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Constituição
do Estado de

Minas Gerais

PREÂMBULO

Nós, representuites do povo do hstado de Minas Gerais, fiéis aos
ideais de liberdade de sua lradiçio. reunidos em Assembléia Constituinte,
com o propósito de instituir otdeiji jurídica aulônonia, que, com base nas
asi rações (los mineiros, consolide os princípios estabelecidos na
('onst itu içio da Re pú b l ica , promova a descentralização do Poder e
asseLtre o seu controle pelos cidadios, 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 Constiluiçào:

.



TÍTULO!

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

l' ( ) l.siadode NIinas Gerais inlegi:i. com n aukmoniia polítmco-adnLi-
i)isli:tii\ a. a República Federativa do Brasil.

§ V , lodo o j)oIiel' cio isiado emiiaiia do povo. que (1 exerce por ineio de
'p)I'esenlamltes eleitos ou diretamente, nos lermos da Constituição da República
e desta ('onst 11(1 iÇ5().

* 2 - () Estado se organita e se rege por esta ('onsituição e leis que
ad Liar. observados os pri nc ípi os const i (Licionai s da República.

Ai-I. 2° São objetivos prioritários cio Isladt

garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos:

II assegurar o exercício, pelo cidadão, dos mecanismos de controle da
iee:ilidade e Iceitimimidade dos atos do Poder Publico e cia eficácia dos serviços
i LI 1)11 L't 5

iii	iweervar os valores éticos;

IV - pII1i11o'eia regionaiiiaçh)da :içi'lI) a(ilimimiistm:itjva. ciii busca doequi-
11h00 1111 (iesenvolvimnent() das coletividades:

V criar condições para a segurança e a ordem públicas:

VI promover as condições necessárias rara a fixação do homem no
campo;

Vil - garantir a educação. o ensino, a saúde e a assistência à maternidade,
inianciu. a adolescência e à velhice:

VIII - dar assistência ao Município. especialmente ao de escassas condi-
ções de propulsão sociocconôni ica:

IX -- preservar os interesses gerais e coletivos:

X	gara iii ir a unidade e a integridade de se ti te rri 1 óri o:

Xl desenvolver e tortalecer, junto aos cidadãos e aos grupos sociais. OS

senililiemilos de perlinência à conlunm(la(ie iliineira em lavor da preservação da
uiiidade geográfica de Minas Gerais e de sua identidade social, cultural, política
e liistorica.

Art .3° - ( ) território do Estado somente seró incorporado, dividido ou
de snme iii brado. com aprovação da AssenihI ia I .eg i si ativa.

13



i'1 ,1' LI ( ) II

DOS DIREITOS E (;ARAN'IiS I'UNE)A\IENi'AIS

.\tI. 4	( ) Isit	ieuii. in 'eti b,11 I to11k. e us Iiinite'de suu
teIieIi. (5 ilielil', e L'lliitIl.Is Iti iLiitieiiIii	que 1 ((I(stittIie(( da República
cIntele U)5 htasileirU e a((s es(IauL'eirus residente,. n'

§ 1'- ItictIlt. ltd penati(lade de destiltIiça(( de ivan(Ial() adiutili trali'c( i(tl
de eareu ((Li luilçal de (lileçilU. eia UI!a( tl aduiiiitistraçíiu direta ou entidade da
athiitn istraço nthrela. o agente publico que dei ar inListi licadaiiieule de 5JI)LF.
(leflti() de flI(5cI1lI diis da daIi tio ieqet i(iient(( ilit iteressitio. (itissa(( que
iiiiaIiilite o L, ' eteieil) de (111(11(1 t.oiistiiiieionil.

§ 2- lihlepende do pat!,Itlieiilo de taxa ((li de e;ittItinienitt ((Li de eaiiiiIIa
de iit5tiiiiLIa (1 CXCI(1Li() tlii (1111.11(1 LII peliçai) ((LI Ie)ie . eIitaça((. heiti Coili&(
obtenção de eeiti(Li() pala a deIesi de direito uti eselarecitueitio de S1IIRIÇC10 the
interese peoat.

• t/,t/e I.e, LsF(uIu(II ,' /3 11. de 71412U(Y).

§ 3 - Netihiiiii:i essoa 'eia (Iieiiiillttd(Li. ((Li (te (ItIaltILiei bruta jiieju&ti-
catia. pelo LilO(IC IIIR!dicom oiga((otIeIuti(IItlees1a(lI(.ul. utoauiihitoadiuuiuuistni-
tiV() Ou flO judicial.

§ 4"	Nos processos uIiuiiiuistralivos. qualquer qtie seja ii ((h 1 elo e o
pieecliiiienlo, ohset	i 'e ao, chile o(Iiios ieqtii (Os de \ alidade. a
tle, o eonliutliioiio. a tlelesa tiuiIi e o (Ie)aelui (LI a decisai) ioiiatbos.

§ w , làhm (ciii o tIlielhi (te FeIucI ei C ((1)1(1' jnbOriiRica( sot,ie Puoleto hi
lt,tlei' ltil)IiLO. a (1ii.iI sei a l)ie'(RI( IR )ia/(( da lei. iessils nIi aquela coto soai)
seta uuuupicseintIo(.I a '.egtii.(ooça Ia s((cie(Ia(le e (t(( I\tI(l((.

§ (	- ( ) lstado gaii000LL O (\ei.iLi(( (I(( (IIiLi(i( tle reunião e de ((titia',
liberdade ., L()il',t iltiL'IOfliI'. e a tIeIest da II Ieiui pública. tti segLilauiçil pessoil e
do,, Iitr1i11(i1i((5 P1illie	p	'aiIti.

§ 7'- Ao j)iesi(liaii() e asseiiuIado( () (IitIit((

- assistencia incitei. lurRIiea e espiritual:

II - aprendo/ad(( (i((tissi nalit.inte e liiItillt( produtivo e reiliUnei,I&10

III - dCesS(( a noticia ditiIgtIa lora tIt( Iuul)uenle carcerário:

l'v - acesso aos (Lt(l((s ietaiu tis a execução da iespeeli\a pena:

\	creche (tu ((uuas couiLllçoes para (( ateuitloinento th( tlisposio no ali.
l. da ('onstituuçao tia Reptihiica.

4



passrel de puniçio. nos termos da lei, o agente ptiblieo que. no
exercício de suas alrihtiiçõe' e liidel)eiideilleiiiente da lUriÇ() que exerça. violar
(Ilielio constitucional do eidadïio.

Ari .5" Ao 1 si a(lt 1 e cdado:

- estabelecer culto religioso ou igreja, suhvencioní-los, embaraçar-lhes
o funcionamento ou manter com eles OU com seus representantes relações de
de lx nd n cia ou de aliança.  ressalvada, na fOrma da lei, a colaboração de i ri te-
esse ptíblieo:

II - recusai PC i (hicuIlteiltO Ptil)lic:

III - criar distinçfio entre brasileiros ou preíerneia em relaçio ts demais
ii iii dade s e eu t ida les da Federação.

