mo.

Palácio da lucontidncia. em Belo Flonzonie. aos 23 de dezembro de 2(X)3.

l)epuiado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adeimo Carneiro Leão - 2°-VicePiesmdente
Deputado l)iI,on Meio -- ''- Vice-Presidente
I)eptmtado Antônio Andiade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria -- 2°-Secret árim
Deputado Pastor (icorge 3°- Secretário

268



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°62

Altera o parágrafo LÍfliC() do alt. 195 da Constituição do Estado.

A Mesa daAssenihléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos lenhos
do art. 04. § 4°. da Constituição ) do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. l - O parão rafO único do ali. 195 da Constituição do Estado passa a
vi2orar com a seguinte redação:

Au. 195—(..)
Parágrafo l.j fliC() - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado

deverá garantir o ensino de Filosofia. Sociologia e noções de Direito Eleitoral
nas escolas públicas do ensino médio.''.

Au. 2 - Esta emenda i Constituição entra em vigor na data de Sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2(X)3.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rênholo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - ?r°-Vice-Presidente

Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor ( eouge - 3°-Secretário
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EMENDA À ('ONSTITUIÇÃ() N°63

Alteia dispositivos da Constituição do Estado e acrescenta arti-
gos ao Ato das Disposições Constitucionais Iransitori.o..com o
objet i '. 0 de l)iOlfl( \ C r a (1111 iicação da Segu uda 1 nstãncia da J Lisi i -
ça ('omun Estadual.

À Mesa da Assembléia i.eislativa do Estado de Minas Gerais. nos termos
do art. 64. § 4". da Constituição do Estalk), promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Au. 1- Os arts. 66.1V. "h'': 79. § l: 99, paníwai tinico: 103. li, "h'' e 106.
1. "h''. e II. da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte iedaço:

66-i.
IV - t..)
b) a criaçao, transformação ou extinção de cargo e itiiição )uhllcos de sua

Secreta ri a e da Secretaria ik ' Fri I'iu na 1 de Justiça Militar. sob o ieg Iii ie Li 1111 CL)

unico dos servidores civis, e a fixação da respectiva remuneração. observados
os parametros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto tIOS
aiis.24.** 1 e2 ,e32:

Au. 79-(..)
§ 1 - ( ) Auditor te!)) os i0Cs11105 impedimentos e garantias do Jui, de

Direito de enluancua mais ele'. ada e, quando em substituição a Conselheiro. os
meSmos direitos, garantias e impedimentos deste.

Au. °))	1

I'auaeiaio' unico - RecehRl.is as indicaçCes, o l'rihuual de Justiça iouinará
lista iuipiice e a enviará ao Governador do Estado, que. nos \iilte dias sLii)se-
quentes. eslolhera um de seus integrantes pata nomeação.

Au. 103-(..)
II —L
1)) expedir decisão noiltlai iva em matéria aduiii ti isti'a( iva de econ( )iilia inter-

na do Poder Judiciário. ressa valia a autonomia adnii II strati va do Tribunal de
Justiça Militar:

Ari. 106- (.)
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h) o Secretuiio de Estado, ressalvado o disposto no § 2' do ali. 93. os Juízes
do Tribunal de Justiça Militar, os Juíies de Direito, os membros do Ministério
Público. o Comandante-Geral da Polícia Militare o do Corpo de Bombeiros Militar
e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos de ics1)onsabllida(k':

(..
II -julgar eni grau de recurso as causas decididas em primeira instancia,

ressalvadas as de competência de Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Mi-
litar ou de órgãos recursais dos juizados especiais:".

Art. 2° - O inciso III do "capur" cio art. 98 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a redação cicie segue, ficando o artigo acrescido cio seguinte
parágrafo único:

Art. 98-(..)
III -o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militarfar-

se-á alternadamente por antiguidade e merecimento, apurados, respectivamente,
entre os Juízes de Direito da entrância mais elevada e entre os Juízes Auditores;

(..)
Parágrali. único - Para o CCSS() ao Tribunal de Justiça, a tíltima entrância,

prevista no inciso lii deste artigo. será integrada pelos Juítes de Direito titulares de
varas do juizado conflim e pelos Juízes Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte.".

Art. 3° - O § 2" cIo ari. 1 lOda Constituição do Estado passa a vigorar com
a redação que segue, ficando o artigo acrescido cio seguinte § 3°:

"Au. 1

§ 2'- O Juiz cIo Tribunal de Justiça Militar e o Juiz Auditor gozam. respec-
tivamente. dos mesmos direitos e vantagens do Desembargador e cio Juiz de
Direito de entrância mais elevada e sujeitam-se às mesiuias vedações.

§ 3° - Os vencimentos cio Juiz cio Tribunal de Justiça Militar e do Juiz
Auditor serão lixados em lei, observado o disposto no inciso V do ali. 93 da
Constituição cia República.".

Au. 4° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acresci-
cio dos seguintes arts. 123. 1 1-4 e 125:

"Ari. 123-- () Presidente cio Tribunal de Justiça encaminhará à Assembléia
1 .cgislativa. no prazo de cento e oitenta dias contados da data de publicação cia
emenda que acrescentou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, projeto de lei complementar adaptando a organização e a divisão
judiciárias do Estado às modificações introduzidas na Constituição do Estado
pela mesma emenda.
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Par,iwalo único - A lei complementar resultante do projeto a que se iekre o
'' apur deste alugo iransfonnarú os cargos de mi, do Tiihunal de Alçada em cargos
de Desembargado r, mantida a classe de origem, e estabeleceni a k n na de aproveita-
mento, nos novos cargos. dos ma g istrados ocupantes dos cargos transionuados.

.Art. 124 -- J\ii que entrem cio vigor as alterações a selem introduzidas na
organi iaçt e na div i sio judiciírias do 1 stad . nos termos do ali. 121 3, o Tribu-
nal de Alçada Ci flUi nuari funcionando com as atribuições e as conipettnci as em
vigor na data da publicação da emenda que acrescentou este ali igo ao Ato das
Disposições ('onstilucionais Transitórias.

Au. 125 - ( ) l'resi dente do 'lii bona l de Justiça encaminhará ú Assembléia
1 .eg islai iva pio elo de lei dispondo sobre o Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de J usi iça. alendendo as necessidades de funcionamento do Tribunal
apús a unificação da Segunda lnstincia pre' ista na emenda que acrescentou
este artigo ao Ato das Disposições ('onstitucionais Transiurias.

§ 1 - A lei resultante do projeto a que se refere o " aj'ut" deste artigo
estabelecerá a 1 ,01-111a do aproveitament i. no Quadro de Pess ia 1 da Secretaria do
Tribunal de Justiça, dos ser\ idores ocu lxi fies de cargos da Sec rei ari a do Fiiliu-
mil de Alçada.

§ 2 - Os bens e o patrimônio do Tribunal de Alçada passam a integrar o
acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.

§ 1 As verbas, as dotações orçamentarias e as preVisões de despesas
do Tribunal de Alçada. aprovadas por lei, serSo alocadas ao orçamento do Tri-
bunal de Justiça.-.

Ali .5	l:ka iii revogados o inciso li do ''capta'' do art. Yt, o § 1 do ali.
106 e os aris. 107. 105 e 270 cIa ('onsiiiuiçuo do Isiado.

Art. 6'-' - Fsta emenda i (Tonsiittuiçao entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da lnconfidincia, cm Belo 1 lorizonte. aos 19 de julho de 2004.

Deputado Mauti Riies - Presidente
Deputado Ranolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino ('arneiro 1 .eo 2°-Vice-Presidente
Deputado 1)i lion Melo - 1'- Vice- Presidente
Deputado Antônio Andrade - l"-Secretiírio
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secreiírio
Deputado ( ieorge 1-1 ilton - 3'-Sccretiii
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EMENDA À coNsTIi'ulçÃo N°64

Altera o inciso li do § 3 do art. 53 da Constituiçao do Estado.

AMesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas (eiais, nos termos
do art. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional

Art. 1" ( ) inciso II do §	do art. 53 da ( onstituiçiio do Estado passa a
vuorar com a seguinte redação:

"Art.53—(..)

11 - eleger a Mesa da Assembléia pala mandato de dois anos, permitida
uma única recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente. na mesma
legislatura ou na seguinte.''.

Au. 2'— lista emenda à ( 'onslituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 10 de novembro de 2(X)4;
216° da Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêunolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado (leorge Hilton - 3°-Secretário
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li:MF;NDA À CONSTITUIÇÃO N°65

Altera os arts. 42 a 5() da ('onstituição do Estado.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. nos termos
tio 40 do ari. (4 da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Au. 1 - Os .uls. 42 a 50 da ('olIstiluição do Estado passam a vigorar com
ase,uinte redação:

''Ati. 42	( ) Estado poclera instituli^ iie&liiinte lei coiiij)leiilcntar. legião
met topol i t ai ia. ai. E ii ie ração o rba na e ii ic i'( wrcgião con st 1 til I( las por agrupa-
mento de Munic ípi 's li mil roles, pala integrar o	nk ,. a organização e
a execução de lunçôes públicas de interesse con1um.

.Ari. 43 - ('onsidera-se função pública de interesse comum a atividade ou
o serviço cuja realização por parte de um Município. isoladamente. seja inviável
ou cause impacto nos outros Municípios integrantes da região inetiopolitatia.

§ 1	A gestão de Função publica de interesse cOmutil seta unificada.

§ 2 - As especificações das Funçues públicas de interesse comum serão
defi nidas na lei complementar que i 051 ii u ir região metropolitana, aglomeração
urbana e niierol'rcg tão.

Au. 44 - A instituição de legião metropolitana se tara com base nos
conceitos estabelecidos nesta Constituição e na avaliação, na fornia de parecer
técnico, do conjunto dos seguintes dados ou Fatores, dentre outros, objetiva-
mente apurados:

- população e crescimento deniogralico. com projeção qiilliuCnal:

11 - grau de conurbação e niovillicntos pendulares da população:
111 - atividade ec000nuca e perspectivas de desenvolvimento:

IV - fatores de polarização:
V - deticiéncia dos serviços pUbllL05. ciii uni ou iiiais Municípios, coto

iIij)I icaçào no deseii ol vi niento da regiao.

§ 1 - Lei complementar estabelecerá os procedimentos Pala il elaboração
e a análise do parecer técnico a que se refere o ''caj)íil '' (leste artigo. i ndispensií-
'el para a apresentação do projeto de lei complementar de instituição de região

nietropol itana.
§2 - A inclusào de Município cio legião metropolitana já instituida será

feita com base Ciii estudo técnico pré tu, elaborado em coiiloriiiidade com os

critérios estabelecidos neste artigo.
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Ali. 45 - Considera-se região metropolitana o conunto de Municípios
limítrofes (IUC apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do teci-
do urbano e de complementaridade (te funções urbanas. (ILIC tenha corno fluClC()
a capital do Estado ou metrópole regional e que exija plane jaiflento integrado e
gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes.

Art. 46— Haverá em cada região metropolitana:
- urna Assembléia Metropolitana:

II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano:
III - urna Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e executivo:
IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado:
V - um Fundo (lc Desenvolvimento Metropolitano.
§ 1 —A Assembléia Metropolitana constitui o órgão colegiado de decisão

superior e de representação do Estado e dos municípios na região metropolita-
na, competindo-lhe:

- definiras macn)(liretrlzes do planejamento global da região metropolitana:
II - vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de seus membros, reso-

lução emitida pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ 2 - Fica assegurada, para fins de deliberação, representação paritária

entre o Estado e os Municípios (Ia região metropolitana na Assembléia Metro
p01 itana. nos termos de lei complementar.

§ 3 5 - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é O
órgão colegiado da região metropolitana ao qual compete:

1 - deliberar sobre o planejamento e a execução das funções públicas de
interesse comum:

II - elaborar a programação normativa da implantação e da execução (Ias
Funções públicas de interesse comum:

III - provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado da região metropolitana:

IV - aprovaras regras de compatihiliiação entre o planejamento da região
metropolitana e as políticas setoriais adotadas pelo poder público tara a região:

V - deliberar sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ 4° - Fica assegurada a participação (te representantes do Estado. dos

Municípios da região metropolitana e da sociedade civil organiï.ada no Conse-
lho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 47 - Fica instituído o Fundo (te Desenvolvimento Metropolitano.
destinado a financiar os planos e projetos (Ia região metropolitana. em conso-
nância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
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,\rt. 48 - Considera-se agIoineraçio urhalhl o agrupamento de Municípios
limítrofes que apresentam tendencia à compkiucnt.iiidade das fUnÇÕeS UFI)dnZls que
cXiji planejamento integrado e iectimentk ação coordenada dos entes públicos.

Parágrafo unieo - À instituiçào de agk)meraçao urbana obedecerá. no que
couber, ao disposto no art. 44.

Art. 41) -- Considera-se niicrorlegiu) o agrupalflcilt() de Municípios
li niít o d 'es teMi Itante de elemento ,, comuns lïsic )-tem tori ais e socioeconolnic( s

LIU&' 
exija plane janiento integrado com vistas a criar condições adequadas pala o

desenvolvimento e a integraçào regional.

Art. 50- () Estado compatibiliiaia a organiiaçào administrativa regional
de seus órgãos da administração di ida e i ndi teta com as regiões metropolitanas,
aglonierações urbanas e microrregiões.''.

Ari. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo 1 loriionte. aos 25 de novembro de 2(X)4:
216° da Inconfidência Mineira.

Deputado rslauri TolTes - l'ieside nte
Deputado Rêmolo Aloise l°-Vice-I'residente
l)eputaulo \deliuo ('arneiro Leão -- 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Melo - Y'-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade -- l°-Secretiiio
Depu(ado Lui z Fernando Faria - 2"-Secretário
Deputado George Hilton - 3"-Secietiiio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°66

Alteia o inciso VIII do art. 10 e os § 15 e 17 do ar!. 14 da Consti-
tuição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do § 40 do ar!. 64 da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Ali. l - () inciso VIII do ar!. lO da Constituição do Estado Passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 10—.i
VIII - explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de

gás canalizado, na fortim da lei :''.

At-t. 2 - 0% § IS e 17 do aii. 14 da Constituição do Estado passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 14—L.
§ IS - Será de três quintos dos membros da Assembléia Legislativa o

quorum para aprovação de lei que autorizar a alteração da estrutura societária ou
a cisão de sociedade de economia mista e (te empresa pública ou a alienação das
ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado,
ressalvada a alienação (te ações para entidade sob controle acionário do podei-
público federal. estadual 011 municipal.

('.)
§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora

(te serviço público (te distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico, autorizada nos termos
(leste artigo, será su bniet ida a referendo popular.—.

Au. 3°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo 1 lorizonte, aos 25 de novembro de 2(X)4:
216 da Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri 'I'oiTes - Presidente
l)eputado Rêmolo Aloise - V>-Vice-Presidente
Deputado Adetnio ('arneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Di lion Meto - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado George Hilton-3'-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°67

Acrescenta artigo ao •;\to das i)is »açocs ('onstituciolhiis 11111-

sitorias da Constituição do hstidu.

A Mesa da Assembléia LeisIativa do Estado de Minas Gerais, nos termos
do ali. 64. § 4°. da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Aut. 1 - ( ) Ato das [)isposiçôes Consi itucionais Transitórias da Consti-
tuição do Fstado fica acrescido do seguinte ali. 126:

":\li. 126 - À lei criaií 1 undo com o ohpeti \ o dcaH li tar ações destinadas
à recuperaçao, à preservaçà&i e a conser ação airibiciital da bacia tio no São
Francisco.".

Aut. 2 lsti emenda à ( 'onsultulção entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio tia 1 ncontjde neia em ic lo 1 ioiizonlc. aos 1 5 de dezembro de 2004:
2 16` da 1 ncon ljdncia Mineira.

Deputadoi Nlau ri Torres - ['residente
Deputado Rêniolo Aloise - 1°-Vice-Presidenle
Deputado Adelmo ('arneiro 1 eào - 2°-Vice-Presidente
Deputado i)i izon Meio - "-Vice-Piesidente
Deputado Antônio Andrade 1 '-Secretário
Deputado Lui z  Fernando Faria - 2'-Secretário
Deputado George Hilton - 3°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°68

Acrescenta parágrafo único ao art. 38 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas (kiais, nos termos
do art. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1 - Fica acrescentado ao ali. 38 da Constituição do Estado o seguin-
te parágrafo único:

— Art. 38—t..
Parágrafo único - A aposentadoria do servidor policial civil obedecerá ao

disposto em lei complementar federal

Au. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo l lorizonte, aos 20 de dezembro de 2(X)4:
216" da Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri Tones - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - l'-Vice-Presidente
Deputado Adelino ('arneiro Leão - 2"- Vice-Presidente
Deputado Dil,on Melo - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado George Hilton - 3°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 69

Acrescenta dispositivos aos arts. 77 e 79 da Constituição do Es-
tado e ao Ato (Ia ,, Disp siçoes ('onstit ucionai s liansi tórias.

A Mesa da .-\ssembkia Legislativa do listado de Minas Gerais, nos termos
do art. 64. § 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Ari. 1 - ( ) ao. 77 da Constituiçao do 1 stado fica acrescido dos seguintes

Ari.77-..)
§ 4° 1 laverã um Ministério Público jtinto ao Tribunal de Contas. ao qual

se aplicam os princípio', institucionais da unidade, da indis isibilidade e da inde-
pendência funcional e ao qual incumbe, na forma de lei complementar. a guarda
da lei e a fiscalização de sua execução.

§ 5° - 1) Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se de
Procuradores, brasi lei s. bacharéis cio 1 )i tei lo, aprovados cio concti No público
de provas e titulos e nomeados pelo ( iovernador cio Estado, que também esco-
lherú e nomeará o seu Procurador-Geral dentre aqueles indicados em lista tríplice
elaborada e composta pelos integrantes da carreira, para mandato de dois anos.
permitida uma recondução, na fonua de lei complementar.''.

Au. 2° - ( ) art. 79 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes
§ 3°a5°:

".Art. 79-- (..)
§ 3° — (h Auditores do Tribunal de Contas, em numero de quatrov seiao

nonieados após apiovaÇão em concurso publico de provas e tiiulO'-,. ObSCi'\a(kI
a ordem de classil icação e os requisitos pieS istos na Lei Orgânica do l'rihuuial
de Contas.

§ 4° — Sempre que ocorrer a acãiicia de cargo de Auditor do Tribunal de
('ornas, será realiiado concurso público para seu pros iinento.

§ 5° -- ( ) edital (li) concurso publico a que se refere o § 4'' (leste artigo será
publicado FIO pravo de cento e oitenta (li is contados da ocorreiic ia da vacancia.''.

Ari. 	- ( )Aio das Disposições ('oostutucionais Iransitonas da Consti-
tuição do Estado fica acrescido dos seguintes atis. 127 e 128:

127 ( ) pinHeiro concurso público para ingresso no cargo de Procu-
itdor do Mi nistéti o I'ti b 1 ico j tinto ao Tribunal de Contas será convocado pelo
l'ri buna 1 de ( itas do Estado tu pra io de cento e vinte dias contados da
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vigência da lei complementar a que se refere o § 5° do au. 77 da Constituição do
Estado, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção
Minas Gerais, na sua realização.

Pai'úgrafo único - Após a homologação cio resultado do concurso a que
se icteii' o "('a/)lIt'' deste artigo, os Procuradores cio Ministério Público junto ao
'ri bu na 1 de Contas elaborarão lista tríplice a ser encaminhada ao Governador cio

Lstaclo, para a escolha e a nomeação do seu Procurador-Gei'al.

Art. 129 - O edital para a rea li iação cio primeiro concurso 1)('11)lico pala
provimento dos cargos a que se refere o § 3° do ali. 79 da Constituição do
Estado será publicado no prazo de cento e oitenta dias contados da data de
publicação da emenda à Constituição que acrescentou este artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.—.

Au. 4° - Fica revogado o art. 66 do Ato das Disposiçôes ( 'oIu'tulutcR)nais
Transitórias da Constituição do Estado.

,\rt .5 - Esta emenda à Constituição culta em vigor na data cie sua publicação.