15



TÍFtJI() III

1)0 ESTA DO

( 't)Í1LIl) 1
I)A ORGANIZAÇÃO 1)0 Ii:si'Io

SCÇiO 1
Disposições (erais

Ari. 6" - Saio Poderes do	indepcndenle' e lianno nicos elilie si, o

1 egisIaIvo. o Ieo_iiIioe oi Jiidiciai'io.

Pai íralo único - Res'. alva(lio, o'. easo pIe\ sIos ieta ('ousIiIuiçR. e
vedado a qualquer dos Poderes delegar airihuiçio e. ,i quem for inesIido na
unçio de uni cle.e seteer a de

/'iri. 7"	S;-i0	du 1 siido a handeira. o hino e o	dei iiioii

em lei

Art. 4'	A cidade de I3eIo 1 lorionie é a ('apitai do 1 siado.

Seço II
Da Competência do Estado

Ai-[. Y'	V reservada ao kstado a conipetencla que nao lhe se l a veol,ioI;i
pela Con ,, timiçao da República.

Art. 10 - Compete ao Nstado

1 - inanier iclaç(e'. Cli a 1 I1ito). 1' Isiadus Fetieiaoi,s. o l)i'.tI.iIo Federal
1 O)'. t'viunieipioo.:

II --- ongaiiiiai seu (_oveiiu e

111 - unia acordo, coou\eli. apilsie e iiistruiiieiito, connere:

tv' - ditunohir ,i seguridade social. a educaç5o, a cultura, o desporto, a
ci'neia e a icei ologia:

o Incio ailll)iL'iitt.'

[f



Vi - manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade
da pessoa e do património-,

Vil - intervir 110 Município, nOS Ct50S previstos nesta ('oi1stituiço;

VIII -- explorar diictaiiiente. ou mediante CoflccSsõo a enipresa estatal, com
exclusividade de distrihuiç7io. os serviços locais de gás ciiiiliiiitlo:

IX	explorar tlii'etiiiieiitc. (tu iiiediante concessiio, os serviços de trans-
pIIe lei ittviíiut e aqiiaviáiio que ti7io transponliani os limites (1(1 seu território e
ti i'odo alio estadual de lassateIios:

X - instituir regiào nietropolitana. aglomeração urbana e nhlcrorregião:

Xl - instituir plano de aproveitamento e destinação de terra pública e
de v tu ia. compatibiIi/ando-o com a p tI ít ica agrícola e com o p1 ali o nacional I de
rek tinia agrária:

• Vide Lei E%!(i(Iil(iI ii" 11.020, de 8/1/1993.

XII criar sisteilia integrado de parques estaduais, reservas biológicas,
esta ões ecológicas e Ciltlivalciltcs, ade(jtIa(io) à conservação dos ecossistemas
ti 1 1 at lo). paia proteção ecoló g ica, pesquisa científica e ice ieaçã ) pública, e
(li á- li s tios serviços públicos ind i spensáve is às suas finalidades:

XIII -- (1 ispor sobre Sul div isão e organ i/ação judiciárias e di 1 so adminis-
trativa;

• tde Lei C'oinplenieniar n"38, de /3/2/1995, e Lei Cwnpleiizentar
ii" 59. de 181112001.

XIV - suplementar as normas gerais da União sobre:

a) oirganiiaçãtt, eletivos, garantias. direitos e deveres da Polícia Militar:

h) licitação e contrato adiiiiiiistiativo na administração pública direta e
tio li reta

XV	1 e e islar pri vat i 'a me ii te nas Matérias de sua competência e, con-
eu irre ii te ii ie ii te com a União.ão. s bre

a) diieito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico:
Ii) orçailiento:

e ) • j ti ii ta comercial:

(1) custas dos serviços forenses:

C) pro id uç à 1 e eu n sul nio:

1) lote si .c aça, pesca, 11. 11111a. ei tu se iv aç ão da na t ti teia, defesa do Solo e
tIos recursos naturais, proteção do) ambiente e controle da poluição:

g 1 proteção do patrimônio historico, cultural, artístico, turístico e pai-
saerstico:
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1)) respc)nahilIdatle	dano ao Tudo aiiihienie. aio eoiTLiI1lId(ol. a heii' e
(lileitos Lie valor titi'iieo,. eteIieO. hisliirico. turístico e

1) edueaç5o, cultura. ensiiio e desporto:

j) ciiaçio, ltiiiciioiiiiteiiIoi e processo) LI)) itt/id)) de )eqtteI1as e:iu)s:is;

1) J)l cediiiiciit&ts ciii iiiiteiii piocessiial:

in) previdélicia social. pro çao e defesa da saude:

ii) assistência juridiea e detensotria publica:

o) apoio e assistência ao portador de deI idioI1eia e sua ititeeraçio social;

l) proteção a infiitet;i e	iientude:

ii) org iuttaçi)). ! itilti.t's. direitos e deveres da llicia (ivil.

§ 1" - r'4tt dttiitiiiiot da legi laç5o concorrente, o l'.siado exerceri:

- eoiiupelenc ia suiuleiiienitr:

II	Corupetêlieia plena. quaitdo IneXisili lei ledetal ',00bre normas
licando suspensa a eficácia da lei estadual no que lo i iltrario a lei tcdeial
super\ cii ente.

§ 2' () FstaLlo poolei'i leiiislar sobre maiiita ola cotiilpeiciieia prI\tti ii da
União. quando perniiiido ciii lei complementar federal.

Ari. 1 - l conipekneia do listado, cotitiuti) a 1 mao e ao Muiticipio:

telar pela g winia da ( 'onstituiçio. olas leis e das iitsiu1tiiçcs uteiiuocta
Iieas e conservar it pali'iiitoniio publico;

II - UI.Ii(líir da .au'iLle o. assistência pública. da lin)Icçãto e garalllia do h 1)()1
tador de deficiência:

III -	 os doo.uiiientos. obras e otitto beits de alo'i lii totto.o,
artístico) e cultural. os tltniuuiioeuttos. p: isagens naturais iiot;i\ei e sítios aio.lLiL0)lO

i e

IV impedir a evasao. &lestruiiç.)ti e descaracteriiiçto de obra de alie e de
o)tltIo)s bens de valor lilsinico, aItístíeo ou cultural:

V - l)i)l)iio t iliIr os ilicio,, de ace.so ii etiliuita, a e(luoeaçao) e a ciência:

VI -- proteger o iuieio ambiente e combater a ioluiçao ciii quakuem de suas
nu as

V 11 - preser\ a r .ts Ilotestas. a latina e a lima:

II - loniemutat a p1t1dLjçào,.ogioipeotiam'ia o.' O rg;umim,ar o abastceitiueitio
aliitientar, com a viabmlmi;mç.no da :Lssistcncia Iecntet a() l)t))dhmtoti e da o.\tet)..Oi
mutual:

IX - prt)tnovet )ttTglatttaS de cotusIrtIçai) de imtoiadias e a uutelliot Ri das
ct)imoliçLcs litbiiaeioimais e de saiteaimteitto b'msico;
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X - combater as causas da pohreia e os Fatores de margindiiação, medi-
ante a integraç5o social dos setores desfavorecidos:

Xl - registrar. acoinl)artllare tiscali,ar as concessões (IC direito de pesqui-
sa e de exploração de lecuros hídricos e ililtielais em seu território:

XII - estabelecer e j uiplantar política de educação para a segurança (10

Seção III
Do I)oiii ínio l'úl)liC()

Ari. 12 - I :or iii a iii o domínio público patrimonial do Estado os seus bens
iiuveis e iniáveis. OS seus direitos e os rendimentos das atividades e serviços de
sua competência.