Palácio (Ia Inconliclência, cru 	1 lorizonte, tiOs 21 de dezembro de 2(X)4:
216" da Inconfidência Mineira.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado RêmoloAloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Di Izon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 "-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria  - 2"-Seci'etário
Deputado George Hilton - 3°-Secretário
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ÍNDICE TEMÁTICO

A

AÇÃO DE INCONSTITt'('IONA-
1 .JI)tl)F;

colupetencia do Tribunal de Justiça (art.
106. 1. h

AÇÃO PÚBLICA
- civil (ar[. 120. III)
- pena!: função cio Ministério Público
promovei (art. 120, 1
AÇÃO RESCISÓRIA
--e oIllj)ct tIL-Ia do Tribunal de Justiça •irt.
1001.'_,1
AC( ) R 1)( )S

competência cio Estado (alt. 10. III)
ADMINISTRAÇÃO FAZENI)ÁRIA

arcas de ação, precedência sobre setOl'es
administrativos (art. 1
AI)l1IN1S'1'RAÇÃ() I'Ii'IBI.I('A

\r tarubéni SERVII)OR E'UBLI(D
- empresas públicas: sociedades de
economia mista: alienação (mi, 14. § 40, IV)
- agente público: destituição: omissão (art.
4°.* 1°)

atividade administrativa: sis(emas.
i)iatteJai)teilto. finanças (art. 14. § 2°)

ato administrativo, motivação, legalidade
(art. 13. § 21)
- atos: fiscalização econtrole, invalidação
(art. 13.	1°)
- autarquia, fundação, órgão autónomo:
instituição, extinção (art. 14. § 4°. 1)
- autonomia administrativa (art. 14, § 3°
- cargos, empregos e funções (111.2 1

concessão, permissão ou autorização (:111.

14, § 7°)
- despesa com pessoal: limites (art. 27
- direta (art. 14)
- direta: criação de cargos (art. 61. \'IIh
- direta: destituição de integrantes (art. 4°. § 1°)

- empresa PL1!tic:l: instituição. extinção
art. I4.4".I1
exercício de atividade administrativa (art.

20.1.11 e 111)
- improbidade (art. 29)

indireta (ar(. 14. § 1°. 1 a Vi
-- indireta, adaptação à Constituição
(A i)CT, art. lO, parágrafo único)
- indireta: causas e conflitos entre as res-
pectivas entidades: l)OCCS5O e julgamento:
competência cio Tribunal de Justiça (ati.
106. 1.j).
- indireta: criação, extinção ou trans-
foi mação de entidade (art. 14. * 81)
- indireta: estatutos: ltvisão (ADCT, ali. 103)
- indireta: pre s identes das entidades;
aprovação cia escolha: competência
privativa da Assembléia (ar). 62. XXIII, d)
- organização de seus órgãos: aprovação
da Assembléia (ar). 61, XII)
- órgãos e entidades: autonomia gerencial,
orçamentária e financeira: ampliação (ui.
14. § lOe 11
- órgãos e entidades: manutenção:
reestruturação (AI )CT, art. 10)
- prestação de serviço público (ali. 14. § 6°)
- princípios e disposições gerais (ai-I. 13)
- reforma administrativa; aplicação do alt.
30 (Al)C 

'
art. II)

- serviços públicos: participação do usuário
(ar). I4.*9"(
- sociedade de economia mista: instituição.
extinção(arl. 14. §4°. 11)
ADOLESCÊNCIA

(Ver FAMÍLIA, ('RIANÇA.Al)Ol,FS.
CENTE. PORTADOR DE 1 )FII
CIÊNCIA. ll)OSO
ADVOCACIA
- advogado nomeado defensor dativo:
honorários (art. 272)
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-função e gauautt ia do advogado ar!. 132
vedada ao Procurador  do Es tadi e

l'ioctirslüi (lil Fazenda Estadual (art. 128.
5 30

ADVOCACIA (;F:R.-L1x) FSTAI)()
art. I2Xi

- instituição lanend:i a Constituiç.uo n' 56
- orgau taçCio. lei illl)leIei1tal A 1 )( 'T
art. lii

AGENTE  l'LJBI i( 'O
-- destit uçao. caso (irt. 40,	1°)
-- violação de direitos constitucionais do
L'il,tddOt punia r ai). V.	Xl

AG1.oII;R t(, '() URBANA
1 i.\açao de normas em sua', lumuçÇies

JutiI)IIL',)S iIj I)%I(I i.Ii .'\,sseiïihiei,i nu. ( 1
VIt
- nst ituiçio: competência (art. lO. X

AGROPE( 1 iÁ RIA
tomento: cotnx'tcitc ia comum da t iii ão.

Estado e Nlummk'l(imo ar). 1 1. \'ilI

..\(,ROTOXI( 'O
Vem' t,iiiilneiim N.lIj( ) AMBIEN1'F)

uso e repress to (itt. 248, 's1

ÁGUAS
bens do lL5tidt) ( dl't. 12. 1

.1.fl'STF
Vei .A(URI)O'si

I)I:l'I:RR.-s PÚl3l.l('..S

	

Ij)1 . 1)\ IÇil)	l,'l)li)elCl)(.'iu l)1'15'1t1	iii
Asseutitilem:m(ai 1. 02. X XXI\'(
- issenlanlento de trabalhadui rural art.
247. 1". IX)

coiO.essao gr.mt iii ta: dispensa de
autorização Ieg islai is ( ar!. 247. * 3"
- procel inuelili (lEis. 246 e 247: À 1 )( "1'.
art. 94)

proibição (art. 247. § 70: Al)("l'. au. 95)

A1ÁMENT.ÇÃ0
,uhasteciiticrmio, colapetêncli couulmmuu da

Lnião. listado e Município lar!. II.
- alimentos: ah steciunento interno (ali.
248. XIV 

APOSENTADORIA
\'eu' taunibeimi SERVII)()R Pt I BI .I('( ))

- aboiio-peitimaiiencui concessão (alt.
** 501 $°i

- atis idades iiisalumhu'es talt. 30, § 1'')
- cargos nu empregos temlx)rau'ios (m-I. 36.
* 201
- compul son I(mi. 36.  li)
-- contagem uec iproca (111. 36. § 7°(

- invalide, (alt. 36, 1
l)e1i ,	1 ))( II moi te(art. 36. § 501
proporcional; tempo de serviço (ar!. 36.

III. cl
- proventos, limites. revisão (ar!. 36. §
- tempo de servuço público federal.
estadual. municipal (ar!. 36. § 3°

volutitamia. lii ImiteI)). mulher! ari. 36, III)

ASSEMBLEIA 1 .E( ; ISLA'l'J's'A
- aprovação 	ai uenztção de teria ptuhl uca:
conmpet(nLi a privativa) ari. 62. X XX 1 \' i
- apros açài da escolha. C'i nuselhemri is do
Tribunal de ('oimtts, inembios um sei imo
de Governo, do Conselho 1 ',t.uultuml de
Educaçao. do Conselho de 1 )elesm Social.
de inteis etulom eitm mnulmmcupio. &ltts
l'resideumtes das emutidades da aduuiunistração
indireta. dos Diretores do sistema
li mmcciii estadual, de titular de cargo 1 zu,t.
62. XXllh
- aluibuição de controle do poder publico
(ali. 73, § 1". II)
- atribumiçes (.uris. 61 e 62)
-. uLmtoriiaçmn) de referendo (III. 62.
XXX \' 11h

Comissão Parlamentar de 1 nqmmeruto (ai't.
60. * 31
- comisso es. convocação de Secueturto de
Estado, de 1111 . 1 gentes de e III idade da
Admini.sti:uç:io l'tiblica ou de titular de orgão
diretanmeumte suil)or(linado ao (ioseruuador do
Estado (alt, SI, §* 1''. 2°c 3°)
-- conhi'.soes. mação, representação
propolcii mal. atribuições 1 ait . 00.§§ 1° e
2°. la VIU)
-comp:u'ecuinenio de Secretãrlos de Estado
(ar!. 54. § l"
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coulpetência. delegação de poder (AI X"I'.
art. 54.1 e II)

competência privativa (art. 62
- composição (ar). 52. ** l°e 20)
- controle externo com o auxilio do Tribunal
de Contas (art. 76)

convocação de l)lei)iSCitO (art. 62.
XXXVIII)
- convocação extraordinária: competência
do Governadoiiarts. 53. § 5°. 1. e 90. XX)
- convocação extraordinária pelo
Presidente (ar). 53. § 5°. 111

decisão sobre matéria vetada (ari. 70, §5°)
deliberações, maioria absoluta (ai). 55)
elaboração e sistematização do Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do
plano plurianual de ação governamental e
da proposta orçamentária anual, em
audiência pública regional (art. 157. § 50)

Fixação e modificação dos efetivos da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar (art. 61. Vil
-incorporação.	divisão	011

desmembramento: aprova ( art. 3°)
- legislatura. duração lati. 52. § 3°)
- mudança da sede, matéria de iniciativa da
Mesa (art. 66. 1. g)
- pedidos de inlorinações às autoridades,
crime de responsabilidade, não atendimento.
intiirmações falsas ar). 54. § 30)
- posse aos Deputados (art. 53. § 3°. h
- Presidente: convocação extraordinária
(art. 53. § 50 11)
-Presidente: promulgação de leis (ali. 70. § 8°)

previdência social dc seus membros e
tu mie lan 05 (ar).  62, XXXVI)
- regimento interno, adaptação à
Constituição (AI)CT. ar). 55
- reunião temporária, em qualquer cidade
do Estado (art. 53. § 4°)

reuniões preparatórias ( art. 53. § 31
evisão constitucional ) ADCT. ar). 30)

se\sd() ordinária (ali. 53, caput. e § 2°)
- sessões extraordinárias: convocação.
competência (ali. 53. § 5°. 1 e II)

ASSISTÊN( 'IA .JUR1DICA
legislaçào l)ni\:1til do Estado e

concorrente com a União (ar). lO. XV. n)
- serviços (ar). 135
ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS
- objetivo (lo Estado (ar). 2°. VIII)
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ações estaduais: recursos (art.  194)
- diretrizes (ali. 194. 1 e Ii)
- Estado: obrigação (art. 193)
- populações de áreas inundadas por
reserva(órios: Estado: planos de assistência
(ar). 194, parágrafo único)

serviços (art. 135)
ATIVIDADE POLICIA!.
- controle es terno,função do Ministério
Público ar) 120. VI: art. 125. 11)
ATOS 1)0 PODER PÚBLICO

legalidade e legitimidade (act. 2'. 11)
AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL

despesas: execução e pagamento (AI )CT.
ali. 97
- elaboração: Plano Mineiro de Desen-
volvimento Integrado. plano plurianual de
ação governamental. proposta orçamentána
anual: sistematização e priori zação ele
propostas pela Assembléia Legislativa (alt.
157. § 5°)
- execução orçamentária de propostas
priorizadas (ar). 74. § 1 1 . 1111
- fixação: percentagem: Lei de Diretrizes
Orçamentárias: destinação: execução:
propostas prioriiadas (art. 1.55, § 5°)
- Lei ()rçailleiii:íria: atendimento das
propostas pnioiuiadas (ali. 158, caput
- obrigatoriedade: Poder Executivo:
execução: l)rojeto. programa aprovados
(art. 73. § 2°. IV
-- Poder Executivo: participação (art. 157,
§60)
- Poder Judiciário: participação ar). 157,
§ 6°)
- Tribunal de Contas: participação (art.
157. § 6°
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AUDITOR 1)0 TRIBUNAl. 1)1:
CONTAS
-- aposeni adi)rI a ( ari 79. § 2°)

nonieaçfu 1 t ai. 79
- requ si Ris law 79. 1 a l\'1

AUNIENTO DA DESPESA
impossihi idade de apreseluaço de

projeRs imi. 0$
ALTI ARQL IA

Ver tailiku1l SERVIDOR PI. IRI.I('( ))
- alintIni raço publica indiieia ali, 14.§
U, 1)
- Criaço de cargos. :lpri1v:lçt1) da
,\ssenibleia ari. O 1. VIII)
- criação de C.IF11S e reinunL'raçu) dos
servidores: ver CARGOS PÚBLICOS
- instituiçao: e\tinç)o (art. 14. * 4", 1
- regime jurídico dos servidores: sei
SERVIIX)R l'L1131.IC()
- territorial de deSeil\OlVitflefltO 1 alt. 183.
§ 2°

eOiltii)le 1 art. 81, 11h

BANCO 1W IWSENV()I\IN1ENTO
S.A. E CAIXA ECONOMICA 1)0
ES'Il)() 1)1: rSIINAS GERAIS S.A.
- capita, pi ueIp:Lç.io do Estado 1 .•\ I )( '1'.
art. 13. § ii
- integração ao Sistenia Financeiro Estadual
(A1)C1'. art. 13

seivii.liies, contratos de trabalho,
vineulos elllj)iegaticios. I)I1flO5 de cargos e
salários cAI)(i'. alt. 13. ** 2°c 3")

BANDEIRA
- sinIboki do Estado ( ao. 7"

BENS DO ES'I'AI)()
i1(jtii5iÇ1*) e alienação: apros ação da

.Asseinhk'i,i 1 ,iri. O 1.
atribuiçati iii ,\ssenihIii,i (.111 O). XIV

- iiniveis, ,iI citação. doaçai ). l)eiltititi. liso,
pern issão.	cessao,	ali tori /ação.

cadasii,iiiienio e identihcaçao ) ao. 18. §*
50)

- inaveis. aquisiçio: autoii/aç:io legislativa,
1 ILÍiiÇli) ( alt.	$1

- moveis e iiliu\eis. dii eitos. endintentos,
serviços (alt. 12)
- valo[ liisttrico. artisiR o. cultural.
1110h Ii ilehlios. paisagens III haveis. sitio--,
a li l nei ik iii cos: Ci) mpetel icia coniuni do
Estado e Municípios (ao. II. 111)

BRAS.()
- ,iinix)lo do Estado ) ao. 7"

(.

CAIXA ECONÔMICA 1)0 ESTADO
DE MINAS (;IRAIS S.A

\er t.iiiileiii ';ERV II ( )R l'E 131 ICO.
SIS11:M\ E IN\XCEIR() ESl\-l)IJÃL.
BANCO DE DESEN-VOLVIMENTO
DO ESl.\l)() DE NIIN.•\S (,IiRAIS e
CAIXA F(O-N()Ml(,\ 1u IS'FAI)()
DL MINAS GERAIS S.\

coilsliiIIlçio de eiiiircs.i 1,LIl)liCa:
í)itiilllollio. irianUtençao. e\tii1Ç 'lih (m. 267

CÂMARA I)E LICITAÇÃO
- dii lrihii,i,il de Contas: apreciação da
legal id idc de aio 1 art. 70. § 6'')

CÂ1AR,NIE'NwuAI.
- colllpetel(cias (art. 173. § 2°c ao. 176)
- Cofl))Çl i i alt. 175i

CANlI'N1IA NA('IONI. DE
ES('OI.ASI)A (ï)MLNII)I)I'
- 1:111. li) lI

CA PITA l. DO ES'I'AI)()
Belo 1 loriionte (art. 8'')

- tiansleleiiCia siirtholica (,iit 250. §

CARGOS DAss1:MB1.i;I,
- cliaçao. tianstorm.içao e e\tiiiÇài)
C0iUl)etllciit pri \atiVa da .\sse iiibleia ) ali.
62,iV
- criação, transtormaçao ou extinção:
maii,ria de iniciativa da Mesa (art. 66.1. dl
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CARGOS PÚBLICOS
(Ver também ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA e SERVII)OR PÚBLICO)
- acesso e investidura (ai-[. 21,	1° a 4°)
- acumulação: vedação e admissibilidade
(ar!. 25.1. fie 111)
- administração direta e indireta— posse e
exoneração: declaração de bens art. 258)
- contratação por tempo determinado (art. 22)
- criação, extinção no Tribunal de Justiça:
matéria de iniciativa do Presidente (ar!. 66,
l\'. b)

criação e fixação da remuneração: matéria
de iniciativa do Governador) ar!. 66. III, h)
- criação, transformação e extinção:
apros ação da Assembléia Legislativa (art.
61. VIII)

destituição: caso (art. 40, § 1°)
do Executivo, autarquias e fundações:

competência do Governador à provisào e à
extinção) art. 90. III e IV)

Ciii COlO 1 ssa() (art. 23, caput
citi comissão: exoneração: conversão em

eslxcie das férias-prêmio: base de cálculo
ar!. 3 1. § 2°. 3° e 40

- em comissão e funções de confiança (ar!.
23, parágrafo único)

estabilidade, perda, reintegração. extinção
(art. 35. § l°a3°)
- extinção dos desnecessários: competência
do Governador(art. 90. XIII)
- função pública: exoneração: conversão
em espécie das férias-prêmio: base de
cálculo )art.31.*2°. 3°e4°)
- funções de confiança (art. 23. capuu
- investidura e exoneração declaração de
bens: registro em ('artúrio( ar!. 258.
)arãgiafo único)

nísel universitário: isoliomia, livre
empresa (au. 38)
- perda )art. 35
- remuneração, revisão, fixação: servidores
civis e militares (ar!. 24, § ['a 8°)
-titular: aprovação da escolha, quando a lei
determinar, competência privativa da
Assembléia )art. 62. XXIII. e)

('AR(.()S DO TRIBUNAl. DE
CO N'IAS

('naçz'I() e extinção, matéria de iniciativa
do 

p
residente (art. 66, II)

CARVÃo VE(;ETAL
—saída (art. 47)
('FR'l'II)Ã()

detesa de direito ou interesse pessoal:
i ndepe ode de pagamento de taxa ou
emol ti iliento ) art . 40, § 2°)
('IÍN('IA I 'l'ECNOLO(;IA
- conil)ele ao Estado (lilundir (ai!. ID, IV)
- desenvolvimento científico; pesquisa,
incentivo (ali. 211 )
- entidade de amparo e fomento: recursos:
destinação (ar!. 212, parágrafo único, e
At)CT. ar!, 92)
- isenções. incentivos e benefícios fiscais:
concessão (art. 2)3)
- pesquisa b:i.sica: prioridade (art. 2 1 l . § 10)

- recursos humanos: formação: condições
de trabalho (ar!. 211. § 3°)

('NEC
(Ver CAMPANHA NACIONAL DE

ES('( )1 ...\S DA COMUNIDADE)

COI)I(;O 1)1' FINANÇAS PÚBLICAS
Ver 1.1 l ('( )M I'LEM} N'LAR

CÓDIGO TRIBUTÁRIO
\r LEI ('Otvl PLEM ENl'AR)

COLAR NIE'I'ROPOI,ITAN()
clnposiç.o.	cstio .\I )( t. ar i. 5 1

l):tr:írlt0 tíllict.i

COMARCA
- avaliação pelo Tribunal de .hisl iça (art.
lIS)
- criaçao de ( art. 98. VII)
(.'OMISSA()

Pr,I compatibilização das propostas
orçalllellt:írias parciais de cada Poder ( al.
155,
COMISSÕES DA ASSFNIBLÉIA
- constituição: competência privativa da
Asseiiibléia ( art. 62, 1
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(oMI'E'rÊN('IAI.I:(;1sL..vI'1\
ção, coipteilca privati a tia

Assembleia (alt. 62, \XXIU
('OML.INI(AÇÃ() SO( IAI
- censura: P1't u 1 l ' tY&' 5 (ali. 227, VI)

Conselho Estadual de Comunicação
Social: criação (ali. 230
- di ulgação de ati Idades, Poderes do

Pstado 1 art. 22S. pai agralo único)
emissoras ol mciit. obrigações arL 229
emissoras olictais: programaÇãO (,til. 22

-- intOlinaçio jornal Istica: liberdade (.ali.
227, pará g rafo unico)

manilestaçàci clii Pe1lNait1C1tt, da eliaçlci
e explesao. semtt restrição (art. 227,
pará g rafo unteo. 1  VI)

publicação imiiptc'..m. licença (:111. 227. \ 1

('ON(.'ESSÁ() I)I'i' ERRAS p Ú-
BI,ICAS
--aprt)VaÇãcl c l) ilmI )etdnc i a privativa da
Assembléia (art. 62. XXXIV)

gratuita: dispensa de autorização
lcmmslativa alt. 247. § 3)
('ON('ITRS() P1'IBI,l('()

Ver (alllht'l)) ( 'ARG( )S 1'tBLIC(.)S 1

- alidade. prctmog,içao(.trt. 21.	1a4"

('()NDE('0RAÇ.-()
coitiercitela de: eouttpetencla clii

overnador (alI () XVIII
CONFLITO 1)1: ('ON4PE'I'ÍNC'1.A

clupetemmci.m do Ii ibunal de Justiça (:111.