Iiiirato único -- Incluieiit-se entre os bens do Estado:

- as iguas sUpeiIicitis ou suhteriíneas. Iluentes. emergentes e em depó-
sito, salvo, neste caso, tia Forma da lei federal, as decorrentes de obra da União;

II -- as ilhas Fluviais e lacustres no pertencentes r Uitiio

III - os Iauzos em terreno de seu domínio e os rios que em seu território têm
nascente e lo,, salvo os de domínio da União:

IV - as terras de olutas não compreendidas entre as da União.

Seção IV
Da Administração Pública

Ari. 13 \ ati\ (lide de tdtiiinistraço I)liI)lica (k)s Poderes k lsta(l() e a
de entidade descentrali,ada se suteitarõo aos Princípios de legalidade.
1 1 ess a1 idade, moral idade, publicidade, e Iieiênc ia e raioabi 1 idade.

Re6,iï,o (/0(1(1 pela Lfl)ellda (1 Constituição n"49, de 131612001.
§ 10 - A moralidade e a razoahilidade dos atos do Poder Público serão

:il)iirr(las, para eleito dc controle e invalidaç5o. ciii Face dos dados objetivos de
('aula caso.

§ 2" - () agente público n1otIvarí o ato administrativo que praticar.
explicitando- lhe o funda ritento legal. o tiítico Cii linalidade.

Art. 14 - Adiiirnistiaçio pública direta a que compete a órgão de qual-
tie r do-., Poderes do 1 's t id .

§ 1''— Aditiiiiistraçio pública indireta é a que compete:
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1 - a autarquia, de er iço ou terriltirial:

II - à sociedade de economia iui'ta:

III à empresa pública.,

IV - ii tu ndaç 1 pública:

- às deiiar sei] tidades de direito privado. sob controle dueto ou undireio
tu, hsta(lt).

§ 2" - A ali idade (lTr1inutraii\ a do I;stado e onani/ura ciii rieiiia\.
prinerilmi.ntc a de plariepairierito. a do: 1 uurai1ça' e a de adniinuivaçào ieral.

§ 3° - I laeuliadu ao Nstado criar àrgào. dotado de antouioulil:i 1 uriaircerra
e :uduuiinistraliva. seiiiiulo a leu, sob a dei iiriivaçào de óqg ào :iuuiàiioiuro.

§ 4" - Depende de lei específica:

• f'ioit,'riitu ('O!!! re(/(1Ç'(i() (1(1(1(1 /(('I(l LJ!CPI(111 ii ( ' ii 1i1:iiçïu' li"
-/), h' 1$10120E0I.

1 --a instiituiçioe ;ucxtinçàode autarquia, Iurrdaçuo pública e

II —a autoi i,açào para instituir. cindir e extinguir sociedade de ecIluroirria
uriusta e empresa publica e para alicilar açõe,% tine garantauii o euiitrole tie,sts
critidRie' pelo 1 si:ul

• /iiuo tom ,'edoç-ao t/lii pela !MIem/a a ( ' iisti!iiiçúu a" 50.
de 291I012001.

III — a autoru/açati para criação de subsi&fiiria da entidades iurencionada
nev ete pa raígra lii e para 'ma part ie u paç ãt ' ciii em presa JM i ad a:

IV — a alienação de arçites que gaurantaili. nas empresas p)iil)IiL'is e soeteda-
de.s de economia iiiisla. o coirirole pelo l:iado,

§ S''- Ao l:stado soiilerric e pciiiiitidt ilisiiUiii' ((ti iiiaiitei IimiitIiçitt coiir a
miatureia de I)esstu pui'idieau (te (lucho publico.

§ 6°- Entidade da adirrinistração indireta somente pode 'sei' insiiiriida para
a prestação de serviço público.

§ 7" - M elações juridicas entre o l:si,itto e o paiiieulai presiailtir de
sei iço público ciii viuitide de delegação. si 1 l oi ina de cuuieessaiu, pci iiiussão
ou atitoritaçfto, ,ao i'cidas pelo direito PtiIulI('o

§ tt" - E vedada a (lcleiiaçã(i de	i leres u 1 :xecuti vi) paria eiiaça i. cxi iriçà
011 transkrrmaçaii de entidade dc sua amtIrmruiuisti'açaio indii'euai.

§ 9''- A lei disciplinará as lii'nras de participação do tmsuaim'mti de ,cr\ iços

públicos na administração publica direta e indireta. regulando especialirieiruc:

- U reelauuu;içio reIatia à piesiaição de sei'. iços ptiblietts ciii geral. asse-
guradas a niarrtuicnçào de ser '. içt's de ,rierrdirrreiiio ao usliairio e r amv:rlu:rção
p)ermo(lmc1. externa e uriuerira. da qualidade do.', seuvuços:
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Ii o acesso do ., usuários a registros admin istrati vos e a informações
si)hie atos de governo. uhserva(lo o disposto no ari .5°. X e XXXIII. da Consti-
i LI içà da Reptíbi ica:

a represe iii çk contra ncg 1 gê nc 1 a ou abuso de p sier fio exercício de
ciligi). Ci1i)ICO (1(1 ILII)Çãi) da atlitiiiiisti çã() pLíl)liCd.

• I'W(!Ç'/(I/() (I(C.\( 0/)) o'1a LJlI('fl(l(I à ( onsmuição n" 49. de
131612(h) 1.

lo - A autonomia geiencial. orçanienLíria e financeira dos órgãos e das
ciii itiadcs da admini ,' IraÇão direta e ind i reta poderá ser airi p1 iada mediante i ns-
iruinenio específico que lenha por objetivo a lixaço de inclas de desempenho
pala o oreàt) ou entidade.

• I'(1l(iÇ'/(if() (l(l(S(i(/() /)eI(l L,!I(1i(l(l (1 ( oflsIitiiição a" 49, de
131612001.

§ l 1 - A lei disporá sobre a n.itureta jurídica do instrumento a que se
cicie o § 10 deste artico e, eniie outros requisitos. sobre:

- o seu pra/o dc duração:

li - o controle e o criierio de avaliação de desempenho:

iii - os direitos, as obrigações e as responsabjlidades (los dirigentes:

IV -areimineraçiio do pessoal.