1. II

('ONsELHI•:IR() 1)0 'I'R1Bt.7NAI. 1)l;
CONTAS

aprovação da CSLOlIt,l eomnpetelicma
plivativadaAssentl)Ieia ait. 62. XXIII. .1)

lorma de nomeação t ari. 7. § 1". 1 e 11 
mi:Ll:rnti:Is, iic.'ilc '.iIls IS. \eflCilrICntOS (alt.

75 40,

rec.ltli.S itu s (alt. 75. Ia 1 \

('ONSEI.H() I)-t 0.-I1
c_ollUo(c dc	'ml.11(mmL-lmIllmlld.lde 1:111. 	 18,V)

('ONSEI.iI() DE,1)I)F lISA SO CIA I.
aprovação dOS umenibros: competene a

privativa da ,\\sclmmhlei ;l(alI. 62, XXIII. li)

somflposiÇão (art. 134)
(UnçãO ( ati. 134,	21
org:tml i/ação (art. 13-1,	2

(ONSFI,11() I)I' I)ESIN VO1,VI-
\1I:N'r() ECONÔMICO i: S()('IAI.

\cm I )ESEN V( II \:IN1I.NI() ECONO-
NlI(Ol

CONSELHO DE (;()v1•:RrS()
apros ação e eleição de lttemhro\:

lulpetcmleia pris aLisa da ,\ssembléma (an.
W. XXIII. b. e XXIV

c I) lttl)etCl Ic i a (ali. )S
delinição e Cl)lltfl)siÇaI.i (ali. 9-1. I a VI
ImomeaÇão de dois milelriblI is: colripetencia

do Gos erriador 1 ar t. tI( 1, XXIV

CONSELHO DF ....SfIÇA
i\ei JLSTIÇ.-\ ,\ Ill FI \Rc

( 'ONSI']. 110 1W I'( ) 1. IF 1 ( 'A 1)E
DrIINIS'1'R.-Ç.() 1: REMUNE-

RA(,'() DE i'i:ssoi.
illst tu mt-ao 1 art. .1111

('ONSIIII()	l:ST\I)t.-tI.	1)I'
(0%1LNlCAÇ.-'t0) SOCIAL

\cm (Os1tNl(..-\Ç \( ) "( ((I.-\L

(ONSI'I.Ili) l:.sT.-u)t Alt»: IWFES.\
DOS 1)1 REITOS 1)0 PORTADOR ni:
I)I'Fi( 'IÍ,N('IA

(Vem F.;\MILIA. ( 'RI..\N(..\,AF)OI.PS-
(ENTE. P()RT-\ 1 )( IR DE. I)EFI-
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(ONSELIIO ESTADUAL DE SA-
NEAlIENT() RASI('()

(Ver SANEANIFN'l'() BÁSICO)

CONSELHOS ESTADUAIS
criação. funcionamento. e\(llição art. 4.
14

C()NSTITUIÇÂ() ESTADUAL
compromisso de manier, defender e

cumprir ( A1)CT. ar ( . 1°)
- edição IXpulal: divulgação (AI)C1'. ali. 90

cuarda; competência comum da União.
Estado e Municípios (art. II. 1)
- legislação complementar: Comissão de
Estudos (ADCT. art. 52.	l°e 20)

ie isão (ADCT. tt'is .3° e 4°. parágrafo
tililco)
(ONSIJLTORRjt'RÍI)IC,-

dc ciii idades ptíbl ica'.: vedada ao
Ministério Público (ali. 120. VIII)
CONSUMIDOR

dek'sa: curadoria especializada; manuten-
ção pelo Ministério Público (ali. 125. IV)
- (1e1Cs1 (10 (art. 233. § 31
- direitos; defesa. divulgação (ADCL ari.
18. § 6°)
- organismos estatais de defesa: participa-
ção do Ministério Público (ali. 121. 11
- Programa Estadual de Proteção ao
(AI)CT. art. 14
CONTAS DO GOVERNADOR

tomada e ju I gainent o ver GOVERNA-
DOR  1)0 ESTAI)()
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

lei. tu ..o'. contra a Fazenda Estadual alt.

('()N'l'RIBUIÇÁ() I)E l%II'LHORIA
(ali. 144.111)

CONTRIBUINTE
d leitos: procedimento administrativo:

eiiiIantentaçíio (A lXT. art. 18. 1)
CONTROLE DE ('ONSTITUCIO-
NALII)AI)E

pai te,,, legítimas para exercê-lo (ali. 118

CONVÊNIO
autorização e ratificação-, competência

l)l'ivaiiva da Assembléia ( art. 62. XXV)
celebração: competência do Governador

(ali. 90. XVI)
competeflCia do Estado (ali. (O. III

CONVÊNIO INTERMEINICIPAI,
api'Ovação, cOl))l)eleltC ia privativa da

Assembléia (art. 62, XXVI)
disciplinaniento por lei ( art. 14. § 12)

('O( )PERA'IiV
.iptiit) tio Estado ii t . 233. VI
lunilo de slesns ok iilli.-ltto art. 235)

CORPO DE BOMI(EI ROS MILITAR
Ver também 1'( )l.Í(lA MILITAR e

MILITAR)
aplicação da legislação vigente para a

Policia Militar: prazo (A1)CT. art. 1(X).
cZIpUt
• Comandante-Geral: processo e julga-

mento (ali. 106. 1. b)
- comando por oficial da reserva (art. 142.
§ 2°)

COlrtitfldO superior: competência do
(iovci'nador (ai-is. 90. XXV. e 137)

competência (art. 142)
- desmembramento patrimonial, financeiro
e orçamentário da Polícia Militar (AE)cT.
ar(. 101. caput)
- estatuto: estabelecido por lei comple-
mentar ( art. 39, caput

Fixação dos eletivos: matéria de iniciativa
do Governador (alt, 66. III, a)

fixação e modificação dos efetivos:
aprovação da Assembléia (ali. 61. XII)

inclusão das praças excluídos em virtude
de movimento reinvindicatório: requisitos
(EMC 39. art. 12, caput. e § 2°)

integrantes (ali. 39, c:tlMii
- mii ao utenção da estrutura administrativa
(AI )('T, art. 101, pamãgrak único)

Oficiais e praças: opção irretratável de
permanência na Polícia Militar: prazo:
requisitos (ADCT.arts. 98 e 99
- ordenação das despesas no exercício de
1999 (ADCT, art. 1(0. parágrafo único
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- oi g:mizaç.$) 1)01 lei 1lI)lCi)eflt.0 4 .ui -43
- promoção de iii leiais e flomeaç.iO pala
cargos; COlIll)cicllc ia do (art.
(0. XXV)

reculainenios disciplinares: revisão
l)eridic.t pelo Poder Execut i\ ú 1 ali. 113,
pará g rafo únicoco

ide'. ame nt .ilc nuação ou .1 nu 1 ação de
penalidades :idiiiinistrativas: coiflpcteflcia
P'. ,tlisa ibi (;osei - nador(ai't. 90. XXVIII

lei iLiflCi ção: coinpatibil i laçãi ) AI )('L
1091

('RE('IIE
Ver tmtbein EI)VCAÇ.3t()

- atendimento (ail. 198. IX
ser\ idor público' l iltos e depeiileies.

,iSSistCltciil ei:ililiiI (:11). 31, 1"')
('RÉI)!'f()

(Ver taiiltlCin ( )RÇ'Al\IEN'I'( ) e SI.-
CRETARIA I)\ ASSEMBLEIA
- de 111tlllC/a iii lltellticia execução 1 arf.
163)
-051)C1i.iL sILencia(art. 161.	2I
-- extraoidiiiariti: admissão (ali. 161
- CXti'aordili;iliO viicilcia (ali. 161. § 21
- iiiiuititdo prililllção (ali. 161. Vil)
- operações de: Iw I tibtçào: ressalvas (ai-[.
161.111. iii. 62. XXXII. art. SI. 111)

su[lleiiieiit.ti ser ORÇAMENTO1 E
SECRVIAR1.\ I).-ASSEMHLkI.-\
CRIANÇA -

(Ver I-AMII IA, ('RIANÇA.Àl)( )I ES-
C'EN'I'F, I'ORI.\l)OR DE DIFI-
CIÊNCIA. IDOSO)
CRIA Nç..F:.-lxn.EscF:NTE

(Ver tainhem FAMILIA. CRIANÇA.
ADOLES(FNI'l-. PORTADOR DE
I)EFICIEN('l.-\, IDOSO)
- loiias de l)iteSi, iegrllaiiiciit.içaii
)A1)("I'.arl. IX, 11)
C'Rlr%IE ('OMi M

de Secretai lii de Estado i aii. 1) , *

110 Go'. cru .11101 III) Estado ) : 111 - ) 2)
- do Comandante Geral da Polícia Militar
e do Coipo de Bombeiros Niditar:

compelencia julgamento Tribunal de
Justiça (ali. 106. 1.
- de Deputado  Estadual eoiii p t ii cia
julganientiiTi ihuuaI de Justiça (art. 106, 1. a)
- de Juiz de 1 )iieito: coiul)etencia itiiiaiiieiiio
Tribunal de Justiça art. 106. 1. b
- de Jui, do Tribunal de Alçada:
competencia julganiento Tribunal de
Justiça (ad. 10(1, 1. li)
-- de J iii, do Tribunal de Justiça Militar:
eompeii1cia julgamento l'ribiiiial de
Justiça (alt. 106. 1, 11)

- de iiieuiliro do M Inistei iii Publico:
compeleiici.i julgamento Tribunal de
Justiça alt. 106. 1. hi
- de l'iell'lio Municipal: coiii()elenlla
julgaiuentolnbiinal de Justiça (til. 106. I.6
-- do Prot ur:idor-Geral do Esi :idii
conll)eieIll- ia julgamento 'l'rilninil de
Justiça (ali. 106. 1. a)
- do Procurador-Geral de J usi iça:
competencia julgamento li ibunal de
Justiça (alt. 106. 1.
-- de Secretai iii de Estado: ciiilil)etencia
julgamelitolrilMiniil deiustiça (ui. 100.1h)

do Vice ( os-ernador: colilpelencia
julgaiiieiito Iribtinal de Justiça iii 11)6. 1. a)
CRI\1l' I)I' REspoNsABII IDA l)I:
-1111 (_'lliii,iilll.uilc (Jeral d.i I'lil ia Nlili(,ir
e 1111 (ii (5) tIl' l5 iitlieiros '.I ( Lii 1.411. ) 0O.

1. b
- do (;ov1ri iadi ir do Estado	- o 1. 1 :i VII)
- do (ioseiiink ir: iianiitação na Assembkia
(art. 91.
- de Seclelai io dc Estado (ali. 93,

do \'ice-(iovernador ari. 62. XIII e XIV
Cliii R.-
- acesso: coiii[*,'tiiidLa comum da União.
Estado e Milililiplil (:iri. II, VI
- compete ao Estado difundir ( ari . 0. IV
- datas coiiiciiiorativas (art. 21(11
- defesa: ciiradolia especialiiada:
manutenção pelo Ni inisterio Público (art.
125.1V,
- escola'. e bandas musicais: congo,
cavalhadas. itI)Oli II ao. 207, § 1
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Fundo de Desenvolvimento Cultural (au,	organização: aprovação da Assembléia
207. § 2°)	 (art. 61, XII)
- incentivos fiscais (ali. 207, V)
- legislação privativa do Estado c
concorrente com a União (art. 10. XV, i

núcleos urbanos: proteção (art. 209,
parágrafo único)

patrimônio cultural: bens ar(. 208)
l)alti môn io cultural: proteção ( art. 209)

-- Podei Público: garantias ( art. 207)
- política cultural ( art. 207

1)

DANOS
i'onsuimcloi', responsabilidade: legislação

Privati va do Estado e concorrente com a
União (art. 10. XV. li )
- meio ambiente, responsabilidade.
legislação privativa do Estado e concorrente
com a União (ali. lO. XV, h
- publ icidacle dos órgãos públicos (ali. 17.
)aligtat0 único)

responsabilidade: IeS s°IS jurídicas de
direito público e privado (ar). 16)

valor cultural (artístico, estético,
histórico, turístico e iart. lO.
XV.h
L)A'IA NIA(;NA
- Dia (te 'Firadentes (ai (-  2S. Cll)ut e 21
I)IBl'l'() FISCAL

liquidação, pequenas e micro-empresas,
cooperativas agropecuarias ÀDCT.art.
73,1a111.* 1°a8°)

pequeno e mi niprodutoi imal(art. l4S.
parúgrat o único)
I)EFENSORIA PtJBI.I('A
- competência e instituição (ai 1 129)
ciiaçao de órgãos no Estado (alt. 130,§2")

- l)elensor Público: carreira, opçu),
garantias e vedações (ADCT. ali. 22)
- Delensor Público Geral: nomeação Li 

). XXVI)
- Defensor Público Geral: nomeação pelo
Governador (ali. 130. § 1°)

- organização: cargos de carreira (ar). 130)
or ganização: matéria (te iniciativa do

(io', ernador (ar). 66, li I, f)
DEFICIÊNCIA

\cr também FAMÍLIA. CRIANÇ'A,
ADOLESCENTE, PORTADOR DE
l)l'FICIÊNCIA. IDOSO)

admissão em cargos e empregos públicos
(art. 2$

apoio, a.ssisténcia, integração: legislação
privativa e concorrente com a União (ali.
lO. XV. o)
- atendimento especializado (art. 218.
parágrafo único)

censo, condições socloeconomicas,
culturais, profissionais, planejamento de
ações públicas (art. 295)
-- estabelecimentos (te abrigo: fiscalização:
função do Ministério Público (ali. 121. D
- formas de proteção: regulamentação
(Al)CT, ar(. 18. II)
- locomoção e acesso, facilidades (Al)CT,
art. 8$)

proteção e garantia, competência comum
da União. Estado e Município (ar). II. II)

I)FI.EGAÇÃO DE PODER
atribuição: vedação entre Poderes (art.

6", § 1°)
do Poder Legislativo ao Poder Executivo:

revogação (Al)('I'. Ait 54. 1 e li)
l)l'INÚNCL-t

de crime de responsabilidade do
Governador(art. 91. * 21
DENÚNCIA POPULAR

('111 caso de insguhuidade de agente público
)art, $2)
I)H'OSIT() DE DINHEIROIRO PÚBt.IU()

obri gatoriedade (te (151) de ll)stitLI iÇãL)
1 ituanceira oticiat art 75
I)EI'LTTADO

( Wr também ASSEMBI .ÉIA LEGISLA-
TIVAe PODER LEGISLATIVO)
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- atividades iflCOfl)I)ati\ eis (ali. 57
tine inafiançável (ali 5( ' .	1" a 7°

- decoro par Intentai. i uc inpat ibi 1 idade
lati. 5$, § 19

fi x açO de re til i ncraçao: competência
privativa da Asseiiibkia (alt. 62. Vil)

investidura em outros c,irctls (ai 59. 1
lii\ iolabilidade por &)pinit')Cs. palavras e

votos (ali. 56. cat)ut
- j tilgan'iento pelo Tribunal de J lisI iça ari.
56* 1°)
-- licença, doença. interesse particular um
50. 1h

licença pala j)l ocessar: competência
privativa da Assembleia 4 iii. 02. VI

mandato, perda (ali. 5$. la VI. §* 2°c 30)

-- ))lOCcSSO e piileaiiieuit clii el-tines conitins
(ali. 106. 1. a>

reniuneração: ni.tli.l 1.1 de iniciativa da
\lesa (art. 66. 1, 1))
-- remuneração. opção (ali. 59. * 3°

sistenla eleitoral, inviolabilidade,
iunuuiidadcs, reinuileraçãm perda de
iii a ii dato. licença, iii> p d i tu eu t o.
llicorx)i'ação is Forças Armadas aplicação
das legras da ('onst i tu iça ' i da República
(alt. 54 § 8°)
-- suplente )art. 59. §* 1°c 2°)
- te%(enitinho taco 1 lati vo> art 51 §5°)

vaga. con'. ocação de suplente e eleição
(art. 50. ** 1°c 2">
- Vice-Prefeitos, e'selctcio da função de
Prefeitos 4 ÀDC'l'. ali. 56)

DESEMBARGADOR
velici(nentos (ali. 101. § 1")

I)I;sENoLvlNlFNi'() i:t '( )N()1'IlC()
atividade ecolloiiiica: t'\pliiraç:iii P0

Estado: proibição i au. 232
- Conselho de 1)esenvol\ t mento
Econômico e Social: con1)stção (art. 23)
* 1°>

>lete'.a do coiistiimm idor UM 231 § 31
desenvol'. ilileitio ceolitiuitico: lomento

(ali. 234)
• ítindode(esenvolvimeuto:criaçào)ail. 235)

- nmicroeinpres:is: tratamento dii ereuc ado
>art, 233, * 1°>

Plano Mincim de [)esen\ o)'. iludiu'
Iutegi.ido: execução: objetivos lan 241>

l)I':sI'I':SAS PÚBLICAS
- ptib)icidaile: liinitação(art. 15$. * 2')

ed.id,is as que excedam os cftli)t's
*LFç.ilflcl>L:ii ios ou adicionais) ai i lo 1. II)
DI:sI'( )R'l'() 1' LAZER

bibe'. e .issociaçi'es: :isistv'i1ela i>li'Llts.>

1 ,irl. 2)»
L5illlXlC ao Estado difundir> ant. 1)). 1

- dcl icientes: atendi luculo especial i iado
art. 21$. paiaglali) unico)

desls>lio. tlataliueluto dil 'et'eiici:ido (:111.
21$. 11h
- Estado: garantia e atribuições lait. 218)
- iilici:ili\ a jiiu'. ada: ln\eslinieiilii no
dcspoi lo: benei ic ios fiscais 1 ar) 220.
paraguaI o LIII ICO

- I,tii'r. apoio e incentivo (au. 220>
legislação I)livati va e concorrente 1:0111.1

LTnião (au. lo, XV,
reserva de :íieas: praças: campos de

esI)orte: obrigatoriedade (au. 21$. 1V
DIA DE TI DENTES

data iuuaeila iam 256. capto e 2''>
DIA 1)0 i:S'nuo DE MINAS (ER XIS

- liii 256. aplit c
DILIGÊNCIA POLICIAI.

t.'quisiç.io: ltunç:uo do Muiuslei io l'ohli.
lalis 125. II, d 	120, VII>

DIRI<I'l'()
dii)liilililc(> ( alt. lO, xv. a

lO. X\', a)
peliileuii i:irio aut. lO. XV. a)
trubuit.ii ii. legislação conci rreute com a

1!n i ão (ali 10. XV. a)
tirbanistico ia] L. II). ,\\ . a>

I)IRI'IT() ('oNs'rI'rlCIONAI.
uuu'.iabuli,açu dii exercici>>: e,isi o au. 4'.
1">

I)IREI'l'() INDRIDtJAL
- olensa a(art. 73. § 2°. \!

MENN



DIREITO DE INFORMAÇÃO
projetos elo Poder Público (art. 4°. § 5"

I)IRi:IT() DE l'F:TIÇ.()
pa g amento de ta \a OU cinol ti ulelili

mdepende )art. 4°. * 2°)
DIREITO PROCESSUAL.

legislação concorrente corri a Untio (ali.
0. XV. 1)

DIREITOS E GARANTIAS FUNDA-
NIENTAIS

1 :tado assegura (ai t. 4°
DIREITOS E LIBERDADES CONS'I'I-
'I'IJ( lONAIS

garantia: (unção eh) Ministério Publico
art. 120. 11)

DIREITOS P01 .ÍTI( 'OS
usJ)eflsO, iniprobidade administratis a

.111. 2)
1)1 REI'I OS SUBj I;TI VOS PÚBI I('( )S

1 siaek: objetivo ( LrI. 2°, 1
1)1 RETRIZES ORÇANIENTÁRIAS

\r também \SF\1BLÉ1A LEGIS-
LAII VA. atribuiçoes
- matéria de iniciativa do Governador (ai 1.

66. III. Ii)
DISCRIMINAÇÃO

litígio com órgão ou entidade estadual:
proibida lalt. 4''.
DISTINÇÃO I'VFRI' BRASILEIROS
(M I UNIDADES I). II:IWRAç.k()

PlOil)i(Ia (art. 5 ,"  III)
I)IS'I'Rf'I'()

Clil\.L(). Ole!illli/.lÇ.IO. s(l))le\s:lo(ul	7)). IVI
DÍVIDA PÚBLICA
\er	também 	ASSEr\1ni .É1À

1 .EG lSL.ATI VA, ati ibuições
latos geradores, exame analítico. apuração

de irregularidades, nulidade (A I)CT, art.
53.* ]"e 2')

títulos: eiiiissão e reseate 1 art. 161. X
I)IvIsÃO ADMINIS'I'RATIVk

competência do Estado (ar(. lO, XIII)

DIVISÃo E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIAS

matéria de iniciativa do Presidente do
Tribunal de Justiça (art. 66. IV, c
DOCLJNIENT() PtTBLIC()

proibido negar fé (ali. 5°. II)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

repasse financeiro: Poder Legislativo,
Poder Judiciário, Ministério Público,
Tribunal de Contas (art. 162 e parõgrafos
- Universidade do Estado de Minas Gerais
e Universidade Estadual de Montes ('latos:
percentagem (ali. 199,§ 1"e2")

L

FC'OSSISTEMA
(Ver também MEIO AMBIENTE)
conservação: competência (art. lo. XII)

EDUCAÇÃO
acesso: competência comum da União.

Estados e Municípios (art. II. V)
- analfabetismo: enadicação: universaliza-
ção do ensino fundamental (AI)CT. art. 76)

bolsas de estudo: desti nação (art. 203. § 10)
Campanha Nacional ele Escolas ela

Comunidade (art. 291)
compete ao Estado definir (art. lo. IV)

- comunidade: participação (art. 198. VI)
- Conselho Estadual de Educação:
competência e aprovação dos membros
(art. 62. XXIII, b, e ali. 206)

creche e pré-escolar; atendimento (art.
198. X)
- direito ele todos, dever do Estado e da
família(art. 195)
- ensino: acesso )art. 196. 1)
- ensino: aplicação dos recursos:
publicidade (art.  202)
- ensino Comunitário; prioridade ele apoio
por parte do Estado (ali. 29 1
- ensino ela Soe i 1 og ia e Fi losofi a: 2° grau
(art. 195, parágrafo único)
—ensino: ekscentialízação: dintri7es (alt. 197)
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- custEiO tund ntal: conteudo (art. 200)
- ensino fundamental. lia nad;i de oito horas
)AI)CT. art. 78)

eitswo fundamental. obrigatório e gratuito
(alt. 98, 1)

ensino: gratuidade art. 190, V. parágrafo
(iltici)

ensino: iniciativa piis ;ida: LI Indições (ali.
lOS, XVII. 4'

ensino médio: prioridade (ali. 198, ll
e us no: pri 1k	(ali. 1 90 1

- ensino: recursos (alt. 2))
-ensino: recursos ptiIslios: desttnaçao(an. 203,

ensino lsligiosi (alt 2)))). j)arigrafo unico
elisilto superlili ci liçlo de cursos nos

vales do Je(it l iti llltollIi a e do Mucuri:
tloiacôe.s e recur.si )s ( lEI. 109. § 2")

ensino superior: descetitr;iI ltaç't0
1 AI )CT. :111. 7. paragral ( ti li CO 1

ensino superior; tundações: opção.
absorção: extinção: inculaçao ao Conselho
Estadual de Educação. 1111151 oltilação Clii

íundações públicas iAI )( F. art. 82. §* 1'e
2". le li)

Ciisll(i) superior: instltulçoes: IltalitIteIlÇai>
(AI)SE']', ali. 82)
• ensino superior: Universidade do Estado

de Minas Gerais: criação (AI )CT. ali. 81.
§ 1°c 2°c ali. 190, parágrafo unico)

ensino superior: Universidade Estadual
de Montes Claros (AIX"I', .111. 82. § 31)

ensino técnico: expattsãti(art. 198. IX)
escolas estaduais: ci )nsllução: iltipI ação:

reforma e inatititeiiçãii j)Liiii dc el))el'gL'licll
AI M. ar). 77

-- escolas I)IíhlIca.s. Comunitárias,
conlessionais e 1 ilaniropic;is: fundações de
elisi 110 e pesquisa: iecurso.s ptibiicos alt.

98. V. art. 203 e AM — E'T. art. 801
Estado: auxílio aos Municípios: proibição

1 ali. 205)
hemofílico. esttid.inte: garantia de

reposição de aulas 1 alt 2 S()

-	instituições	o) ILial.s	estaduais:
inaplicabilidade do alt, 1 9$, V.(ari. 292)

instiltiições ptihltca.s e privadas:
s'oex is téncia ( art 1 Oo, X 1

- legislação pris ativa do Estado e
concorrente com a União (ali. lO. XV, i

ni;itei'i:ul didático, transporte. alimentação.
:lsslsletk 1:1 a saude (ali. 98, XVI)

menili c;nellIe; amparo (ai). 19$, XVII)
objetivo do Estado (ali. 2". VII)
planos de educação: apreciação pela

Asseinbkia Legislativa(art. 2(14. paragiat&i
único)
- pIauii estadual de: objetivos (art.  204
- Poder Público. garantia ( art. 19M
- Pi >der I'úhi co, responsabi 1 idadei ali 198,
XVII. § 2"

portador de deficiência: atelldllutel(lo
especi:tlii.iiio (ali. 198, III a

iCceliscattienlo escolar) AI)('I.art, 75
si.slelll,i ill(e:i'a&k ide bibliotecas) :111. lOS, \ III)

- slll)etdi i t:ldl ls ; . itefldlmelitii) :111. 98. XI
- nis ersidade do Estado de NI lias (ierais
e liii'. eisidade Estadual de N lontes ('latos:
cri .iç ai) de e ti Nos sil peri ores o	de 
Jequii ithonha e do Niucuri : dotações e
recursos (.11). 109.

tinis ei siil.iiies, ,liltIllloIllla (alt. 190
iiiiis ci'siti.ides : pesquisa e extensao: txiil)

km~ ( ao. 203. § 2°)
\'all)ri/;lÇãl) dos profissionais do ensino

:Ilt. 1)0. VI)
F:I'E'I'I\() IMA P()t.ÍCL, riii .ti'.\ I(

\cl l'( )I .l('l A MILITAR
I:lI:Nl)A À ('ONSTI'I'L1Ç.6()

(llsL'ilss.tl) 1,' 5 Ol,li,.i&) um 94.
- L'l.lI)ilF.iÇil (III. (	1

iiiichlllsl da pl'll l )OS t L (alt.	4, 1 a IlIt
- )iiiuulllg;lçao (art. 64. § 4')
ENI( )I ,t ;MI;N'I'()

dileilo de pelição independe de
plgiilk'liti liii 4'. § 2'')
ENIPRE-SA Pt'Iil.ICA

,tdiniiti straçail pública indireta (art. 14,

alieltação)art. 14. §4.11. § IS. * 1 Ci. * 17)
1 ieli;lçIo de ações: controle pelo Estado

(alt. 14, § 1'', I\')
- :ttll (ti/ação para itistiltliçãt) C CXI iltÇã()
:ilt. 14 § 4''. III

294



- tixação do quadro de empregos:
aprovação da Assembléia (art. 61 X
- quadro de empregos: matéria de iniciativa
(li) (oseiiiadoi (ar!. 66. III. (1)
ENIPRESA SUBSII)I.tRIA

:iutriiação para cri ção: partIcipação em
'riis.',:i privada ai t. 14.	4'', III
FMI'RIsTIMo

contratação: competeucla do Go ernador
(art. 90, XVIII)
ENERGIA

desenvolvimento. exploração de recursos
hídricos, gás canalizado )art. 254)
- política (art. 254. 2°
- projetos, recursos (alt. 254. § 10, e 255.
parágrafo único)
ENSINO

(\l EI)IJCAÇÂO
EN'l'lI)AIW DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

v inculaçZto da Assembleia: matéria
de iniciativa da Mesa (art. 66. 1. e)
ENTIDADE SINDICAI.

controle de COnstItucIonalidade (ar. 118.
VII
I'N'l'Il)Al)R P1'JBLICA

Cl lusultolia j urídica: vedada ai) Ministério
Público (iii. 120. VIII)
l'INlRÂNCIA

tI i:ição pelo Tribunal de Justiça ( ali.
115)
ESCOLA DE GOVERNO

manutenção pelo Estado (art. 30. § 6°)
IS'I\IWLECLMENTOPRISIONAL

)i'c,tliiaçiio: função do Ministério
Público (:111. 121, 1
ESTABILIDADE

(\ef SERVIDOR I'tBLI(O(
ESTAÇÃO ECOLÓGICA

(Wr também MEIO AMBIENTE)
- sistema integrado: criação: competência
(ai-I. lO. XII)

ESTA l)()
ausência de lei federal, cotripetencia

legislativa plena (art. lO. § 1°. 11)
- Capital (art. 8°)
- causas e conflitos com os municípios:
processo e julgamento: competência do
Tribunal de Justiça (art. 106. 1. j)
- competência comum à União e aos
Municípios (art. II)
- competências (arts. 9°c 10)
-- consórcios públicos e convénios de
cooperação: disciplinamento por lei ( art.
l4.' 12)
- controle pelo: alienação de açóes i ali. 14.
§ 4°. IV
- defesa social: política: diretrizes (ar!. 134)
- desmembramento do território:
competência privativa da Assembléia (ali.
62. XXXVII)
- direitos e garantias fundamentais:
assegura (art. 41
- direitos e garantias fundamentais; casos
de vedação (ali. 5°)
-- legislação. matérias de competência
privativa e concorrente com a União (art.
lO. XV)
-- legislação concorrente, competência
suplementar (ar(. 10, § 1°, 1

objetivos prioritários (art. 2"
- organização) art. 1°. § 2°
- Poderes (ali. 6°)
- representantes eleitos ou diretamente
exercem o Poder (art. l°, 1°)
- República Federativa do Brasil. integra
(art. 1°

símbolo.-, (aii. 7")
ESTATI r 'l'() DOS SERVIDORES
CIVIS l' Ntlli'l'ARKS

(Ver l.El COMPLEMENTAR)
EX-COMBATENTE
- aposentadoria (ADCT. art. 49. 111)
- assi',iencia (ADCT. ar!. 49, II)
- serviço público: aproveitamento (A1)CT,
art. 49, 1
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F

FAMÍLIA
(Ver F.\MIl IA. CRI ANÇ'A.ÀI)( )LIS-

(i'ENiE. l'()RlAI)OR DE I)IiFI
(I'(.I\. lI)()S()i
IZ..\LÍI.1..( RI N(..&1X)I.I.S( I;NTI:.
PORTADOR DE DEFRII;N I.
IDOS()

ssistncia a adolescência e à clii ice:
objetivo do	( ut. 2°. VI 1)

assistência ii:ite,,io-intantil: eco, so. .ui.
222.
- Conselho Estadual de l)elesa dos 1 )Ireitt s
do Portadoi de l)elic,éncia: ci i.içao e
il1stlttiiç'lti ( alt. 226 e parágraFo uno
- Conselho 1 siaduaI do Idoso: cri:Içao e
i nstittnçao ( alt. 220c pará g rafo ulilco
- Consel tio Estadual dos 1 )lrel tu. da
Criança e do Adolescente: criação lan. 226
- criança e .idole.cente: direi os: devei do
Estado (arL 222

criança e adolescente cae nte: progralilas
(art. 223. parigrato unico

criança: creche e pré-escola ( au. 1, 1 V
deficiência 1 isica sensorial e meioal:

pres ençao: k coilioção e acesso ( art. 224
- drog as: pres enção: atendimento
espcc 1.,) /.1 .1 Lrialiç.i e a) adolescente
(alt 222.

Estado. ,tssisteIieIa i tamili:, (ali.. 221)
de .ihrio para nieiior, idoso.

leticictite. Iiii5ao do Minisicrio Público
1.111. 121.

idou ,,impai o e integração(art. 225 i
idoso: centros de laier e amparo: cltaç:o

(,ti 1. 225.
idoso: gr;ituidade nos transportes

coletivos urbanos art. 225. § 31
menor carente: acolhimento art. 222. § 10)

Poder I'iihIi o. incumbências qualilo ao
dei i. leilte(aiu 224.	1'
- proteção :i 	e à juventude: ações
do Estado: diretrites )fl. 223)
- sers idoi publ (co pi iiador de dei -ic iência:
assistência (:111. 224. * 2°)

FAZENDA ISI%1)U..I.
-- devidos (ar). 1
FAZENDA ML )NI(.'IPAL
- paIiieIitos des idos (ai 1. 63
F1SCAI,IZA(() E)() ES1'AI)()
- 11)01) III. ..iji II. seção 1. suI)sciJo \I 1

L)fl),illl. tiii.iilceird. mçalnenlaria.
peraslitul:II e pitrinionial: alrihuiçao da

A.senihlei.i (ii). 74. * 10. 1 • i III)
F1S('AII/AÇ.() DOS ATOS 1)0
I)DER i;xF:((ITIV()

coulpcteikl:l p115 :iti\ a da.\sseiiihlei:i (ai 1.
62. XXXI
FIXAÇÃO ) 1)0 HOMEM NO (.%MP()

ohetis o do I:st,ido (ar). 2. \ Ii
F()R() III I1)I( IA!
—avaliador judicial. opção (AI)('I. iii. 65.
§ 2°

ineresso. p105 imento de cargos lan. 275
- regime tunidicol ari. 275,
- ser enti:,.. administração. 1 iscalização
(au. 274
- seus clii ias, til icialização 1 r\ IX 1, ai l. 65
- seis ik nes. aposentadoria ( AI )( 'T. art.
65. §

sers idores. lenitultelaçãO. Opção (AI)C7,
ant.65* Ii
FINÇÁ() I'tflI.I('A

(\c(\ci	 Pt.IUl.I(Oi 51 E

SERVIDOR II RI .IC()
F 1) N Ç () lIS	PUBLICAS	1) 1':
INTIIRISSII (OIIt1I

\ei RI (ii .\( ) NJETROI'( )l .lIAN.\
FUNI)AÇ'..k() i'im.ic'

\er (anibeni SERVIDOR P1 RI.l( . t 1
-- adnliuislr:içãopuhlica indicia alt 14. §
l°.IV)
- criaç:uo de cargos. aprovação da
Assembleia (alt. 61. VIII)
- criação de cimos e remuneração: ver
CARG( S I't 'RI.ICOS
- institlliçIo. e\tiíiÇãO (art. 14 § 4°. II
-. lIlstItUi,,to. Imi.il1UtCnÇtO (au. 14.	5°)

ieIliie uridico dos sers idores: ser
SER\'II )( )I< l'VRI,lC()
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l"L'NI)() DE DESENVOLVIMENTO
('Iii :11 RAL

Ver ('LJLTtJRA
UINI)() DE DESENVOLVIMENTO
METROPOLITANO

\et também REGIÃO METROPO-
ll.\ N A
iiistitulçio (ali. 47

FUNDO DF DESEN'%()LVINIEN'I'()
RE( ;I( )NAL

sei REGIÕES DE I)ESENVOL-
VIN1ENTO

FUNDOS
- criação, condições (art. 161. IX)

(;

GARANTIA DO ESTAI)()
Ii \ação de limites e condições:

competência privativa da Assembléia (ali.
6. XXXIh
(;ARAN'I'IAS DA MAGISTRATURA

malho' ml'iilielaele (ar(. 100, II)
jiwdutihilidade de vencimentos (ait. 100. III)
vitaliciedade nt. 00. 1. a e h

o;..s ('ANAI.IZAI)()
(Ver também ENERGIA e REGIÃO

METROPOLITANA)
com Petênc ia para ex pi oração ( art. lo.

VIII)
(;ESTÃO oRç.-MENTÁRIt

.is .iliação dc resultado' alt. SI. 11)
GOVERNADOR

atribuições (art. 9))
autorização para ausentar-se do Estado:

matéria de iniciativa ela Mesa da Assembléia
1 .egislativa (art. 66. 1. fl

autorização para o exercício do controle
de constitucionalidade (ali. 118. 1)
- coittindo superior da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar (arts. 90.
XXV. e 137)

compromisso declarado na posse (art. 861

crimes ele isIx)nsal)lili(lade (ali. 91.1 a VII)
- edição ele decreto relacionando nome das

praças excluídas da Polícia Militar (EMC
39. art. 12. § 21')
- eleição, mandato e posse (art. 84)
- fixação de remuneração: competência
privativa da Assembléia (ali. 62. VIII)

fixação e modificação dos elètivos da
Polícia Militar e do Corpo ele Bombeiros
Militar (ai-[. 66. III. a)
- governo eleito: Comissão de Transição.
atribuições (ali. 257, parágrafo único

matérias de iniciativa privativa (art. 66.
III, a ai)
- obrigatoriedade de declaração de bens (ali.
89, parágrafo único)

obrigatoriedade ele residência na Capital
(ar. 89)
- necessidade de autorização da Assembléia
para ausentar-se do Estado (ali. 89)
- perda de mandato por exercício de outra

função pública (art. 84, parágrafo único)
posse, renúncia, concessão de licença,

autorização para se ausentar elo Estado,
processo e julgamento nos crimes de
responsabilidade, destituição do cargo.
tomada e julgamento de contas:
competência privativa ela Assembléia (ali.
62. IX, X. XI. XII, XIV. XVIII e XIX)
- processo e julgamento em crimes coniuns

(ali. e)2)
romoção dos oficiais da Polícia Militar

e do Corpo de Bombeiros Militar e
nomeação para cargos: competência
privativa (ali. 90. XXV)

promulgação de leis (aii. 70. § 8°)
relevamento, atenuação e anulação de

penal idades ad in i n i strat i vax: competência
privativa (art. 90. XXVIII)

remuneração: matéria de iniciativa da
\Icsa da Assembléia (art. 66. 1, e)

sanção de proposições (art. 70. h
- silêncio e aquiescência a proposições(art.
70,	l°e2°

veto ele proposições (ar[. 70, II)
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GOVERNO
i iigZlflitdÇ'I(I. i.> lnpctlKl.t do Estado 1 arl.
 II>

GREVE
.servidor público, diieuo de (art. 33

(;I IA RDA MUNI(iII
crlaÇao(art. 138)

- orientação da Policia Miii tal ( au. 183. §
40)

II

lIA BI AS-CORI >t S
L011i()cteuciJ do IiiIiiunal de Jusliça art.