Pa,aç',(,J() (U?escUh) pela Liiieiula (1 ('ois1iiiiição 110 49, de
131012001.

§ 1 2 - ( ) Estado e os Miiii icÍ1)iOs disciplinarão. por Iiiei(i tie lei, OS consór-
cio ,, ptíbl dos e os convênios de cooperação com os elites federados, autoritan-
(II) a gestão associada de serviços públicos bem conio a transferência total OU
parcial de encargos. serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos
serviços i ransicridos.

• Paiit';a/o acrescido pela Enienda a Constituição a" 49, de
131612001.

§ 13 - A iransiert,ieia ou cessão, onerosa ou gratuita, de pessoal eletivo
m esi e] para ciii idade não mencionada no § 1 0 (leste artigo fica condicionada
;iil tleiic Ri do servidor.

• Paiágni/o acrescido pela Emenda à Constituição II" 49, de
131612001.

§ 14 - Lei complemeniar disporá sobre normas gerais de criação, Funcio-
na meu i e extinção de d( n se lhos estaduais.

• I'(lF(h' 1(1/o (0 I('.O ido pela Emenda a Constituição n° 49, de
1 31012001.
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§15 - Scri de três quintos dos memhros da \'sciiihIi.ii lislati a
(/uorum para aprt o açt& de lei que autorizar a	de s e edade de eekllwIllia
niila e de empresa ptilIiem a ilIenaÇ() de iiçes que yaranIai1i o controle direto
ou Iu(lIIel() dessas enhlda(les pelo Estado ou a ;iIieiaçio em sua estrultira
54 4 L' lelaila.

• I'lII(l(,'l(s/() ,j,,eejdo /e/ii /,iie,uhi o ( (411X1i(lIiÇ'(/() ii'' 51), de
2Y///2HHI.

§ l -- A lei que autorizar a alienação de açe' de empresa eoneess;onalia
((II pelIllIs . I4)Iliilia &It. sel Iço PL1 I)IIL 4 ) estat'ielet_'ei,i a c\I!eneiI de euinpiiinentu.
PLI l ' tdqt1IreI1te. L11..' Ilicia ,, tIL qualidade LIC IÇO L de aien&li file nt' aos 4 4hIeli-
\41S sociais IIispirid4Ies da L't1ilsIIlLIlÇi() da eiiii&I.ule.

• l'iiiiii.,',i/i ' iiit'stiIi pelo 1:111emlíi 11 ( 'oiislilisiçio ii" .H. de
2')/IO20h0I.

§ 17 - A (Ie5cslahI/1IÇi(l de ei1ij')lL, 5 (IL j ) itq'li ILtIatIL' ksiado piestatliva
de serviço público de gcnWM, lranslnlssao e (11511 ihuiçao de eneria elciriea ou
de serviço de saneuiienit' hasieo. autorizada nt's teimas (ILSIL artigo. sela sub
iiietitla a re ('crendo populai.

• /l(4l4.I(110 ot rc%cúb, /)eIcl L,i',i,lo o ( ( 41151(1I(lç'(io Ii ' 500. de
2V/IH/2)fl1.

i'\rl. IS -

a eOI1tIaLaÇt) (14. 01)111. s(IiÇt1. (.'tlllll)la. aIieiiiçao. L'lnees',ao e l)erIIlIsslIt).
em tisli	as i1l( 11iIlLl1I(IL5, )ala li a(lIi1iI1Islm'açt4 pLll)IILa (Iliela. autlíl quiea e
ltmndaeional. beli) L(i1Il' pala as cmllpmesas PUlllL'iIs (	'L'Ie(lI(Ie LIL L('()114411t1.l
II1ISIII.

• Reda oo i/ulo 'elo Li;uiulo a (41II%tIlaiç€i i n — 4 1), de I//(,/21)UI
• 'oIe Lei 1. ' iiili,/ li " l..209. de 27/4//ç"j

§ 1" NaNaa cii ii tio Nstltdo 011 de eiiiid,itIe de adII1IIIISIIIIa44
indireta, (,l'lsel'vam-sea1l. emilie anhos. 'oh Pliíi de mmiiiidatle. tls I)FIIICII)i 05 ((4.'

IsoI(oi1I1I. publicidade,(lide. l)I h11l a 4I t. lttlIIiIIiIShIllli\li. \II1L'IIliIÇí0 1141 II1shIIII1IL'IilO
colI\ ocatolI() e iuIaincnlo ohpei I\ o

§ 2" - .S'upi'i;i,ido pelo /1nelu/a a ( ' m.111111ç4114 ii '' I.'. de / /12/1 YV.

!)iS/)l)SiliI'O .siounulo:

''	2' - /' i,,i	i (I('((liiilII(I((iO (14! ii? ,I,:/,dct,le I' Ii t l( ( IÇ! ii4, 1144%
('(lV() (14' (41)1(14 e 'e/'liçi)	,/e	/I'.,(II/hlll(1. lHfll/)1'l\ e serviço. a
('(1r10 (/4' (/I1(ll(/IIe/ (/0.4 l'(4(/('I(.'4 /' L iuIo o,, (/4' ('lIlid(I(/e (/41
<idiuiiiitiiïo ,iitl,ieiti	 1111tjlllO4. de	ialoj
'(4/ e,\p( (11(141(14 '(14 'ulqlieFIl(I /4(4! celllo /i	4141441(1414, /1(1(1 1 ? 1110.



Ar(. 1 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
presiadoras 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 (1010 ou culpa.

• Vide Lei Estadual ii" 11.813, dc 231111995.

Ar(. 17 - A pubi ic dade de aio, programa, p11 cio, obra, serviço e campa-
nha de ÓI-PãoÓrgão público, por qual que r ve ícul o de etii nu leaçõl). somente pode ler
ca1 -^í 1cr informativo, educativo ou de orielltuçã() social, e dela flao constarão
iii i ie. s (iii b d ni iii 1 age ia que cauacte ri te mii a pr 1I pessoal de au torklade,
.w1 . v idor pú bl ico ou partido político.

Paniui'alo único - Os Poderes do listado e (li) Município, incluídos os
(Inc os compõem, publicarão. trimestralmente, o niontante das despesas

com publicidade pas. ou contratadas naquele período com cada agencia ou
veículo de comunicação.

Ari. 1 - A aquisição de bem imóvel. a título oneroso, depende de avalia-
ção prévia e de autorização legislativa, exigida ainda, para a alienação, a licita-
ção. ,al vo nos casos de Permuta e doação, observada a lei.

1"— A alienação de bem móvel depende de avaliação prévia e de licita-
. di spensií 'e 1 esta, na forma da lei, nos casos de:

k maçal):
II

.''	() Liso especial de bem patrimonial do lsIa(l() por terceiro será
oh 1 eto, mia forma da lei. de:

1	concessão. inediinte contrato de direito público. reniunerada ou gra-
ttiita. IIu a tiltilIm de direito real resolúvel:

II	permissão:
III	cessão:
IV atilori/açõl).

.' ( )s bens do patrimônio estadual devem ser cadastrados, zelados e
tecnicamente idcntilicados. especialmente as edificações de interesse adminis-
trativo, as terras públicas e a (locuiiientaçã() dos serviços públicos.

.4" ( ) cadasiraiimento e a identificação técnica dos imóveis do Estado, de
que traia o paragrat() anterior. deveni ser anualmiicnic atnalí,ados, garantido o
acesso as imilormiiaçôes neles Contidas.

§ 5" - ( ) (1151)0510 neste artigo se aplica is autarquias e às fundações
p úbli ca,'.

Ari. 19 - A adiam istração fazendúria e seus servidores fiscais terão. den-
tro das respectivas úreas de eomi1petiicia e jurisdição. precedência sobre os
dcmiiais setores adiiiinistrativos, na forma da lei.



SLçJ1) V
Dos Servidores Públicos

ti l)t'Çti 1

Disposições (;trais

Ar(. 21)- ,\ atividade adiuiiiisti (lui peru iiicliic é e'seicRla:

11  admiiii.tiaçi() (lIield de qti lqticrdtr liiticics. pol scitdtu pililici
(icLul)auutc de caig( 1)tíl'ilic() Ciii Caráter dclvii tu Ciii Ctiu1I',\iU. por eiiipicgatlu
lMil)llct) dcti iit(iI' (Ice i n prego pithliCi oll dCsigiia(lii para ltuiiç5o dc euiili z i ilça (II
por (fel enird e  ltuiiçii ptihluca. na fiuiia tIo reg iuiic i uiitliio previsto C  lei:

I?eilaçoio i/ao/c, pela Emenda ii (onsfinnção ti " 49. dc //(/200/.
II nas auauquias e tund çes pública'.. por ser' iditi público ocupante

de cargo público cm carúter cleti'.o ou ciii e iiiissit. por eiiiprcado público
delcuitiu de emprego público ou designado para função de e iilana ou por
deteiitti de luiiço pública. ',uleIto ai iegilile juindieo puopriti dc cada cnudailc.
uia 1 lira prevista ciii lei:

• Redaçio diU/ti /n/(i Liiitiithi ii ( 'on.iitiuçdo ii 49, de 131612001

III

	

	nas sociedades de e.cnoiiuia iiisla ciiipresas publicas e deuiiais cuili-
pre-

gado público detentor de empre g o publico tu lunção de iiuil iança.

• .'l<io'sou/o pehi Lineida ii ( oni.siiiiiiçia' ti" 4), de 13/02001.

Aut. 21 - ( )s caiios, cilipre.!os e lunçõe ,, s'io accssl\ eis aos brasi ciii is
que preeuieliaun os requsitos estabelecidos ciii lei.

§ 1" - A investidura ciii cargo tu clilpiceo publico depende de aprt uç11'

pie ia ciii concurso publica de pro as ou de pit a e titulas. ic'.sal', ida'. as
ntlneaç(ies paraeargtieiti e missodeelaradtietii lei de li te iioItieaçiti e e\titc-
raçao.

§ 2" praipraio de xalidade doctiicuuso publico e de ate doi ,, anos. piiut-
givel. uma vei. por igual er110

§ T Dui'anic o pra/ti uuwi'rgael pievisiti ii etli;il de couivocaçao. o
aprovado ciii colicin'sti público serú eiicolo. obsci ala a rdcni de classili
eaçúo, eouii p1 ioujdadc ,obre novos eouictii sadts. paia sstiuiuir ti cargo (111 ciii
prego iia cal ic i

.4''	A iiohservueia do disposto ias * 1'. 2 e "tlesie :utie niipliea
utilidade da aio e puniçio da atutrid,dc iespiiis.ivel, lis cruas da leu.

• Vide I.ei E.',tadiial ii" 13 167, o/e 2H1/// 99t)
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Ai-I. 22 A lei estabelecerá os casos de contralação por tempo determina-
do, pala alender a necessidade Ieliiponiiia de excepcional interesse público.

• Vide ar,'. 11 da Lei Estadual n° 10.254. de 201711990.
PwígiaIo tínteo - () disposto neste artigo não se aplica a funções de

ti iag 1 stéii '.

Art 23 As tunções de cont1inçt, exercida ,, exclusivamente por servido-
[-c ,, ocupantes de can!( eletivo, e os car!oS em comissão, a serem preenchidos

r sci	1 ues de catre ia nos casos. e (}n(l ições e peice 111 uais m ín i lilos prev is-
toscili lei, dcstiiiamu-se apenas às atribuições de tliueção, chefia e assessoramento.

l?edaçüo (1(1(1(1 pela Lmenda a ( ('Ilslit11iç((, a" 49, de 13161200/.
l'aiàeralo único -- Nas entidades da administração indireta, pelo menos

um eiio ou função de confiança de direção superior será provido por servidor
ou empregado público de carreira da respectiva instituição.

Art, 24- A revisão geral da remuneração do servkhw público, sem distinção
de índices entie servidor público civil e militar, se lirá sempre na mesma (lata.

1"- A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a
menor ft'iiitll)clação (lo servidor ptíblico, observados, como limites e no anibito
dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remuneração. em espécie,
a l ia 1(1 tiCi t ít ti h . pelo Deputado Estadual. Desembargadore Secretário de Estado.

§2" ( )s vcncilllentos dos cargos do Poder 1 egislativo e do Poder Judiciá-
rio tão podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo.

§ 3° 1"" vedado vincular ou equiparar espécies teiittineiatórias para eleito
de mciii turieiaçã de pessoal (lo) serviço público.

Redaçïlo dada pela Emenda a (oiistituição Ii" 40. de 241512000.
§ 1" -- ( )s acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não

semão computados nem acumulados, para o fito de concessão de acréscimo
ulterior, sob O) miiesmlio título ou idêntico fundamento

5"- ( )s \L'llCilileiltOs do servidor P úbl ico civil e miiilitar são irredutíveis, e
a mcmnuncmaçào obser ará o disposto nos § 1" e 2" (leste artigo e os preceitos
estabelecidos nos amis. 150. II. 153, III. e 153. § 2°. 1. da ('onstituiçãoda República.

§ 6" - ( ) 1 sta(l( ). rio âmbito de cada Podem, pode cobrar Contribuição  social
(li' seus s('rvi(lores. para custeio de smsletumas de l)ICVi(lêlicia e assistência social,
nos teriiios da ( ouslituição da República e na foi 1w1 da lei.