I()O. 1, di
1 RBEAS-DA'R

Lonipetencla do Ttibuit;iI de Justiça (alt.
1))>). 1. e
1I.BIi1.AÇÂ()

\'er taiitbcnt REGIAO METRO-
I'( )LITANA

pogiatas de collstiUçaii. ,siiiCtlïiefl0),
ll(eIIR)rLas conlpetcllcia coliiilui (Id 1Eitiio.
Estado e Município (art. II. IX)

IIINO OFICIAL DO ESTADO
- cnlitj>siçio. conelIrso ( alt 70 e AI)CT.
art .5

siiiihtiIi. dú Istidi (ali, 7>

i Nis
(Ver 1 M POS]( ) S( ) II R E ('1 RCU-

IAÇ'ÃC) DE MER(AI)URIAS E
TRANSPORTE INTERESTADUAL E
IN1ERM UNICIPÁL>
hL)OS()

\i FAMÍLIA. (RIANÇA.A1)(i)LES-
( ENTE PORTAI )( )R DE 1)EF-
I( ILNCIA. IDOSO)
liii AS

bens do Estado (al. 12. 111

L\1I'OSI() SOBRE CIRCULAÇÃO E)!
NII-RU AI)ORIAS E TRANSPORTE
INI» I ,:RI:sI.AE)tAI. E INiIRtI(-
NI( IPAI.

e\tlJÇiii llllflel'dI_ I)iitIL1I)I1l) iIii
r1uiiptos. C\ClCiCiO 1989 e 1990.
polceiltagelli (AI )CT. art. 72, § 1''>
- (O 1 LO >eUlplesa 1 alt. 148>

I)aliic ipaç.ui di o M unicipios. repasse de
parcelas AI)('T. ali. 72. § 2°
- produtui rural. remisso (ail. 148.
()ara rl ou nico>
INIPO)SIOS

L,ualel x-i si al e uadualidade ui. 1 . 1 .1 * 1")
co (ttl )C(el l L ia do Estado, l)eltelKefltes aos

Mitui.tpios (alt. 150>
- sobre ciictiIaçio dc mercadorias ( aOs. 114.
1. h. l4(o
- sobm piestaçto de SCI'\IÇOS de tI 'afls l )011e e
dec(ll(Itlnlcaç'iii(uts. 1 .4-4.1. be 140.! aNil>

sOhIL piopriedade de ' ei tilos
,iU101t(llti)leS 1 afls. 1-14. 1. Ii: e 15(1.

sobie ltalislillSSii) LaU'-a luolIl.s e doaçn)
de quatsuel bens ou direitos amts. I 44. 1.
a.e 45 1 e II>
- (le ic id 1 le)altiçãm pertencentes ao
Estado 1,111 149. 1 a IV)

l!sIPK( )BlI).AI)h; ÀDMINLSTR..VI'IV.A
(\,-i ADMINISTRAÇÃO P1' RIR \e

1 )1R11 1 Os P()[, í -l - I cos

INCAPAZ
- est.ils.'k-ciinento,s de abrigo: tiscalmiiça
Ililiça) do Miiiistemio Público (art. 121.
INFÂNCIA

Ver I',\MII IA. C'RIÀNÇA.AI)OLES
CENIl: I'( )Rl.\ DOR 1)17 1 )E II
CiIN(I \. 11)0)50>
LNI( IV II VA POPULAR

possiliiliIak dc aprcsefltaÇao de totetos
III	( ' 7 )

1NQIÉRIT()
civileaçiocivil pública iui. 120.111>

- l)(lcaI: avocaçao pelo Miitisteiio
I'úbtico (alI. 125. II. g
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- policial: instauração: função do Ministério
Público (art. 120. VII)
- policial:	prosseguimento: função
do Ministério Público (:111. 125. II. c)
- policial: recebimento: função tio
NI imstério Público m  1	, II. li
INSTÂNCIA

galant ia ndepcnde de ig:Ilucnto de taxa
ou emolumento (ali 4''. § 21
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO

contra Secretário de Estado. ver
SECRETÁRIO DE ESTAI)()
INSTITUIÇÃO PRIVADA

apoio ao Estado: assistência ao portador
de dei ic iência (a[ 1. 198, V
- assistência à saúde (art. 191
- lazer: benefícios fiscais (art. 220,
parágrafo único)
- sistema único de saúde: participação (ali.
188. V)
IN'I'E(;RIDADE TERRItORIAL

garani Li: objetivo do 1 stado (art. 2°. X
INTERESSES DIFUSOS E COLE-
TIVOS
- proteção: função do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil
pública (alt. 120. 111)
INTERESSES GERAIS E ('OI,ETIVOS
-- )I'e5elaÇã0: objetivo do Estado art. 2°. 1X
INTERVENÇÃO ESTADUAL
--aprovaçao e suspensão: competência
privativa da Assembléia (art. 62. XXVIII)
- competência (ali. lo. VI 1)
- competência do Governador (ar). 90. XV

noç Municípios: função do Ministério
Público promover a ação de
inconstitucionalidade ou representação ( ar).
120,1V)
INTERVENÇÃO II;Dl:Ru.
- solicitação: competencia privativa da
Assembléia (ali. 62. XXVII)
- solicitação: competência do Governadoi'
(ar). 90. XIX)

INTERVENTOR I'I\I MUNICÍPIO
aprovaçãoação da escol lia: com I)et é ii cia

privativa (Ia Asseml)Iéia (art. 62. XXIII, e)
INVESTIMENTO

e\ção: e t1tliçte\ (ali. 161. § 1°)
prioridades (:111. 1

IRRE(;L1.ARII)Al)I: DE AGENTE
PÚKI.ICO

po,s ibi 1 idade de denuncia pelo cidadão
art. 82)

.11 IZ DE DIREI'I'()
acesso aos tribunais de segundo grau (art.

98,111)
- aposentadoria (ar). 98, V
- auxiliar: denominação )AI)CT. ali. 61)
- competência geral (ali. 113)
- competência exclusiva para questões
agrál'ias(ali. 114)

critérios para promoção (art. 98. 11)
cursos de preparação e aperfeiçoamento

ar). 98, IV)
designação de juiz substituto (ali. 269,

parágrafo único)
ingresso na carreira (ar). 98. h

- magistratura, recusa de posse (art. 269)
- plantão forense diuturno: designação de
juiz (art. 271)

residência (art. 98, VI)
substituto: denominação (ADCT. ali. 61)
l'rihtinal de Alçada: promoção ( art. 270)

ii 'I'/,AIX) ESPF( 'tAl.
o ti petenc ia e composição (art. 116)

iUI'/..tDO DE PEQIIENAS CAUSAS
criação, (une ionallle 11)1) e Proccsso

Ice islação: legislação concotTente com a
fll 'iO) (ali, lO, XV.

JUNTA COMER( 'IAI.
legislação pri ativa do Estado e

concorrente com a t nião (ali. lO, XV, e
JUSTIÇA
-- funções essenciais (aOs. 119 a 132)
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JUSTIÇA 1)I' PA/.
- Composiçao art. 117
- criação 1 AI)( 1'. ari. 63)

jui,es de p.i	(atuais), direitos
atribuições. .iiitacens ) .A[)CT. ai 1 (i.l

JUSTIÇA N MATAR
- c lnposIç a (til. 109)

cl.ifllj)ciCllc ia art. III)

L

LAGOS
- bens do Estado 1 alt. 12. III

LECAI.II).-AIW
-- atos doPoder Publico I ai-I. 2''. 11)
1 .IGITIMIF'AI )I
- atos hdo P< )dei Público (art. 2'', ii)

LEI
alienação de ações art. 14. 4. IV

- autonomia gerencial, orçamentaria e
financeira &itis órgã<is e entidades:
i nstniniento específico: natureza jundit.a
(;u-t. 14,* I()e 11 I

- autorização de referendo: conipctciicia
prisati va da Assembleia Leiz isiati sa (mi.
62. § 4°

aurorizaçao i)ar.1 instituição e extln ao
de aut.uquia, cilipiesa pública. fundação
i)Ublica . Úigiio autonoino. sociedade de
ec000iiiia iii ista 1 ait. 14, § 40)
- consórcio.,, 1)úbiiCo.5 L' COIIVCiIIOS de
cooperação (art. 14. * 12)
- COnVOCaÇãO de plebiscito: competencia
privatis a da Asseiiibléia Legislativa (ali.
62. * 4°

dcsnieinbianieuiio i).itrii11oniil. 1 inanceiro
e orçanientàrio do Corpo de Bombeiros
Militar e tl;i Policia Militar ) .'\I )("I'. art.
104. Captil 1

- diieito de ci e e (alt. 33)
- disuiplinamento de COflSl)ÏC1OS públicos
e cons enio.s de cooperação (art. 14. * 12)

disciplinamento do procedi inc ii io de
licitação (ali - 15 capto)

formas de p,iit lei )aÇãO do tisualio de
sers iço,.' tl lil iCi is (ai t. 14, § 9°)
- inslituiçao: extinção de autarquia,
fundação publica e óigão atui(illOill() (alt.
14.* 4h
- instituição: extinção de empresa publica
e sociedade ck' economia mista (alt 14. §
4'. 11)
- orçanielil,ItI.l ,iiitial (arts. 157 e 1 58

1.1:1 (OlI'I .I:rIF:N'1'AR
- aprovaçao (:111. 65. §
- C'õdii is de Finanças Públicas e i'ribiitai iii
(art. hS. 2". h
- coii\ ocaçio de plebiscito:  competéiwia
piisaiiva da Assembiëia 1.egislaiiv.i (art.
62. § 4",
- Cliaçai). iuiiuionamento. exililçati de
Conselhos estaduais lan. 14. § lii
- cleIiiiiç-ãi de ti ei'. de aivaçãoi: einpnL'sa
púbi iva e sociedade de ecoilolnlia mista 1 ant.
l-L4".il
- despesa com pessoal ali o e i lati
limites (ali. 27)
- Estaiutos tios Seis dores 1 'iibi lei», ( ' 1 VIS

e dos Servidores Públicos Militares ( art
lii)

- lunçao publ i ca: Critérios de dispensa
)ADCT. art. lOS)
- iniciativa (:[r i

W; (

- Lei de Organização e 1 )iv isfio judiciárias
(ant. 65. * 2°. II)
- Leis ( )igãii icas do Mi ilisterio Público,
do Tribunal de ( 'tintas, da Advocacia do
Estado, da 1 )eIcnsonia Pública, da Polícia
Civil e da Policia Militar (ar!. 65. § 2'', IV)
- Orçamentos 1 ali. 1591
- Organi/ação i da Poil icia s lil nai e do ('orno
de Bombeiro is 1 aLt. 143)
- Policia Militai e Corpo de I!oinbeiios
Militar: esiaiiito (art. 39)
1.lI 1)1. 0R;ANIZAÇÃO E I)IVISi()
JUDICIÁRIAS

(Ver também LEI COM P[.EMENFA R 1

- Iniciatis a: colilpetencia doo Iiibunal de
j ustiça  (ali. 95 1
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1 .F1 DELEGADA
elaboração (art. 72)

- forma de delegação (art. 72. § 2°e 30)
- proibição de delegação (art. 72, § 1°.! e li)
I.E1 ORDINÁRIA

initiati\ a arts. 65 a 72
t.i:i ORGÀNICA DA ADVOCACIA Do
l;Sl'AI)()

(Ver LEI COMPLEMENTAR)
1.11 ORGÂNICA DA I)l'F'ENS0RL
PtBIi('.-

\'t LEI (( )I ('1 [Ni FiNTAR
l.F:I ORGANICA DA P0l.Í(1A (TVH. E
l)A P()l.Í(1A\lll.lF\R

(\'i 1 li (OtII'l lILNI\l)
l.Fl ORGÂNICA 1)0 N1INIS'I'ÉRI()
l'(Itl i( 'o

(\-r LEI COMPLEMENTAR)
lEI ORGÂNICA 1)0 TRIBUNAL DE
('O )N '[AS

Vet LEI ('OMPL[iNIENl\Ri
LICENÇA DOGOVERN..tI)OR

(Ver GOVERNADOR))R(
LICENÇA IX) Vl('E-( ;( )vI:RNA1x)R

(Ver VICE-GOVERNADOR)
l .I( 'I'I'AÇÃO

(Ver também ADMINISTRAÇÃO
P11131 ICA e SER\'IÇ( )S I'UBLICOS)
- administração pública direta e indireta:
competência do Estado (art. lO. XIV, b

contrataçao de obra, serviço, compra:
alienação e concessão (aU. 15, § lO)

- disciplinamento por lei ( art. IS caput

M

Il.(ISTÉRi()
Ver também SERVIIX)R PÚBLICO)
ratiIicação de regência. Incentivo a

doc'ncia (ali. 284
- professor contratado: aplicação do
disposto noari. 36. 1  II (art. 287eAD('T.
art. 45)

- servidor público oriundo do Quadro de
Magistério, contagem de tempo,
gratificação qüinqüenal (art. 285. 1 e II)
- tempo de serviço de professor:
aposentadoria (art. 286)

vencimentos(ai t. 283. parágrafo único
\RGISTRAI)()

(Ver também 11(17. DE DIREITO)
pensão (ali. 101. § 50)
perda do cargo (aU. 1(X). § l a 3°)
proibição de dedicação e atividade

político-partidária ( art. 102. ltD
- proibição de exercício de outro cargo:
e\eeçào(art. 102. 1(

proibição de recebimento de custas (art.
102,10

proventos na inatividade (art. 101. § 4°
reajustamento de e nt i me ntos (ali. 101

remoção em caso de extinção da comarca
ou mudança de sede do juílo (art. 100. § 40)

sil jeição aos impostos (art. lO 1. § 30)

eiiciilletltos (alt. 101)
MANI)A1)() DE IN.JUNÇÃO

competência do l'ribunal de Justiça ( art.
1 ((6.1.

NIANDAI)() 1)1; I'RIS.()
- fiscalização de seu cumprimento: função
do Ministério Públicoico ( art. 125, II, a)
MANDADO DE SE(; ti RANÇA

competência para processar e julgar:
Tribunal de Justiça (alt. 106. 1. e
rINDAD() AI)NIINIS't'RATIV()

destituição: caso ali. 40,	0(

MANDATO ELETIVo
-- servidor público (ztti. 26. 1 a V)
N1k'I'IRIA DF ('()I'tPETÊN('tA
RISER\.ADAA() ES'I'AI)()

atribuição da Asscmbkia ( alt. 61, XIX)
M.Vl'IRIA DE('ORREN'I'E
--atribuição da Asscmbkia art. 61. XVII)
MVI' ÉR IA DE 1. E(; 1 SLA ÇÃ o
CONCORRENTE

atribuição da Assembléia (ali. 61, XVIII)

301



L.VI'lRNII)U)E
- ssistialcia : obje(ivo do Estado lart. 2°.
VII)

ME10A% IIHLNTE
(Ver t.tiiiheni REGIÃo METRO-

P( )L 1 i'À N .-\
- coheutira scct,Ii ihlli\ l5 FCCLIISOS

hkIricos; I( ililtas de contiole (alt. 2 16,	1°)
--COII)eteiIcia(a)iflunido Ilado(ut, II.
- detcs;i; uradoiia e\peciali/.ada:
manutenção pelo r n Istérli Público (ali.
125.1V
-- dciadaç.ïo amhicnt.tI: prevenção e
controle (ali. 21-4. § JO

- ensi 1111; educação anhl)lr'nlaI(art. 2 14. §
1°. 1

Estado; deIsa (art. 214
extinção de espécies; proibição (ali. 214.
I. V
faina e uni;,, natureza, recursos naturais.

pnitcção; (1)11 tiole da poluição; Ie islação
p11 'I is;, e concorrente com a ti li 'ão lati
I0. XV, H
- (anui C Iloia ptesCl .\ aÇ.it) e pii c 5 ão ali.
2I4.	"VI
- fauna e hora; proteção. competL'ncia
cOtiiill (Ia 1 Jniào. Estado e MLIIIILlj)i() (alt.
II. VIII
- hortos hIotestai.s; implantação e
n)allLlteuiçao: nixiliodo Estado (.U1. 21 (I. § 2°
- Mata Ailãntica. veredas. campos
rupestres. cas etnas: patrinion o) ambiental
(ali. 21-4. § 7"(
-- ncealli.snnls de lomento: criação (ali. 2 ló)
- rsltiii icit)ios:reilorestaniento; issistenCia
(ADCI ',ari. 18. 1111
- obriiatoriedade. Podei Excctitio,
inloriçan, conduta. atividade lesi a ao
(au. 2151

('12 .1111' 1105 cSt .11 ai	de de Íesa:
parlicipaçao do Ministério Público (art.
121. II)
- parques. leservas, estziçi)cs ecológicas:
criação ).ut. 214. § 1°. VIII
- poluição; erosão; assoreamento;

p	ençã)) e controle (art. 214. * 1 ` . 111)

- produtos tiotestais 101110 combustível
1 icencialluellto (alt - 217)
- proteção. conservação iliis eCOSSiStetlIils.
seI viços publico.,,: co ilil )etellLla do Estado

II). "Il
- função do N 1 Inisterio Publico
PIohil15 ei O inLuelitO ei ii e .i uÇão CIS II
pública (art. 120. 111)

ieuos,o llorcstaI: poaIuçio de carvão
vev'iaI (art. 217. j);ilt;II10 1illiO, e 1-17)
--	subs1aucia. l,s(.a.s: transpol te:
.11 iI1.1/clialfleflto produçao.
eollieuLI;Ill/açao; contiole (ant. 214. § 1''.
VII)

taxi de leLtllS0N ailll)telit;( is ) ADC1'. ari.
18. § 3'
- leiras devolutas; indispon 1h11 idade 1 alt
2I4,"i

ll:NoR
(\ci l.-\MÍLIA. (RI.\NÇA.ÃDOLES-

('ENrE. POR'l-\ 1 )OR DE DEFI -
('IIN(IA. l[)OSO

NIIS l)1SSI!lHI.ÉI.t
.iL,iori/iao para o L'\clv lelo do controle

de .,llstittiiOlh Iid.ide (ali. 118. 11)
eleição:  competencia pris atis a da

Asse mbléi a 1 ari .
nuatélias de iniciativa pi iailva (ali. ó(. II

MESA DACÂMARA MLPNK'IPAI.
' iiti ' Ie de ci_InstiluLl)u:IIl(L,(lL' (,til. 11 8. I V

\1I( 'R( )lMPRES.
.ipoh( do Estado (.111. 2 .i. VI
ii.ii,iiilento dlfcleiu, - lIthI lati. 233. §

Ml( 'RORREGIÀ()
(Ver também R FG 1 Ão v1ETR0 )

l'( )llI.-\N\
- ti,ç:iodeitoiiivaseni 5tl.(.ttIl1ÇISptibllC.i.'..

o. .içãt i da Assembleia 1 au - 1.
1 lisi liii 1, it: .	I1( l )cteIIL 1,1 (iii. 10. '

MII .I'lR
(Ver (ainIIéni ('( )Rl'( ) 1)1 I( )r1BEIR( )S

MILITAR e P()1. Í( 1 A MILITAR)
adicional de ieiilllrlcração pata as

atis idades penosas. ilisilubieI ou perlgoIas
(art. 3. * 111
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-- adicionais por tempo de serviço (art. 31.
1, ao. 39, § II)
- aplicação de dispositivos das
Constituições Federal e Estadual (art. 39.
* II)
- asststênciae previdência sociais (ali. 31.
III, art. 39. § li)
- atividades insalubres: adicional de
remuneração (art. 3 1, V. ali. 39. § 1

crime. prisão (ali. 39, § 8°)
- direitos, deveres, garantias, vantagens,
admissão, pronloção, estabilidade.
tiansferncia para ainativ idade art. 39. * 1')

direitos e vantagens (ar). 39. § 11
- em atividade, cargo ou emprego público
(ai-I. 39.3°e4°)

lérias-prêmio (art. 31. II. art. 39. § II)
lilhos, dependentes. assistência gratuita até

seis anos de idade (art. 31. IV, art. 39. § lI)
- graduação. perda (art. 39. § 8°
- inatividade: afastamento (ar). 36. § 6°.
ar). 39. § II)

inalis idade: contagem recíproca do tempo
de serviço (ali. 36. * 7°, alt. 39, § II)

integrantes, estatuto wóprio ( art. 39
- oficiais superiores PM QOS: capitão.
gratificação ( Al)('T. ali. 40
- partidos políticos, proibição à filiação
(ar). 30. § 6°)

patentes-	e postos (ari. 39. § 7°
-patentes, direitos edeveres (art. 39. § 1'e 2)

silldicali/açãoegreve. proihição(art. 39. § 51)
MINAS E MINERAÇ'.()

(Ver POLÍTICA IIÍI)Rl('A E MINE-
RÁRIA e RECURSOS NIINERÀIS
lIIN1S'1'ÉRI() PÚBLICO
- autonomia (art. 122)
- cargos: criação: extinção: vencimentos
(art. 122. I)
- carteira: ingresso, condições (ali. 125. 1. a)
-controle externo da atividade policial (art.
125. lO
- criação de cargos e fixação de nrnuneração:
iniciativa de projetos (ar). 66. § 2°)
- dotação orçamentária: repasse financeiro
(art. 162 e parágrafos)

funções institucionais (arts. 120 e 121)
- ingresso, recusa de posse (art. 269)

ins tituição  perm1ellte (art. 1 1 9)
junto ao Tribunal de Justiça Militar e

Tribunal de Contas do Estado )arts. 77, §*
4"e5': 124)

membros: garantias (art. 126)
- membros: vedações (art. 127)

or g anização, aprovação da Assembléia
(ar(. 61. XII)

organização, atribuições e estatuto (ar).
125.1)

proibição de sua organização através de
lei delegada(art. 71* 1°.!)

proposta orça mc O ia (alt. 156,
paragrafo único)
M( )RALIDADE AI)MINlSTRAT1A

oleosa à ( art. 73. § 2''. 1
MUNICÍPIO

Ver também GUARDA MUNICIPAL)
assistência: objetivo do Estado (ar). 2°. VIII)
assistência do Estado (ali. 183)
causas e conflitos com o Estado e

municípios: processo e julgamento:
competência do Tribunal de Justiça (art.
106, l.j
- competência comum com o Estado e a
União (ali. II)
- competências (arts. 169 a 171)

consórcios 1)t'ihlicOs e convênios de
cooperação: discipl inamenlo por lei ( art.
I4,* 12)

cooperação com outro .%, municípios, com
o Estado e a União ( arls. 181 e 182)

criação: incorporação: fusão: dcx-
me 11 braniento: re g ulamentação: lei
c Olïi l)l e nl e fl tar estabelecerá (art. 167.
AI)CT. art. IS. § 4"

despesa com pessoal ativo e inativo:
limites (ali. 27)
- fiscalização (ar!. 180)
- intervenção: casos (arts. 184, e lO. VII)
- lei Complementar n° 3 de 28112179:
casos de aplicação (AI)CT. art. 2°. § 2°)

lei orgânica: competência para aprovação
(Al)('T, ar). 2°, § 1°)
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- lei orgãniczi: aprovação e proniulg ação
pela Câni:ua alt. 1721

limitações ao podei de tributar 1 au. 17 1
§ 1°)
- objetitis Pi	l.ii	los (art. 1661
- (_1rgani/:Lça'	alt. 1
- parte integraitie da Federação 1 alt lóS
- Podei Eecuti o aris. 177c 178)

- Podei Li'giIati vi iarts. 175c 176)
- Poderes i(i(iiliCil5)iS (m-i. 173
- (opôniutos: aliciação Girl. 168)
- requislios pala criação. incorporação.
lusZio e desloclublanien tu 1 ali. 107)
- lena devoluta: delegação izut legitimação
(ADUE ;tit O

N

NOTÁRIO
(Ver SERVIÇO NOTARIAl. E l)li

REGISTRO

O

O(( )RRiN( 'IA POLICIAI.
copia: techitucnto pelo Ministério

Plt1li_o 1	125. II.
OFI('LU. 1)1: ltI'l(ISTR()
(Ver Sll 't\l(( ) NOT.Al(lAI. 1:
REGISTRO)

ORÇAMENTO
Ver tanibeui ASSEMBLÉIA LEGIS-

LATIVA. ali ibuiçÕes
- anual: matcna de iniciativa do (	cinador
( art. 6<), III. i. e ali. 1531
- Corpo de Ri iiihcii'os Militar. • deriição
de de,SIX,sas lii) C\clCIC1() de 1 9 1M (A W
art. 100. pal:iglalo unico)
-. crédito especial: abertura: proibição 1
161. V 1

- credito suplementar: abertura: caso de
proibição i arts. 157. § 3°. e 161. V

de i li\estI ilientil das empresas estala i
lati. 157, 11)

- diretrizesoiçamentárias u1. 153, IL e ISSi
- diretri,es inçanicntãria.s, projelo de lei.
eiiCalflhlllhlliIelltO ( AI)C'1 ari. 68. II)
- Cll\ io a Asseiiibleia: competelicia do
Go ci(Lld( ii (ali. W, x 1
-execu:ba1.u1cete:xlbIicçãoLu1 i57.4°
-- execução de propostas priol iiadas em
audiênci:is pú)iicas regionais (w1. 74. * 1' 111)
- fiscal: Poderes do Estado lar. 157. h
- legislação privativa do Estado (art. lO.
XVI))
- Lei dc Diretrizes Orçamcut:irias.
com pai i hili / ação com piano pio ri :riii aI.
COflhisão (ali. 155. § 2°. e AIX 1. .111 

70)

- Lei de 1 )iretnizes ( )rçanientarlas : li \açao:
percentagem: destinação: e\ecliçao:
propostas prionitadas: audkncias publicas
regionais(art. 155, § 5°)
- Lei o)rçauientária: atendimen(o às
I)ropostis pi uoiiiadas nas audiincuas
pÚb 1 icas regi n ais 1 ali. 1 58. e aput (
- Lei ()rçaliucnuiiria. projeto. cncantl-
flhalnento ( .-\l )( 1. art. 68. 11h
- Lei Orçalulelit:iria. ohlctis os e metas
especificado ,; clii subprojetos (art.  157, §
11,1)
-- niatiUtcnçao de sistema dc controle
interno (ali 8 1 
- operações de crédito C\ceilCilLc as
despesas de capital: vedação. l:upl;içào.
redução dc e\sctlelltes (ali. 161 III e
AI)CT. ai 1. 71 t

- plano plliriaiuual (arts. 153, 1. e 154)
- plano l)llilLili(ial : compatihiliiação (0111

a Lei d	i/e 1 )lnetncs Orçamentárias ( .-\l)CT.
art. 08. parag aI o ú ii leo)

plano pliii i,iiival. pr(.)x)st.i. encalilulilla-
llieiltt) 1 .\l )( V. art. 08. 1
- 1)llluI)iÇãO dc ci.iboiaçfio allavcs de lei
delegada ( ari . 72. § 10. II)
- projetos ile lei (alt. I64)

plojetos de lei: lii unhas pala sua ;iI)iei LIção
Pela Asscunhlci.i Lcgislati a (alt. lo)))
-- pluuposti •iiuuil: elaboração e sistetn,i-
ti/ação Pela .-\ssenibiiia Ciii atuliéncia
púhlii..i re g ional (alt. 157. § S°)

304



- publicação do demonstrativo das
despesas orçamentárias dos órgãos
públicos (ar). 74. § 30)
--revisão da Lei Orçamentária, exercício de
1990, projeto (A I)CT. art. 69
- Universidade do Estado de Minas Gerais
e Universidade Estadual de Montes Claros:
destinação de recursos (art. 161 IV, "í' e
ali. 199)

vedações (art. I611
ORDEM PÚBLICA

compete ao Estado manter e preservar
(art. lo. \'I

obpet i VI) tio Estado ) ali. 2''. V
ORDEM SOCIAL

(ali, I.S)
OR(;ANI1.AÇÃO JUDICIÁRIA

alteração, deliberação da Assembléia
Legislativa ADCT. art. 58
- aprovação da Assembléia (art. 61. XIII)
- matéria de iniciativa do Presidente do
Tribunaliii de Justiça (ar).  66. IV. e
ORCÀ() ES'I\I)tJAL

pessoa natural ou jurídica: litígio:
impedida discriminação (ar(. 4°. § 3°)
ÓRGÃO AUTÔNOMO

criação e extinção: matéria de iniciativa
1h) Governador (ali. 66, III. e)
- lei específica para criação e extinção de
(art. 14. § 4°. 1
(')R(;Ã() DA ADMINISTRAÇÃO
l)IRI;it

criação de cargos: ver CARGOS
I'Ú I3LICOS
- regime jurídico dos servidoi'e.s: ver
SERVIDOR PÚBLICO
- remuneração dos servidores: ver
CARGOS PUBLICOS

ffi

PARI,AMENTARISM()
- i nipla ntaç O no Estado (A I )( '1. ao. 4''

- revisão constitucional (ADCT. art. 4°
parágrafo unico)
PARQUES ES'I'AI)LJAIS
- sistema integrado; criação: competência
(art. ID, XII)
PARTIDO P( )I .Í'I'I('O
- controle de constitucionalidade) ar). 1 IS. \"l
PATRIMÔNIO

segurança e nc{)ILII1)I(I,ide: coiiipeien_ ia
do Estado (ali. Ii). VI
PATRLI'I(')NI() ('1 i:ii RAI.

(\kr CtJI:I't 1 R.\
PATRIMÔNIO	(;I:o(; R... 11(0
ESTADUAl.

bacia hidrogra) ica do riu Jequ lii nhonha:
proteção (A1)cr. art. 84, § 20)
- estâncias hidrominerais: recuperação e
manutenção. programas de emergência
(ADCT. ar). 84. § 30)

- monumentos naturais, serras, picos,
complexos hidrotermais— conservação.
tombamento (AI )( "1', art. 84)
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E AR-
TÍSTJC()
- programas de emergência, cidades e
núcleos urbano,'., reminiscências do séc.
XVIII (AI)CT. ar). 83)
- proteção pelo Estado (ar. 10. XV, g. e
11.1V)
—proteção. Polícia Militar (ADCT.art. 83,
parágrafo único)
PATRIMÔNIO PÚBLICO

ofensa ao ( ali. 73, § 2°. 1
- proteção: fu iuç ão do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil
pública (art. 120. IIU
PESQUISA
- científica e tecnológica: instituições.
manutenção (ar). 294
- Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais ( art. 294,
parágrafo único, e ar(. 212, parágrafo
único)
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l'ESS()A NATU R.• 1
liiiio Com óreãu ou entidade estadual:

impedida discriminaçao .111. 4°. Vi
I'l"l'IÇÃO

iiidepende (1(1 pagamento de taxa ou
cii olumento (art. 4'. § 2"
I'l,ANEJAI\IEN'l'()

Ver REGIÃO \ll'FR( )l'( )LITANA(
ll..AN() \11N11R() DE l)FSFN-
\0t.\'i%IEN'l() lN'li:(;I(I)()

coinpatihiliiaçao crilu ii kii', inicllt() 1 ar!.
1 7. * 2°,

elaboração e sisieiri.iu/ação pela
Assembléia em audiêiic ia pública regional
art. l57,5")

PLANO rLURIANt1AI,
\ 'ei também .ASSI'MI!l FIA LEGIS-

1 ..VI'I\'A. atriliições
compatibil liaÇdo com a Lei de l)iretrizes
)rçamentarias 1 Ai )( T. aju 65. parágrafo

único)
elaboração e sisiematii:ição pela

Assembléia em :uidiciic a p61 I'a regional
(ar!. 157. § 51

envio à ,Assemiibleia legislativa:
competênciaia do GOS ei'itadOi'(art. 90. Xl)

irr,ltéri:i de iniciativa do Governador(art.
66. III. g
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO

Ver ASSEMRI.Fl.\ l.FGISL.Vl'lVA.
atribuições)
PLANOS E PR( )( RA rsl AS 1)1
()\'l'RN()

a aliação a1t. SI.
vedado o início daqueles não incluídos na

Lei Orçamentária anual (ai'!. 161. 1)
PLEBISCITO

,Ofl \ ocação: coillpetêi)cia privativa da
,\',semhléia Lee!klativa ar!. 62. XXXVIIIi
POBREZA

'Oii1I'iIte as L'alls.ls Integração aicial:
'o mn )ctênc i a comum da 1 nm:ui. Fstado e
i1Immiicil)i() (art. II. Xl

I'oDl;R l'XE('LIiV()
- iTáulo III. ca l) . II. seção 11)

lrli.mmIrleIlale: execuçálr: pI,'(els.

l''g • :tplovaç:IO: audieik mi ltil l tl, .1

regiomi;ml lail. 73. § 2", l
- 1):1r11C11):1Çà0 audiência pública i e.' ion:il
(ar). 157. § 6''l

le\ são P iodica do\ regulamentos
discipliiiares da Polícia Militar e do ('orpo
de Bombeiros Mili(ar ao. 143. paiagrilo
único, e \l)( 'l',,mrt. 102,
- sustação. 1 r'*'alitação e eonmi'ole (1(15 atos:
L o mul )eicrrci.l j)Tl\ ativa da As.seniblema 1,111.

62. XXX e XXXI)
PODER J1 (l)l( 'l.ARIO

ltiiiimrim)i:l itliinisiratia e t'iii:imicciia
ai! 97)
dotação orçamentária: repasse financeiro

ar!. 162 e I)aráSl'aJOs 1
órgão ,, que (1 COfl1fl1 (art. 96 1

- pirtmL ipação: audiineia publica ic'l'ii,ll
1 ai!. 157.	6°)

promhiç. 1 de sua organ liação ai ras es de
ler delciada (ai t.  72. § 1'.

1)1 ('Pl i s ti orçanieiitái'ia (art. 156)
PODER 1 .l(,lSl..VliV()

Ver immiibeiii ASSFN1 RIÉIA 1.FGIS-
I,.vr1VA

controle interno: regulamentação 1 AI X
,ir't. 12)

ht.iau rrçanentária: i 'epa_sse liii iiLeiio
1,11). 162 e p.uigratos 1

exeicicti: Assembléia Le2islati\ a (art. 52.
§ l"e2")

l)il)1l51l orçamentária (ar). 1
l'()I)lR I'("Bl.I('()

dilello de ifiloi mmçào sobre projetos (alt.

l_'s}x.11(I tililç.R( do Mini,te[io I'uhli,,n)
,el,ir 1,111, 12D. lI>
I'( )IWRI •;S 1)0 ESTAI)()

de!eg.tçao de atribuições: eda, a ' 1.ut,

'' piiagril 1 umimco
P( )l ,Í( 'IA

(	taiiilin .A'rlvll.)Al)E POLICIAL)
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- ocorrencias: cópia: recebimento pelo
Ministério Público (ar!. 125. 11. f)
- unidades eis is ou militares: inspeção: função
do N tini s!ério Público (art. 125, 11. e)
POLÍCIA DAASSEMBLÉL4

organiiação, luncionaniento: matéria de
iniciativa da Mesa ao. 66. 1, d)
P( )l Á( 'IA (1VII
- bacharel ciii 1) i rei lo: Delegado  Especial
de Polícia: iii legraç:'lo Quadro Efetivo de
Delegado de Carreira: direitos; requisitos.
promoção (Al)UI', ar!. 23)
—carreira: forma de ingiessoe (te promoções
(art. 140)
- chefe lar!. 141)

e hei e: nomeação ( ar! 141)
- competência (ar!. 139)
- extinção do cargo de carcereiro (ADCT.
art. 110)
—organização (art. 140):
- legislação privatis a do Estado e
concorrente com a União (ar!. lO. XV. q)
- organização: matéria de iniciativa do
Governador (ar!. 66. III, f)
- planos de carreira e regime jurjdico:
disposição por lei (art. 38)
- remuneração: compatibilização (ADCT,
ai!. 109)
POl,Í('IA MILITAR

\r também CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR E MILITAR)
- Comandante-Geral, processo e julga-
mento (ar!. 106. 1. b)
- comando por oficial da reserva (ar!. 142.

- comando superior: competência do
Governador (arts. 90, XXVI. e 137)
- COiflXtCiiC ia (ar!. 142)
- desniembiaiuento patrinionial financeiro
e orçamentário do ('orlx) de Bombeiros
Militar AI)('T, ari. 101)
- i utegia ii (es. estatuto, patentes, postos,
direitos, deveres, garantias. proibições,
vencimentos, vantagens (ar!. 39)
- fixação dos efetivos: matéria de iniciativa
do Governador (ar!. 66, III, a)

- fixação e modificação dos efetivos:
aprovação da Assembléia (ar!. 61. VII)
- militares que participaram do mos imento
reivindicatório: retirada das anotações e dos
registros de punições administrativas ou
disciplinares (EMC 39. art. 13)

normas, suplementação de normas da
União: organização, efetivos, garantias,
direitos e deveres: competência do Estado
(aiI. lo. XIV, a)
- ordenação (las despesas do Corpo de
Boitibeiros Militar no exercício de 1999
A DC1'. ai!. 1(X), parágrafo único)
organi/ação: aprovação da Assembléia

(ali. 6). XII>
- organização: matéria de iniciativa do
Governador (ar!. 66, III, f
- organização por lei complementar art.
1431
- excluídas: inclusão no Corpo de
Bombeiros Militar: requisitos (EMC 39,
ar!. 12)
-- pioiimÇão de oficiais e nomeação para
cargos: competência do Governador (art.
90, XXV)

reculanientos disciplinares: revisão
periódica pelo Poder Executivo (art. 143,
parágrafo único, e AI)CT. ar!. 102)

relevamento. atenuação ou anulação de
lxnalidade s administrativas: competência
privativa do Governador (ar!. 90. XXVIII)
- remuneração: compatibilização ADCT.
ari. 109
POLÍTICA AGRÍCOLA
- assistencia técnica e extensão rural (ar!.
II. VIII)
- desenvols illwnto rural: regulamentação
(AI)Cl', ar!. IS, IV)
P( )I ,Í'I'I( 'A 1 IÍI)RI( 'A E MINERÁRIA

(Ver também RECURSOS H ÍDRIc'OS
e RECURSOS MINERÁRIOS)
- águas minerais e termais: incentivo ( art.
250. 11h
- águas superficiais e subterrâneas:
proteção (art. 250. 1h
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.0 )105 eitamcnto: )ioteçflo dos recursos
art. 249)
C)S.SiStCI)iiS at(1I lILos: C0l1SCIViÇãl) (ali.

150.1V)
iniciativa 1)ÚhIiCil e p115 ada: tomento .art.

250. VI
princípios (art. 25))

poI.ÍI1cAPENAI.FPENITENCIÁRIA
orianisIflos estatais de dele,-,a:

pIlILIpação do r\linl\ILFl, l'iihliso irl.
(21, II

POI.Íi'IC. RURAl.
Estado; l)l ' 1' tl iUs de desenvols intento

)art. 247)
participação (art. 247. § 1
pohtica rural: deseitvol vi mento:

c0lls&.ilidaçao (art.
leiras públicas: alienação: assentall)CntO

de ti aba 1h ador lui.Il e de PlOdutOl rural
CllcCss5iO IaIt. 247. * 1'. IX. §* 2°a4°

terras 1)úl)licJ.s : alienação. cOI1CCSS'IO ( alt
247* 1°. IX. * 2" a 4°,

terras publicas: alienação: proibição lart.
247. § 7°: A1)C1, ali.

IOI ÁlicA URBANA
cidades-satélites: ciiaç:'io: preservação das

cidades históricas iart. 245. § 2°
Estado C t1ullicl1)ltis: ai tictilação lan.

244. ** l°a3°i
l)l.11)os dIletol es. pai uL l)aç 'fll do Estado

I.ill 244. L.lI)Ui
( il.illIs diielores: :lssistéulcij &l,' Estado

(aiv 2-IS)
)i)tílIL.l h:ll)lt:(cIi)fl.11 (.111. 246)
lclI:t devoluta: Ieciiiiiiiçao no

iii bailO i art. 240. \ .. . L' secuhliles: ADCT.
III

PORTADOR I)E l)E Il( 'l:NC1..
Ver l)EFIC!ÉN('l.\ e FAMÍLIA.

CRIANÇA. .AD{)LES('ENTE, l'()RTA-
l)( )R l)Ei 1)EFI('IFN( 'l.-\. II

POSSE [)O (.0VI • RN.I)OR E DO
\I('E-6OVERNAI)R

)i:>i)) (art. 89

l'ItI,:l,i,:rr()
\ei t.iiubeni NltTNICIPI(

- Lolll:i.s: ;ulcaiuento pela ('aivari
Municipal (ait. 180)

ci flui ole dc ci alsi itucionalidade (ali. l 1 1, IV
declaraçao de bens (ai-(. 177. § 2")
eleição e l)° SSL' 1 ai 1. 174)
e\Ci ciclo do mandato (art. 177)

- ploei'sso e julganiento art. 178
- l euhhillueu ação (art. 179i

I'RESII)IÁRI()
dieilos assegurados (art. 4". * 7". 1 a \

I'I(l:sT\ÇÀ() DE' CONTAS
ietei'ente ali c\eleicil)

i.iuterli>r: colllpetellcla (ki ( 'Io\eull:ldluu (:111.