• Reg ul(lJIle,u(u/(, pela Resolução da Avsewhlia Legislativa do
Estado de Minas Gerais n°5. 171, de 121711996. Lei Estadual ,,°
12.278, de 291711996, Lei E.rtadiial li" 12.328, de 31/10/1996,
Lei Estadual a" 12.329, de 31/10/19%, Lei Estadual n° 12.935,
de 7/7/1998. e Lei Estadual a" 13.441, de 51112000.
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§ 7— A ei trihuiç5o Llt 'ervikr civil e titilitar do Poder Ixecutit ' . pala
eleito do disposto no Ixir lralo anterior. não seri superior a tiiii terço tio aliii
tuaiialiiieiite exil!ivel

§ - Os igios de dii eçto de entidade resporisavel pela pievidncia e
assistneia social terão a paiticipaÇ() de servitloie liI)lieos ela(luais de cm
rei 1-a dela eofllri huintes.

Ait. 25- É vedada a acuiiitilaçio ieniiineiada de ciro ptihlieo, permiti
da, se houver compatihihdade de horários:

- a de dois eariios de prtessor

II - i de (liii caiic> ole ptiolessoi COlhi outro> tecilicio ou (ILiitItiC(>

III - ade dois caiis privativos de nieolieo.

Pará g rafo tinico A proibição de acuiiiuIti se csteiioie a eiii)Iegos e liii>-
ções e ahmnge atoaistUAN o.' i1lJ)iCsiS publicas. sociedade\ ole ecoiliolilia insta e
itiitdçi'ies pública,'.

/\rt. 26— i\o ser\ idor poiblicoem exercicio de ittand,ito elett o se aplicatii
as seguintes disposições:

- tratando-se de iiiamlato eletio ieoler,il. estadual ou distrital. 1 cara
ai;isiaoit> il> Cargo>, eiiipreeo ou

II - investik uoo itiandato> ole h'eIeito. setí alastado do cargo. einpieeo 0(1

Itiiiç;io. sendo-lhe Facultado optar por sua reiiioiiieraçoo:

III - investido no mandato de Vereadoi_ ,I . Itouvei coiiipatihiliolaole ole
horário ,' . l)erCeleTí as vantagens de seu cargo, eiiiprego> ou íuiiçõo. seiO l)IeIUi
/o da reiiiuiieraç..to olo> eaiio> eleli\ o. e. se riati liooI\er, scr.i aplicada a i)oiilla tIO
nciSo anterior:

IV —ciii qualquer caso que exija o alastaiiieilto) pala oe\ercíeio de iitaiiilato
eletivo, seu tempo de serviço seni contado para bolos os eleitos legais, exceto
para J)ioi11oçho) por niei cciiiieilto:

V - pala o eleito de l)o.'nehcio pievideikiahio. 110 caso de iiliistaiiieiilo. os

Mo= seiao> oleteiiiiiitak>s como ' se no exeicicio esttvesse.

AH. 27 - A desl)esa wn pessoal atm o e iiiati o do Miolo e doos Muiliei-
pio)s nao pode exceder os limimites estabelecidos em lei e>mimpleiimcitiar

* 10_ A coomicesso de y amltaeii1 ou o iioiilieiito de meiiiuneraç5o. a cIiaçio'
ole cargo. emprego> e luiiçio ou a alteração de estrutura ole carreira bern comimo a
IoIii>ms.sao> (>01 contrataçao de pessoal. a qLiIlLuer titulo. p > 1 Oigõo) 001 emitiolatie oli

admmimnistraçao direta ou mmooliieta lieaiii coimdieiomiaolos a:

- prévia dotuçõo orçiiiicmiFarma sulictemile para atender as pnjeçóeN de
despesa de i)es.soal e aos imciescimmlos dela olecoriemmtes:



li - autori/ação específica na lei de l)iretrites ( )içaiiientárias, ressalvadas
as Cii1iC5it5 l)Líl)lieas e as Sociedades de economia lilista.

§ 2'— 1 )eei nrid i 1 praio esi ibe Ice 1(h) CW lei para a la pt ação aos parâmetros
pr ela previstos. serão suspensos os repasses de verbas estaduais aos Muni-
cipios que não observarem OS limites legalmente estabelecidos.

§	- Para o cumprimento (h)s li lutes estabelecidos com base neste arti-
go, dentro do pra/o lisadi) na lei complementar relerida no (a/nu. O lsta(k)
ad ltaiá as seg uint es po vi (t icias. sucessi 'amen te:

- redução de pelo menos 2017, (vinte por cento) das despesas com cai-
em COMi%',ãoComissão e funções de confiança;

II - dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admiti-
(II ei)) orgão (la ad 11)1111 si ração (li reta ou CII) entidade au t íírq Lii ca OU fu ndae i onal
que ct)t)te menos de três anos de efetivo exercício no listado:

III dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os
eriturios de iu'nor tempo de eletivo serviço e de avaliação de desempenho, na
loriiiada lei.

• . 't?liç'u) (001 rehiç ,õo dada pela Emenda 'i Coiustituiçüo a" 49.
de 131612001.

Ari. IS -- A lei reservará pereentual dos cargos e empregos públicos pa
°' in)ent() com pu)rta(lorcle delieiiieia e definirá os erit rios dc sua admissão.

Re,i,'n/an,entado /)ela Lei LSi(Idul(ll ii " 11.807, de 28/7/! 995.
Ari. 29 0s atos de improbidade administrativa importam a SUSCflSO

(los direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e
o iessarclillent() ai) erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem
Piei ti Í/Á da aça() penal cabível.

Subseção II
Dos Ser idores Públicos Ci is

Art. 3(1 ( ) ksLido instituira conselhode política de administraçãoe remu-
lidação de pessoal. integrado por servidores designados por seus Poderes,
eoui a tinali(la(le de participa! da loiiiiulação da política de pessoal.

• /?e/açâo (1(1(10 /)e/(1 I:,nenda /, ('onsiiiuiç7o a" 49, de 13/6/
2001.E

* 1" - A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes:

- valoriiação e dignificação da função pública e do servidor púhl co;
II - pr uliss i iiii ali fação e aperfeiçoamento do servidor público;
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III	constilUiçai) de quadro dirigente. nietltante formação e	erleiçua-
mento de idiniiiisiradttres:

IV ssteuia do mérito objetivamente apurado para mnt!ressI) no ser içi e
desen Vi ii vi me n lo na carreira:

V - reiiiuneraçiu eompaií\el eoiii a eoiiiple\iiiaik' e a iesponsahiiklade tids
tareias e cmii a escolaridade exicida pala seu deseiiipeiiho.

§ 2' AI) Nervidor publico tJUe, por aciileiile OU (ilietiça. (ornar-se (itapi))
para exercer as alrihuiçes específicas de seu carro. semio i euiados os ditei-
los e vaiitageiis a ele itiemetites, até seu dclimimiivo aliioveilaiiicnlo em ouiio
car'u.

§ V' Para provimento de cargo de U;iilii e/a Iecnie,i. e\iir-se-i a respee-
li va hahilitaçio piol issional.