90, XIII
de assoa lusic:i ou juridica lua

pública .nt 74. §

pRFs'I'-çi() DE SERVIÇO i'Úlil .I('()
\eu SI I\ I(( )S PÚBLICOS)

PREVIDÊNCIA SOCIAL
- L ri:iç.io e hhlatotaçao de laitel 1.105 e
seEVIÇOS (ai 1. 264)

da Assembleia (art. 62, XXXVI)
teci sIaç:lo privativa do Estado e

L('llcullellle cliii) a União (alt. lO. XV. li ))

l'RIN('ÍI » IOS CONSTITUCIONAIS
\dniini.str:tçãii Pública (ali 1 3

I'R IS\ ()
1 \ ei FSl.-\I(El .Ec'INIENr( ) l'R ISI(

PR( )('ESS() ADI'i.IINISl'RA'l'I%'()
1 e11 isl1t15 de validade 1811. -4''. * -('')

Ilto(l:ss() ('ON'I'I(A I)l:I'uTAIM)

\cu I)ll't't'.\l)() ES-\I)t\lj

l'Ro('l:SS() F jUL(;A1l;N'l'() 1)0
GOVERNADOR

(Verr ( ( )\ liR N -\ 1 )( )R)

PROCESSO E JUI,GAI%IEN'I'() 1)0
VICE-GOVERNADOR

(Ver VI('L-(OVERNAI)( )R



PROCESSO LEGISLATIVO
63 a 72)

- iniciativa do ( ioemador (art. EX) , V. Via IX)

PRO('IJR.&DOR DE JUSTIÇA
inc riihm do Miii stério Público (art.(art. 123)

I'RO('IJRAI)OR 1)0 ESTADO
(Ver ADVOCACIA GERAL I)()

ESTA 1)0)
PRO(URADOR.(;ERALDE.JL1sT1Ç..

apro\^ão de exoneração: competência
privativa da Assembléia (art. 62. XXVI
- controle de constitucionalidade (ali. 118. 111)
- destituição (ali. 123. III	40)

- escolha (ar. 123.111. § 10)

- iniciativa de projetos (art. 66. § 20)
-- lista tríplice, observação do ait 123. §*
10a 30 (AI )CT. ai-[. 62)
- membro do Ministério Público (ar(. 123)
- nomeaçào(Ut. 1 23. III. § 2°c 3°)
- nomeação: comiipctcncia do Governador
(ali. 90. XXVI
- processo e julgamento em crimes comuns
(ali. 106. 1. a)
- processo. julgamento e destituição do
cargo: competência privativa da Assembléia
(ali. 62. XV e XVI
PROCURADORIA FISCAL 1)0 ES-
TAI)()

(Ver l'R( )( IJ RAI )ORIA-GERAL. DA
FAZIN 1 )\ FSlAl )t.JAL)
I'RO( 't R..I)( )RIA-( ;ERAL DA FA'/iN-
1).t E.STAI)tAl,

extillçio (Emenda à Constituição n° 56.
ai-L ,1
- Procurador da Fazenda Estadual, carreira.
opção, isonomia. vedações (ADCT. ali. 22.
§ l°a4°

PRO('URAI)ORIA-GERAL Do
ESTA 1)0

(Ver ADVOCACIA GERAl. 1)0
ESTADO)

I'ROIHJÇÃ() E CONSUMO
legislação privativa do Estado e

concorrente com a União (ali. 10. XV. e)

PRODUTOR RURAL
- benefícios (art. 148, parágrato único)

PROJETOS DO POI)ER PíR1 JC()
diieito de requerer intonniações 	4°.

PROMOTOR DE JUSTIÇA
ii iemhro do Ministério Público (art. 123)

I'ROMIJIÁ;AÇÃ() DE LEI
competência do Governador(art. 70. § 80)

competência do Presidente da Assembléia
(art. 70. § 8°)

praio e torimi ( alt. 70. § 8)

l'ROVINII'NTO DE CARGOS
(Ver SERVII)OR PÚBLICO)
PUBLICIDADE 1)05 ÚR(,ÃOs
I'ÚIII.ICOS

1 iscaliiação (art. 73. § 2°, 111)
limitação: despesa (art. 158. § 2°)
responsabilidade: pessoas jurídicas ele

direito público e privado (art. 17)

O)

QUINTO CONSTITUCIONAL DOS
TRIBUNAIS

competência do Governador (ant. 91,
XXIh

composição elos tribunais ele segundo
grau (ali. 99)

R

RIX 'Eri:4
tributária: vinculação: proibição:

ressalvas (ali. 161.1V)
tributária: repartição (anis. 149a 151)

RE('LJRS() JUDICIAL
competência do Tribunal ele Justiça (art.

100,11)

RECURSOS HÍDRICOS
Ver também REGIÃO METRO-

POLITANA e POLÍTICA 11Í1)RICA E
Ml N ERÁRI A)
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- aqiiileros: ireas relevantes. proteção
AI)CT. art. 86!
e ntulei;iis: registro, tisealização, C011tfl)1C

1etncia coiouni da União. Estado e
Nliiiitcipio iart, Ii.

CSjIII ação. responsabilidade (mi. 251
preseis tÇaO (ali. 250. §* 2'e

RECURSOS MINERAIS
Ver iaiiiheiii l'( )LÍTICA 1 (II )Rl( A E

Ml Nt R \ RI A
IS,5 IsIi te a los iflhlllieÍpios iiiineiadi ii'es

(ali. 253.	1', 2°c 3°)
Fundo de Exatisão e Assistência aos

Municípios Mineradores (ai. 253. § 3°
g :t ri tu po . prod u ti'. idade. pro lo oç ão

econoilllca e social. PreSei\ açào ambiental
(ali. 250. X

inapealtie ilto ieoIói ico ( ari. 250. VIII)
paiticipação do Estado: aplicação de

redil sus da atividade miner:íria (ar), 252)

RECURSOS PI.'1BLICOS
.I)Iicaça() em ativos de empresas privadas:

pioihiçao (ali. 101, XI)
deI icil de cillpi'esas. fundações e 1 tinulus:

iiiiliiaçfioai'i. 101. VIII)
iI':tils1losição. remanelamento ou

iraiislerêiicia: condiçoes (ali. 1 ( 1. VI)

REFEKENIX)
tutilri fação: competencia puivat iva da

Assenil,léia LeisIatis a (ali. 62, XXXVIII)
desestatização de empresas piesta&luias

de scr\ iço, de cneraa elétrica e saneamento
1)151.	.111	-1.	1
RI:I'I .( )RI:sI.\tFNT()

\cl MIlO .\NlElENTE(

RI:I'oRr%I.\..(;RÁIuA
cruas devolutas: competência

desi inação liii	0. XI)

REFORMAREFORNIA DE MILITARES
Ver SI RV II )( )R PUBLICO)

KI:( ; I.M) DE J.WSENVOI.VIMEN'I'()
1)0 VALE 1)0 RIO DOCE

cnaçau, compe(ência, recursos linanceirus
)ÀlX'l'. ao. IS.	7°

RH;1.O NIEl'ROPOL1TANA
1 \'er itililivin t 'RftANIZAÇÃO. RE-

(il()N -\l.ILAÇÃ(I) e MUNICII'IO
açao aditou istrati va: tu nções pub 1 e as de

iilici'esse culilufli (ai 1.  4!.
loitierações urbanas. instituição (ai is.

-12e-18
.\ sseiiiblcia Metropolitana. atribuições

(mi -IS)
ai i ibuições do Estado (ar). 4, 1 e 11
cariogiafia (ar). 43. VII)
coopeiaçao técnica e financeira do hst:idi

.u(. 43, pará g rafo único)
de Belo Horizonte. regulamentação

Al )('I'. iii. 18.1V. § 2°)
desenvol'. imento. deseoncciitração lan.

-42. pará g rafo 011 tCO 1

desigualdades regionais: planos.
)i'gi1a5, projetos regionais ( ali. 4 1. II)
iisaçfiodc nomias em suas funções públicas:

itiibiiiçiu da Assembléia 1 ali. 6L. Vh
tu ições pfib 1 icas de i nteiesse coE liii iii

(alt'.. 42. 43. 46. 49. § 1°c 50, 11)
funções públicas de interesse cointi iii.

e\ecilção (alt. 44)
Fundo de 1 )eseil vol vi me rito Mci o po -

! j l:itio (mi. 45, VII e ar). 47)
gas canal iiado. produção e distribuição

(art. -13. VI)
habitação (ar). 43. IX)

(anis. 42 a 50)
iii si tu içftt i: e um pe)eneia do Estado (ali.

l). X)
iiiteíai1tes (ali. 45.	2°
inc ii aitihiente. )rCsei\ açao: combate ã

ptliii.ii.itt.4.\lIli
,liuciorreeuao: instiuiçào: luiiçoes

puhli as de interesse comum. issistemicia
ieclilea,io t:s)ado(art.49. §* ''e 2'eAl )( 1
iii. 1 8* 1"!
ililiilidipios: deseilvolviluenk). iiieeiaçao

(iii	II, 11)
om'çmilteii)o anua! (art. 45. V
)Iaiiejaitieiito integrado do desens olvi-

luculo st)dioeeonolflico (ali. 43. X)
plano diretor metropolitano (art. 43.

parãgi'ak un meu
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- p1 anos plurianuais de invesliniento e
diretri,es orçamentárias (aí-(. 45. IV)
- política tarifária (art. 45. VI)
—recursos liídiicos. aproveitamento (ali. 43. V)

representação municipalici paI (alt. 45. § 1°)
- sanca me 11 to básico ( art. 43, III
- segurança pública art. 43. ID
- transporte intermunicipal, sistema viário
(ali. 43. 1

uso do solo metropolitano (art. 43. I\
RI'(I,.() METROPOLITANA 1W
BH.() HORIZONTE

adequação à Constituição (AI )C'I'..irt
IS. 1. * 2"

Cl lii i5 IsIÇal). alteração (AIX L ali. 60. * 2°
malnuiençao. Municípios, l)isiritos

(Al)CI. ai 1. 50. § 10)

- regulamentação (ADCT. art. IS. IV. § 2°)
RE(;IMF: DE URGÊNCIA

possibilidade de solicitação do
(oos criiador para apreciação dos projetos
de sua iniciativa (art. 69)

pia/os e condições para apreciação de
matéria (nt 69. §* 1°c 20)

kI:( .INIE JURÍDICO
(\r Si RVIDOR PÚBLICO)

RE; I\II: ,Jt 1 RÍI)IC0 ÚNI('() 1)0
SERVIDOR I't'BLIU()

\ii SNRVI!)OR P1HLI('( fl
RF(;IMI; PENITENCIÁRIO

c( l J ) il )riill e fl t () (te pena dei unitiva. relação
1i' lcsOs (.\l)('T. ali. 64, par:ítr:iio único)
REG 1 M I;NT0	IN'I'FRN()	l).
AssI:NIBI.IIA
- elaboração. competência pri 5 ali v a da
\ sscutb léia (alt. 62. 11)
matéria de iniciativa da Mesa i ali, 66. 1. a

RI1(;INIENT() INTERNO 1)0 TRIBU-
NAl. l) I' CONTAS

elaboração: matéria de inlcuatis.i do
I'resitieuiie cio tribunal (art. 77. § 3°, 1
RE(;lÕl'.s DL DEsENvoIVIMI:NT0
- autarquia territorial de desenvolvimento:
atribuições (alt. 5 1, § 10)

- autarquia teuTitorial de desenvolvimento:
instituição e finalidade (art. SI)
- autarquia territorial de desenvolvimento:
organização e funcionamento (art. SI. § 3°)
- Fundo de Desenvolvimento Regional.
criação (art. SI, § 4°)

inclusão em orçamento(art. SI. § 2°)
REGIONALIZAÇÃO

ações adniinisti'ativas: objetivo do Estado
ali. 2°. 1 V

REGISTROS PÚBLICOS
(Ver SF.RVIÇ() NOTARIAL E DE

REGISTRO)
REI1(;IÃ()
- cultos e igrejas: estabelecimento ou
subvenção: proibição (art. 50, 1
- templo: dispensa de alvará ou de
licenciarnento(ari. 170, V(
- templo: proibição da limitação de caráter
geográfico) à sua instalação (art. 170. V)

REMUNERAÇÃO
- de cargo público: aprovação da Assem-
bléia (aut. 61. VIII)
- do Governador do Estado. do Vice-
Governador e de Secretário de Estado:
matéria de inicial iva da Mesa (art. 66. 1. e
—servidor. Policia Cis il, pessoal militar:
compatibilização (À1)CT. art. 109)

servidor público: fixação (ati. 24. * 1°.
art. 30. § 5°)
RENÚNCIA 1)0 (;OVERNADOR

(Ver GOVERNADOR)
RENÚNCIA IX) VICE-(OVERNMX)R

(Ver VICF-G()VERNAI)OR)
REPOSIÇÃO FIÁ)RLST1I.

(Ver NIEI() AN-IBIENIE

REPRESENTAÇÃo .JUDICIAL
- sedada ao Ministério Público (art. 120, VIII
REPRESENTANTE II EIT()
- Poder do Estado: exeucicio (art. 1°. 1")
REPÚBLICA FEDERATIVA Do
BRASIL

Estado integra ( art. 11
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RE-SERNA Itl( )l .(ík;ICA
\er t.iniheni MEIO ANIBIENTE

sIstelia jiteerado: criJçao colii))eteiiia
Ii ' Fst:iik	III	0. 'l 1
Iu:sI'()NsutIIiI).DI S0LI1)RI.

inhF ) i l tIç:Io 1 ir) 8	prieralo UlUs o

SANÇÃo
de 1j sição de lei (art. 70. 1

SANEAMENTO BÁSICO
Veí iaiiihcni REGIÃO t.IETROPO-

LIIANÀI
( nseIho Eçtadual de Saneamento Básico

.ir. 192. § 1°)
- ii itica: planos plurianuais art. 192

quadro sanitario e epideniiológieo:
a\ aliaçào i art. 192. § 3°

lectilsos 1111. 1921 . § 2°)
SANGUE

Iiiios de (ali. 190, parágrafo (mico
tvansttisão (art. 191. § 3°)

SAuI)I:
(ver tal hém SISTEMA ÚNICO) 1 )li

SAÚI )F
- açoes e serviços de: direiriies art. 187

e 1881
deticicncia: prevenção) art. 190. NIVi
1 )epartamento de Saúde da Polícia (i vil

tlanslorniação em hospital 1 .AL)CT. ali, 16)
- direito de todos e dever do Estado (an. 180)
- e assistencla. proteção: conipeteliL ia
conulni da União. Estado e N lun te pio (alt
II. II)

e s iec aI idades iiiedmcas. incorporação ao
(1uadl do 1 slado ) A DCT. art. 18, § 8')

uiaiutias (alt. 186. parágralo único)
lienuolílicos e aidéticos: assisténcia (arts.

27 1 )c 2810
illsIlt(Iiç(1eS privadas aris. 185. V e 10h
ohjet is o do Estado ) ali. 2°. VI

- proteção: legislação privatis a do Estado
C c(incolTCllte eouii a Uniio (ali. 10,W111)lii)

lIanspl ame: transfusão de sangue (ai)5
l')I. §' e281 )
Sl.( 'RETRlA DA ASSEr%IBI.ÉIA

api os ação de ci editos .upIeii tentai
conlpetcneia pul\ aI is a da .A'e iiihlel.L 1 alt.

letllan(ento matéria de iniciativa da
66. 1. dl

si:o RElARIA DE I;sRD()
(ri:içao e estruturação: aprovaçao da

Asseuiuhleia (art. 61. XI)
criação, estruturação e extinção: niaterua

de inicial is a do Governador ( art. 66. III. e
SIURETARIA 1)0 TRIBUNAl. DE
('O)N'lrS

oisilil/açao niatena de iniciali\ do l'ie-
.sidenledo Tribunal (:1115. 66. II. e 7. * '. 1
SE(RI'TARIA DO TRIBUfNAI. DE
.Jt.S.IiÇ.'

1.15 .1 de cargos e tunções: iii.IIeil.l de
Ole kitl\a tIl) Presidente do 1 ujhtiutal i ai

I'V. 1) 1

sE(lI:'lRlO DE ESTADO
estilIliu e colilpetencua 1 aO. 93, § li
li\.lÇal) de leinhluieiação: coli)h)e(eulcla

privativa da ,\ssembléia (alt. 62. VIII
illst.11u1.içao de processos: cOliijletelici.I

pri ativa da Assenihléia 1 art. 62. XIII
nomeação e exoneração: colnpcteult ia do

Governador ( ari. 90. I)
l'eiiiuneração: matéria de inicialus a da

Niesa (alt 66. 1. Li

51:1)1: I)AASSEMBLÉIA
iillkLluiça temporária: i)i:uti.lia de hilL 11(151

I,i \ te s,u (art.  66. 1
SEDE DO GOVERNO FSTDUAI,

iran.sterelit ia temporaria: aprovaçao 1a
Assenihltia (ar). Oh. XVI)
si:( ;i JRANÇA

compele ao Estado manter e I)lesei\:ir
(:111. 10, VI)
SEGURANÇA PÚBI.l('A
\el tiiiiheiii REGI\() NIE'IRO1'O-

LlTÀN. 1
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- Departamento de Ordem Política e Social.
extinção (ADCT. art. 15
- objetivo do Estado (art. 21. V)
- órcio s (ali. 136

SEGURIDADE SOCIAL
compete ao lSta(l() difundir (ali. lo. IV)

SI:(;t'R()
-- apo)l ice -seguro. vítimas ele crime de morte
(art. 296)
- resgate da apólice-seguro ao Estado pelo
réu: amortizações: trabalho em estabe-
lecimento penal art. 296. parágrafo único)
SEMANA DE MINAS

celebra 5 oe c i\ e.i (art. 256, § l
SERVIÇO FORENSE

custas. lcislação privativa do Estado e
COltCt)1TI.'llk' com a União (art. LO, XV, d
S ER V 1 ÇO NOTARIAL E I)I
RE(;IS'l'R()

ioe1ta&loiia (,\[)('T,  alt. 65. § 30>
criação). tuso e desmembramento (art.

278
- exercício, delegação do Poder Público
(AIX'T. arts. 66 e 67)
- ingresso em cargos (art. 275
- ingresso na atividade: concurso (art. 277.
§ 3°c 4°)
- notários, oficiais ele registro, propostas:
Fiscalização (ar(. 276. § 11
- oficialitação AI)CT, arts. 29 e 65)
- regi mci uríd ice) único (ai-I. 276)
- serventias atuais: manutenção. vacância
(aii.28.* 1°e21)
- serventias do foro judicial: administração.
fisc:iliiaçfoo e controle art. 274
SERVIÇOS PÚBLICOS
- direitos dos usuários, delegação de
execução, licitação (art. 40. § 10)

- eficiência, segurança e continuidade (art.
40.1)
-- empresas concessionárias e permis-
sionárias (art. 40, § 2°. 1)
- empresas concessionárias ou permis-
sionárias: alienação de ações: autorização
(ai-I. 14. § 16

fiscalização de sua insuficiência (art. 73.
§ 2°. Il)
- formas de participação elo usuário (art.
14. § 9°)

participação elo usuário (ai-I. 14, § 91)
política tarifária (art. 40. § 2°. II)

- prestação de: concessão ou permissão
(art. 40)

prestação ele: reclamação: representação
disciplinada em lei(art. 14. § 9°: art. 40. * 4°)
- responsabilidade por danos (ali. 40. § 3°)
- usuários de baixa renda (art. 40. § 5°)
- utilização temporária pelo Poder Público:
calamidade pública (ali. 40. § 3°
SERVIDOR PÚBLICO

abono-permanência: concessão (ar(. 31.

adicionais por tempo) ele serviço (art. 3 1,
adicional trintenário ( art. 3 1, VI)
agente político ou público: Posse,

exoneração. declaração de bens (art. 258,
parágrafo único, e ADCT. ali. 9°)

aposentado: férias-prêmio não gozadas:
pagamento (ADCT. ali. 57)

aposentado, reversão à atividade (ADCL
art. 53, parágrafo único)
- aposentadoria (art. 36)
- aposentadoria, contagem de tempo
(Al)CT. arts. 43 e 44)
- assistênciae previdência sociais (alt. 31, § 6°)
- atividade administrativa, exercício:
Poderes elo Estado, autarquias, fundações,
sociedades de economia mIsta, enipresas
públicas (art. 20. 1. II e III)
- atividades insalubres: adicional de
remuneração(art. 31. §6°, III)
- ativos e inativos, limite de despesa (ali.
27, parágrafo único. 1 e II)
- bacharel cru Delegado Especial
ele Polícia: direitos: requisitos, promoção
(Al)("F. art. 23)
- cargo efetivo: remuneração, vantagens,
proventos (ali. 282 e AI)CT, ari. 39)
- cargo em comissão: exoneração: conversão
cru das férias-prêmio: base de
cálculo(art.31.**2°.3°e4°)
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- cargos: acumulação: profissionais de
s.iúde ADCF. ali. 2)). parzi grafo único: ar).
25. III)

civil: apostilaineiito, garantia de direitos:
cargos de proviiueiltt) em cililissão (art.
32.* l°e2°)
-- civil: estabilidade (ali. 35)
- civil: iireve. direito de) art. 33)

iv il: mandato eletivo: dirigente sindical
(ali. 34. * 3°i

eis ii. militai . adininisiraçãi) direta.
id i leia: venci nieiitos e salarios : reajuste
.\l)(T. ar!. 34
civil: regime jundico uhiico. administração

direta. atitfl.flj(iias e t'tind:içõcs públicas (ali.
0.** 1°a3°)
e ii: \ encinientos, iSOiiOi!lii ) art. 32
concursO público: regiiiie ulilco. integração