§ 4' Os ieeUrslis OrçaiflenLirios piIi\cilieiiies da eeuiloiilia na e\ectiçiii'
de despesas correntes em cada 6rgio. autarquia e iiinllaçao serii aplicados no
dcseii olviiiieiilii de progiailias de qualidade e piodiiii idade. de tieiliuiiiciito e
desenvolvimento. de iiiixIermiiiaço. real)aieiliailieiml l ) e iacioiialiiaçi&i do servi-
ço publico OU no pagamento de adicional ou pIcmiliI) de prmidiiti idade. 11)5

tei ' iiios(Li lei

Aercseulo f)('/O Lnieiula o ( ' ii.filiiiçio 0" 49. de 1316120)1.
§	"	/\ i'eiiiuiuciaçiii (lOS servidores nhl)iicI)s lii!aiii/ad()S ciii caireii,i

seri lixada nos 1eiiiis dl) § 1" (Ii) ait. 24 desta (oiisliIuiçio.

• rIlresou/o) pela LFllen(/ll 11 ( 'iowiluiçioo o" 49. o/e 131012001
§ ( U',tado nianteii escola mie govl.iii(I pata a ioriiiaço e t apeileicm-

dimienil) (1(15 seividores publicos. eonslituintlo a pai liLiiL o Tios eursos uni dos
requisilos paia a promoção na carteira. lacuiia(I,t, para isso, a eelcbi'açio de
COJ) i'iiim)s ou contiaitis eoiii (is mleiii,iis elites ieder.uios

.1erescjdo pela I:inm'ndo a ( 'o;isihiiiçiio n" 49. 1/e 131612001

An. 31	() I:stado assegur.iia ao ,1 . 1\ 	piihIieeiil )Istlii'eIios pies is
tos no ari. 7' iiicisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX. XXII e XXX. da
(iinsmiliiiçio da Repuililica e os que. iios meriii(is dii lei, iseili a Inelhork1 de
c(lli(liçii)) social e tia produtividade no serviço publico. e.speeiiilinemiie:

• l6o/on, aa o/o,o/oi pela Idnelu/li li ( 'oi'woeiçdo n'A', de 27112121XXi.
- adicionai ,, poi Ien1ji de serviço;

II iérias-priiniii. com duração de lies ilieses a cada cinco anos de eiciio
exercicio no serviço lúhlico do EstadO de Minas ( ILIU5. iidiiiilitlii sua con\ers;i(m
ciii espeeie. paga a titulo de inden i /açio. lItiando da dl)) mseiitatl nia ou a conta-
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.!eIii eni dobro (las nu) gotadas paia li ris de pei-eepçio de adicionais por tempo
de seiv iço

• /?eilaç fio (1(1(1(1 f)(1(i L#neIl(I(I (1 C '()ilSfillfiÇCiO n"48, de 2711212000.
• Reç'ulwnentw/o pela Lei E.viadua/ ii" 10.618, de 141111992.

III aistneia e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou compa-
flhillIO e aos dependentes:

IV assistiieia iiratLIlti. em creche e pré-escola, aos filhos e dependeu-
(es, desde ci nasellilenlo alé	anos de idade,

V - adicional de rein LI lieiaç ) para as atividades penosas, insalubres ou
pc ri gosas:

V i - adicional ,obre a reni ti ncraçi . quando completar trinta anos de
serviço, ou antes (11550. se implementado o interstício necessúrio para a aposen-
tadoria.

§ 10 - Cada período de cinco anos de eletivo exercício dá ao servidor
diiciio a adicional de dei por cento soI)le seu vencimento e giatihcaçio inerente
ao exercício de cargo ou lunçio, o qual a estes se incorpora para o eleito de
aposentadoria, ao passo que. no magisterlo estadual, o adicional de qüinqüênio)

no nlininlo, de dei por cento.

Reictimerado pela Emenda à Consiitiiiç'ão mc" 48. de 27/2/2000.
§ 2''- Ao detentor. exclusivamente, de cargo ciii colilissijo) declarado de

li vie noIfleaço C exoneração 011 de função pública não estável fica assegurada
a eotiversio ciii espécie das férias-prêmio I1() goiadas, a título de indenitaçio,
I)()' - lnoti o de csoncraçio. desde que não seja rccondu,ido ao serviço público
estadual no prato de noventa dias contados da data da exoneração.

ileie',eulo pela Emenda à ( 'onstifloiçãa n " 48, de 2711212000.
§ 3° - Para a cWl Vel-são ciii espécie de que trata o §2°.a base de cálculo

será a média p iiide iada dos venci iiicn los dos cargos ocupados pelo servidor
M) período a que se referir o benefício.

• ,cio''au/(c pela hiiie,ida i Coiisliiiiição o" 48. de 2711212000.
§ 4° - Para os fins do disposto 110 § 20, só serão computadas as férias-

l)ICIliio) decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em
1k' liou ver oco ilild() a exoneração.

• Io,eo,do pela Emenda à Constituição n°48, de 2711212000.
§ - Ao servidor da administração direta dos Poderes do Estado. (1(1

Tribunal de Contas e do Ministério Público bem corno ao tias autarquias e
1 tindações públicas que completarem o (culpo para a aposentadoria voluntária
iii legra 1 poderá ser ei )necd (lo, a critério da ad iii i ri ist ração e desde que o servidor



uaiu requeira sua passagem pala a inatividade. o hunii-perinanncia. corres-
piinticnte a 20' (vinte pui cento) da reniuncraçaiu iiieioal. salso ilintenariu. a
contar (Ii) pnnleiru dia suhsejiieiite ao periu(lu aquisilI% o tia apii euiath riu.

• /I(''(Olo pela Lmeiu/a (1 ('0I,VtIiIiç(I(? o" 4 4), de /3/6/2(11)1,
§ 6''— A parcela per'eiitual prevista no § 5'' nõo setai paga cutiitulutivatuiciite.

• . ieo a/o pela L#nenda (1 ('onttiI,w, ão o" 4V. de 13/62(11)1.
§ 7" - ( ) abono de que trata o § 5` não constutin base para calculo de

adicionais e vantaens e não se incorpora ao eiucuilictito,

tt. n'ã/o pela Lme,ula a ('oiiiiiitIção n''4V. de 1316120H/.

§ -'' -	ttiealii5ii subie o aihono-pettiiawineta os descontos telerente'
is etiuitiibuiçõcs )iCVidei1ciiiia e mmipien=r para a aposeiitadoiia.

,4ereseulo pela Luienda a ( '(ni.1iIl1!ça(' o" 4V, de I$10120E01.

Art. 32 - A luaç'u du. litlies de veneinuento e dos ticnl,uis couflponen-
tes do ',tstena rei nuneratário oh-,cr tira:

Redação u1a/o pela Eineiula a ('ons!inuição W'40. de 241512000.

- a nature,a. ii grau de responsabilidade e a cotnjiletdaiie tIos ciriuis
que ci uni põe tu cada carteira

.'cru'.'oaIo pelo Lnieoda à ('oii'!iliiição ii" 40, de 2415120(11).
II - os requisit()s pauta a investidura nus cargos:

• Aeie'aido ja'Ia Liiieod, à Coo uniiçào ii '' 40, de 241512000
III -. as peculiaridades dos cargos.