A lX.'T. au. 31. p:ir:igr:iIo Uflico

conselho de política de administração e
remuneração de pesso;iI: instituição art. 30

contratado: concurso (AI )C. art. 31)
contratado: escolas publicas: contagem

de tempo ) .\l)çr:irt 29
contraiado: regime trabalhista:

ressarcimento 1 Al)(F, ali.......1° a 30)

- contribuição sindical: consignação em
1 olli a de pagii1ie11t0 (art. 34. § 2°)
- deficiente: admissão cm cargos e
empregos publ ic is liii 29

direito a creche. iiideiii/a ão (art. 262)
direito de gres e: li iiliies de) inidos em lei

(art. 33
direitos (ar). 31
diretor: escola pública: provimento

( AI)CT. art. 79)
dispensa ou cxi ieraçao. despesa: limites:

critérios de (mi. 271
- disponibilidade art. 35. * 3°

empregados públicos (aí-I. 20. 111
estabilidade )art. 35 e Al)('T. art. 34 1 e

II e ai t. 104)
terias-prêmio: contagem em dobro:

exclusão da garanti;i (an. 31.11)
térias-prêm ii): coiiveisão ciii especie,

contagem cm dobro ) ao. M, II e i\ l)CT.
ait. 91 e alt. 114)

lilhtis, dependentes. assistência gratuita
ate seis anos de idade (ali. 31. § 6° 11 )
- fixação do regimejurídico. p105 iniento
de cargos, estabilidade. aposentadoi ia.
reforma de iiiiliiares: aprovação da
Asse iublcia (art. 6 1. IX
- lixaçao do iegiille jurídico: iil:iteria de
iniciativa do (joveruador (ait. 06. III. cl
- lixaçodos 1xidiies de sencimento (ali. $2)

formação e aperfeiçoamento: Escola de
(Ios em	lali. 30. * 6°i

ÉIlflçao pública: critérios de dispensa
i .\l)(l li-t. lOKi
- tiiiiçao pública: diieiios (AIX']. ali. 105)

liinçãi 1 pública: exoneração: conversão
em espécie das lérias-prêmio: base de
c:ilculo (ar!. ~§ 2°.3° e 4°
- luriçiio pública; integração ao quadro
CIeiRo )AI)('F. art. 106. 1 e 111
- gritifi(:ação adicional por 3)) anos de
serviço 1:111, $1. VI. e parzígr:ilo unict)
- i nau s 5. pensioiiistas. servenivarios do
loro judicial e extrajudicial. atualiiaçãt de
1 ) 1 05 cii! 5 1 pei1siles ( A1)C]. :iils. $6 e 37)
- irredutibilidade do salario: exclusao da
gal .	1uUia ali. 31. capui

iii:iiitl:iio eletivo (art. 26, 1 ;1

médico- eteri nario: disposição II :S A
lADUE alt. 24. parágrafo único 1

- nível !iniversil:irio. sencilnento )art. 38)
oriundo di Quadro de Mae Islei lo:

c ilia geri! de teiill )0 . gratiticaçã quinquenal
(ali. 285, 1 e 1h

pl:iiis de carreira 1 ari .3)) e 1iiieiitla :i
('nsiitiiição n°57 art. 51

liol i c l a Civil, remuneração: coililxiui
biliiaçi ( i\l )C]'. ali. 109)

policial civil: aposentadoria (mi.
ii.igi.!lo único)
l!liador de deI iciencia: admissa (;til. 28)

- II!	:kl1iiinilaiiso:!e\lsão) .l X 'II .iii. 19)
p1 olessor catedrático apseni:id da

ti 1115 ers idade Rural do Estado 	Minasnas
Gerais: plovelitos. les isão i .\l )('l. alt 1K

qualidade e prod til is idade,
de i ei nanielito e deseiivolviiiient i. de
modernização. reaparelhaincnii e
iaci mali ação (art. 30. § 4'
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- readi issão: vedações (ADCT. art. 28)
- readmitido: direitos: integração ao quadro
efetivo (A1)CT. art. 107)
- reajustes diferenciado,,;: disposição por
lei (ari .32. § 3°
- regime jurídico único: administração
direta. autarquia e fundações públicas (ar).
30.l"a3°)
- relevamenio, atenuação OU anulação de
penalidades administrativas: competência

fl Valisa do Governador ( art. 90. XXVIII)
- remuneração: lixação (art. 24. § 1°, art.

r)

- remuneração: revisão geral (art. 24
- remuneração, revisão, nível real 1986,
opçào(Al)C'l'. art. 34. §* 1°c 2°
- remuneração: vedação de vinculação ou
equiparação de espécies remuneratórias
(art. 24. § 30)

- reversão à atividade (ADCT. ar). 47)
supervisor pedagógico: jornada de

trabalho (;til. 288)
- tempo de serviço: curso universitário
(A1)(T arts. 39 e 282)
- trans lerenc ia ou cessão l )a i l entidade:
lfltlCi(Cia (ali. 14. § 13)
- venci Ilientos : is00(>mia: CEEMG-
BI)M(i (ADUE mi. 40)
SÍMBOLOS

Etad (ali. 7'
SISTENIA ES'I-1)tAI. DE (;EREN-
('lAIEN'I() 1)1' RECURSOS HÍ-
I)Rl(OS

.iicuusciições hidn)grálicas (art. 250. § l°
- csi rotura institucional e financeira
(AI)CT, alt. 85)
SISTEMA FINANCEIRO ESTADUAL
- Ca)taçà() de recursos: aplicação (art. 240)
- Conselho Diretor: servidores:
participação (ali. 241. ** 1°c 2°
- constituição (art,s. 236 e 237)
- impostos, taxas, coniribuições, receitas:
arrecadação (art. 239
- instituições tinanceiras, empresas
públicas. constituição, denominação.

participação do Estado, servidores, cargos
e salários (AI)CT.art. 13,	l°a3°)
- participação do Estado: controle acionário
(ar). 238. parágrafo único)
- presidentes e diretores: aprovação da
escolha: competência privativa da
Assembléia (art. 62, XXIII, d)

transformação, fusão, cisão, incor-
poração, e xii nção: autorização da
Assembleia 1 .eguslativa (art. 238)
SIS'I'EMAi'RIBhI'l'ÁRIO ESTADUAL

Ver ASSEMItIIl.\ LEGISLATIVA:
aliibo ições
SIs'I'I:NIA ÚNI(() DE SAUDE

\r também SAÚ 1 )E
- conipetencia: atribuições ( art. 19W
—controle e fiscalizaçãoart. 190.1. VI. VII. IX)
- recursos (ali. 189)
- sistema de informação (ali. 190. XV)
SOCIEDADE
- segmentos. instituições: diretrizes de
atuação estatal (art. 260)
S( )( '1 El)AI)I,' l)E E('ONOI'sHA MISTA

administração pública indireta ( art. 14,§
1'. 11
-alienação(art. 14,4°,II.* 15,* 16.* 17)
- alienação de ações: controle pelo Estado
(ali. 14.*4°.IV(
- autorização pata instituição e extinção
(ali. 14*4°. II)
- fixação do quadro de empregos,
aprovação da Assembléia (ali. 61. X)
- quadro de empregos; matéria de iniciativa
do Governador (ai-I. 66. III. (1)
SUBSTITUIÇÃO 1)0 GOVERNADOR
- pelo \Tice_Govemadoi pelo Presidente da
A,s,seithléiaeodo'rributialdeJustiça(ut. 87)

'1'

T4XAOtJ ENIOI.LJNIENT()
-- direito de petição independe de
pagamento (art. 4°. * 2°)
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TAXAS
TistitLilçai) (alt. 144

'I'F( 'N( )I .(X;IA
ililiiio.	tiixtcnciado Estado(art. lO. I\

'rI .:I.I .:(')MtNIUAÇÕES DE MINAS
(;I•:R'IS

pai ti '. ij uç.io do Estado. aumento
.111. 266)

TERRA IH'V( )I 1 ITA
ilienaçao. i)Ii)eediliiento (alt. 246, § 2°c

seeuiiiles. AI )( ''1. itt. 94)
t I )t ( )\ ei)aulietltl)	e	destinaçao:

conhi)etellci:i ( ar). 1)). XI
bens do Estado ar) 12, IV)
Iegiliinaçao e disciiininaç)o: delegação aos

ntiii le 'P'	(ADUE  alt. 93
iii maçã no irimctro urbano 1 art. 246.

2' e 'eiIiiite. \l)CT, ar). 96)

II1RR. I'I ' HI .I( '.\
.Iça	iidiciiI disi intinatória: requisitos

p.ii a leliili1.iÇ.it ) (.1,1. 247. § 8°)
1 mc ilação: assentamento de trabalhadoi

ur;ii e de produtor rural (ar). 247. § 10, 1 X 1

ai icnaçào: concessão grawita: dispensa
de auioritaçãii legislatis :1) ali. 247. § 3°

ai leitação c eonccssao: aprovação:
C ol mi i )eieil c ia 1)FiVilhiVa da Assembléia ( alt.
62. XXXIV

alienaçai i: pis ccdi,,,ento ( arts. 246 e 247:
AI)(T :11). 94

:miicnaçao: pmoibiçào (alt. 247. § 7°: .AI)Ct
;li-I. 95)
- ccssào de uso. rescisão de contratos
inadiniplidos ( ADCT. art. 8"t

dc'. olut:us 1 AI)CT. ,u.rl. 6"i
- doaçao. '. cuida. concessão, revisão por
clissão especial AI)CT. ar). 7°t
- identificação. delimitação ( AI)CT.

111)11'. eis :udquiiidos lxii doaçao municipal.
des(uul:içat). les cisão (Al )CT. ali. 6'. § 2°)

icI.imorto :uiival: iciação ila.s LeiTas a sereulu
leeiuiuuu.uda.s: cuicauiiuih.iiïtcuito à,Assenitiléia
I .egislati'.a (art. 247. * i}'')

TERRITÓRIO 1)0 I;S'nI)o
1 iicoipt 1 .)ç .10, divisão ou desmem-

brainenuo : .ipuiivação da Assembléia
Lcgusl.itt'. a .iit. ")
-- tumtud.ide e inteeridade: ob;tmvo do Estado

2'. \

TRA NSI'F()
IstiltiLi de etliiL.)Çãt) (art. II. XII

'I'R..NSI'I ,.N'I'E
-	i,iitiolc tio I-.si.itlt,: estímulo (ali. 2S 1

ii.'uiioÇao de ilig,ios. tecidos. .stmbstãneias
iiunmaiias e ti,instusaii de sancue: leiaislaçati
smul ) Ieliieu i li i (ii). I)i . §
'I'RANSP0R'I'I'AQtl..\'IÁRI0

es.)ioi.içio: collil)eieil.ii 1 :tit. 10, I> 1

TR..NsvoRiE FERROVIÁRIO
expk)mação: cou))I)cteulc ii 1 ilt. 10. IX)

TRANSPORTE INTI:R\IUNICIPAI.
\r Ri( 1 \() Mi 'I'R( )I'( )LITAN.-\

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ll'.. .ieii	t. ni)s.ielKIi l\u:L exploração
nt 10, IX)

'I'RIBI'N.•I. 1)1: XLÇADA DE MINAS
GERAIS

coiiil)ciè[ik ia ali los e AIX'T. ali. 59
iuiisdiçãtt e sede (itt, 107

iiiailtlteuiç.u1. denominação. composição,
:mIteiiç'ati)\l)(''I'. ali. (0(

iiiiji it •içio com o Tribunal de Justiça
Iiiiç'iitl.t a ( 0)).'.) itIliÇahi fl" 63)

'I'RIBt NA 1. I)E ('ONTAS
,itImL-.içao de multa (art. 7. X111 
apreciação demos de admissão de pessoal

no serviço público (ar). 76.
- apreciação de concessão de aposen-
tadorias (ar). 76. VI,

apreciação eiL'x sobre as contas do
(o'. eu'imador (:111 76, 1

( ' ãuiiii de Lie iiaçat : apreciação da lega-
1 idade de :itti (au), 76. * 6°)

coiuii)etencia pau :i atixiivai' a Assembléia
ia lisciiii,içiu dii lY'. t.tLll) latI. 76

c o iiul )etc i icia pisauisa (alt. 77. § 30)

couim)usmçai) (:111. 77)
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- conselheiros: aprovação da escolha:
competência privativa da Assembléia (ali.
62. XXIII. a)
- dotação orçamentária: repasse financeiro
(ari 162 e parágrafos
- elaboração do Regimento Interno, eleição
de órgão diitivo e organ ilação de Secretaria
(art. 76. § 3°. 1)
- emissão de parecer sobre empréstimos
(art. 76. VIII)
- exame de procedimentos licitatórios (art.
76. XIV
- fiscalização da aplicação de recursos
repassados por COflVfliO (art. 76. XI)
- fiscalização das aplicações do Tesouro
Estadual (art. 76. XXII)
- fiscalização de empresas com a
participação do Estado lart. 76. X)
- (unção de fiscalização do Poder Público
(au. 73. § 1°. 11)
—julgamento dos administradores públicos
(art. 76.11)
- matérias de iniciativa privativa do
Presidente (art. 66. II)
—Ministério Publico junto ao alt 77. ** 4°c 5°)
- nomeação de Conselheiros: competência
do Governador (art. 90. XXIII)
- organização (art. 77. §* 1°c 21)
- participação: audiencia pública regional
(art. 157, § 6°)
- proibição de organização através de lei
delegada (art.72.* l°.I)
- promoção de toniada de contas Gui. 76. IV)
- proposta orçamentária (ar(. 156,
parágrafo único
- realização de auditorias (art. 76. VII)
- representação de irregularidade ao Poder
competente (art. 76. XVIII)
'l'RIBIINAL l)OJURI
- tu nc iona mento, coiripoSlçãO ( art. 1 1 2)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-alteração da organização judiciária
(Al)CT. art. 58)

competência (arts. 98. 103. II, 104, 106.
1 e II. e AI)CT. art. 59)
- composição (art. 105)

tilatéria de iniciati\ a do Presidente (art.
66. lV
TRIBI I NAI. IWJUS'UÇA MILITAR

jurisdição, sede e composição (art. 110)
nomeação de Conselheiros: competência

do (iosernador (art. 90. XXIII)
TRIBUNAIS 1W SEGUNDO GRAU

competência (art. 103, 1
TRIBUNAIS E JUÍZOS INFERIORES

criação e organização (ai t.  ( . 1 V. a
'IR! Bt'I'0S
(Ver tainhéni IMPOSTOS e TAXAS

autoli mação pura iecol h i Iliento de receitas
(art. 239)
- limitações ao 1)oder de tributai (ali. 152, 1
TURISr%I()
- artesanato: estímulo (ali. 243. I V)

Estado: apoio e incentivo ( art. 242
- fundo de assistência ao turismo: criação
(art. 243. VI)

política estadual de turismo: diretrizes
(art. 243)

regionalii'açào art. 243. 1, IV. V
-. turismo social: incentivos: benefícios
fiscais (art. 243, parágrafo único

ti

UNIÃO
-- competência comum com Estado e
Municípios (art. 11 )
UNIDADE E INTEGRIDADE TER-
RITORIAL

garantia: objetivo do Estado (ai-I.  2'. X
e'ação: objetivo do Estado (ali. 2". XI)

UNIDADES FEDIRXflVAS
- proibida a distinção (art. 5°. III)
L IN IVERSIDADE 1)0 ES'l'AI)() DE
MINAS GERAIS

(Ver também EDUCAÇÃO)
- criação (AI)CT. art. 81)
- destinação de recursos (ali. 161. IV. f e
art. 199)
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1.2 / 7

dolaçoeS e tCtitM)S, eiiaÇat.) de CUESOS

,UpCI lutes Itt )S V ales do Jequ II i nhonh a e
do rs 1 ucuri (m-I. W9, 4 2"

dotações e recursos: pereci tagen (art.
199,44 1°C'')

instalação e hsoíção de entidades de
('1151110 StI[)CliOI (AI)('I, :111. 81. 4 1°)
- Integração ilO si stenia estadu ai de ensino

iart. 82. 44'i
t'NIVI:RstflADI: IS'l'AI)L'-L 1W

I( )NTI'S CLAROS
(iL''tlihtÇJt dc it'LIII	)--,	(II	Pd, l\. 1 e

.ui. 199
- dotações e recursos: criação de cursos
superiores rios aie,s do Jequiliithotiha e
do Mucuri(art. 99, 4
- dc ttaÇOCS e recursos: percentagem( (ai l.

 § I"e 21
iii tegr.lçã ao si stenu estid tia! de en n

(alL 82. 4 4")

UM) 1)0 S0I.()
Ver RE( ii Ão) M ETROP( )LIFAN Ai

.-('ÃN('IA DOS CARGOS DO
GOVERNO

elciça pai .1 po cvuOenhc (au. $7. 44 1 • ' a
III IInl,ts (lira .1 suessao 1 .ut. 87

VU.ORFS ÉTicos
- pl esc rvaç:Io: ohcli ido Fstado (iii. 2". 111
1-RAS.JI I)I( 'i.- RIAS
citação: colilpelcttcIa do Ti ibuitai de

Jct'.iiça .irt	1
- criação. organitaç:io e hsaçat) de
venclulIeIltos: materia de iniciatis a do
P1C 1,1LICIlIC do iri bLI na! de J li,st iça
(ai 1. 60. IV. a(
\Ii .1 II(i'
(\el FAMILIA. CRIANÇA, ADULES-
C'LNlE. PORTADOR [)L l)EFI-
CIIN IA. II)OSO)
VEN (IN II:N'I'0s
- cclii Ir i bu ição soei 1 (art. 24. § * 0'' a 8°,

irredutibilidade (ait. 24. 4 5"l
liiiiite 1 itt. 24. 4 1 '1
servidor publico, civil. militai: revisão,

lixação)art. 2-4.44 l"a$"
- vinculaçãi> liii equipar.içao: ved:ição (,U-(.
24. 4

VENCINII'NTOS 1W NIENIBRO)S E
SERVIDORES 1)0 'I'RIIlUNAI. 1)1:
('0N1 5

ti \.lÇtlt. nlakrl,l de iiiici.tt iva do Presidente
(au, 60, II)
VEREADOR

deL I.ti,ict' dc hei)'. 1,111 (	4
eleiça e 1 tosse 1 ai t. 74LI
tem uineraç ão 1 art. 179)

vi,:To
- de proposição de lei (art. 70. III

pra/o de publicação ( ali. 70. 4 3')
tepeiçio 011 i11:lnulençao pela t\..se itihkia

lati. 70.44 S'' 7°

VICE -( 0VERNAI)0k
- .iirihinções (alt. 8'. 4 2" 1

atitoriiaçao pala ausentar-se do Pais (alt.
661,1)
- c..olflprolnlsso da posse (ali. 80)
- declaração de bens (art. 89. paiítaI o
UnteI))
- eletç.io. lti,lnd,iti) e ()sSC (art. $4,

ao de iciliutieração: eoiiipek'ncia
I)ri\'ativa da Assembléia 4 au. 62. VIII 1

po.ss. renhlllcl,i, auiort,açicc para se
ausentar do l'at '.. processo e julgamento nos
Cii lhes de ie s I)oiisahi 1 idade. ilesi tu iç: do
c:ugo: con1pet11Lia p115 alisa da .\sseiiihkia
(alt. 62, IX. X. XII. X!\ e XVIII
- p11 cesso e jtu(e:imeilto em crimes eoliitlns:
Coiiil)eleilcia do Ti ibunal de Justiça imi.
(00, 1, a>
- lemuflelaçãcl: matéria de iniciativa da
Mesa da Assembleia 1 ai t. 60, 1. e
- substituição do Gos ei tiador Lut. 85.4 1"
\I( 'E.I'RI;I'EI'Io
- iecl,ua,.io dc bens 1 alt. 177. § 2°>

eieiçao e posse (art. 174)
— 1 eit)ulielaçac) (alt. 1791
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