• .4en''o ido pula Enie;ulo à ( ' uislioulç ao ii ` 40. de 24tV2 (11)0

§ 1" () -,cr\idor público civil, iuieluiulu' o dais autarquias e Ituialaições.
detentor de título detIaratorio que lhe asseglule direito .i continuidade deper-
cepção da letuuneiaçauu de cargo de provululeilio ciii cuiiiissiui. tem direito aos
veuctiuuento& às i.raitiltcações e a todas ais deinauts vaiiitaieeuls inetclitcs ao caifl!u
cili uelaçaio ao qual tenhai ocorrido o apostilaiiueiutu. •uiiitla que decorrentes de
tiaunshurniaço ou teclasstlueaç:uo posteriores

§ 2''- () disposto nu pauraigialo anterior se aplica nu que couber ao ser\
iloi publico detenturdc titulo tieclaratúrio que lhe ,usse iic direito à coiituiuuutla -
de de percepção de rem unieiaçauo rclatuvamcnic a Itinçães.

§ ' - ()luscratluu o tlispusio no co/os! e nicisc,s tleste articzcc. a lei tiispoia
sobre icatuistes tl ulcreiicuauciccs uiau.s aduiiiuiustiauções duuitau. uutarquiuca e t&inilacuouial
ticcs trcs lleies diu Nstaiclu. usando a reestuutut.cç;ucc do 'astenia reiliulierautoriu
de funções. cariiucs e eacrueuras.

Ac,eçcidcc pelo Lissesula a (cnisls!ssiçcií c ii " 40, de 241512001Ï



Ari. 33 -- ( ) (fireiR) de greve será exercido nos termos e nos limites (lelifli-
dos em lei específica.

• Redação (1(1(1(1 pela LiPle/Ula (1 ( 'flhlSIitiiiçïio n°49, de 131612001.
Ai-[. . - l garantida a liberaç(o do servidor público para exercício de

mandato eletivo cio diretoria de entidade sindical representativa de servidores
público ,' . de £uinbiio estadual, sem prejuí,o da remuneração e dos demais direitos
e \ aiitaiieiis do seu careci.

• Redação (1(1(1(1 /)ela Lnu'n(Ia à Constituição n 0 8, de 131711993.
§ 10 - Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação

serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato:
• .4 ( I'es('alo jiela LlPlell(!(l (1 ('oii.stitiiição ii" 8. (te 13/7/1993.
• ,..':iida (1 in'o,içIi.'utionalidade (,41)IN 990). Liminar indefe-
rala em 241311 994 e publicada em 3/6/1994. Mérito: imnproce-
(I(//tC. /)eei,sào l )1°olerida eiii 61212003.
• Renimerado pela Emenda à Constituição 11° 37. de 2911211998.

1 -(te 1 .(X)(i11Il)a .3.(XX)(trts mil) filiados, 1 (ti ill) represe n(ante:
• ,)(-rev(al() pela Emenda à Constituição n° 8. de 13/7/1993.
• 1riuula m ineonstitu('ionalidade (Al)!N 990). Liminar indefe

-rida ciii 241311994 e publica(la em 3/611994. Mérito: imnpro(-e-
(lente. I)ecisão prof emala em 61212003.

II --(te 3.(X)l (três mil e Lilii)a .(XX)(se j s iiiil) filiados. 2 (dois)representantes
• li me.s rido pela Lna'nda a ( 'onstiniiçào n° 8, de 13/7/1993.
• AI('1il(l(l (1 ill(OlLVtitll(j011(lli(/(j(l(' (/II)/N 990). /dlIlifl((l' indefe

-mala cio 211311994 e pau/à a(ha < , til 31611994. Mérito:
dente. / ) i.o Iro/Crida < , til 61212003.

III --&1e6.(X)l (seis itile tiiti)a IWXX)Rki itil) lilils.3(Irs)rcpreseiilaiites
• )rmsejdo pela Eniemala à ( oiis!itiiiçào ii" 8. de 13/7/1993.
• 1miva/a a iluomIs!ilu( jwja/j(/(a/e (1)1)/tV 990). Lunina,' indefe-
malim em 241311994 e ,oi/ilicai/a cmii 31611994. Mérito: improee-
dente. I)' ,sui no/erida < , til 61212003.

IV - acima (te lO.(X) ((lei mil) íilia.los, 4 (quatro) representantes.
• ,limesiido /)<'/<i 	à ( 'oii.vtiiuiçâo mi" 8. de 13/7/1993.
• ,,t,uaIa a imummsiiiiuionalidade (AI)IN 990). Lumnam' indefe-
rala eni 241311994 e publicada <, til 31611994. Mérito: improce-
dente. l)eci.vão pro/em'ala (,til 61212003.
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§ 2'- () Istado procederá ao desconto. ciii 'olha ou oi'dcin de paga iiien
Iii. de consignações aliIoiiiadas i'lcs servidores piihheos ci' is das adiiiiisifa-
ções (lileta e indireta ciii laoor do,, sii1(lieiIoos e associaçocs de classe. cl'clllail-
do oi FeI).iSSc «is eiiIi(Iidi.'', aIe	(joililiO lia do I1ICS slihse()UeiiIe «tu li ]é de coilipe-
teilcia do paL'alilenhl) do', sei'\ Idoies. til'oser tida a	iIi do etcti o desconto.

,to'1'e(u/o /)e/a boemia a ( o!I.lflIolç4n n" 37. de 29/12/1 V9.

Art. 35 -- l cstií cl. a pó, t;'s anus de elti o exereicito. o servidor púhleo
nuinca&hi para cargo de pi'ii i i ie i i tu cleti o ciii ilude de concurso ptilu1c.

§ 1''- () ser lIko' publico esidvel su perderá o cario:

- cii virtude de seiitença judicial transitada cm ulgado:

II - niediante	il(IIli$Iii',tI'ati\'il ciii lhe Ille seja asse Chii'alla aiiij'ila
defesa:

III - mcdi au te procedillicillo de avaliação l'te ri ad ea de dese iii pe iii tu. na
tirita de lei iiipleiiieniii. asrcgtii'ada ampla hjctcsa.

§ 2'' -- Invalidada por sentença policial a deiiiissao iii scr\ idor eslavel.
seta ele ieinlegríidot, e (i ocupante da aga. se estavel. iecondu,ido ao
cargi) de urigeni. sem dii'eiiu a iiideiiiiaç'io, iiproeiIatfo ciii outro cargo ou
posto ciii disponibilidade com i'eIlioIileliea I)i o I ) IL'i(iiilI ao lempo de ser\ iço
jii'il'tIieo l'cdciiil, cslaolual e ituineilial

§ '' I:siiiiit i u'oii liii tl1(ItId(I,I 1 sua ilesIiee('ssi(Ii(lt'. li servii_lor
cslíveI lie:u;i ciii tlis1ioiiiliilitlnle. (0111 ciiuiiieizieao piopioi'cional ao culpo de
serviço público letleial, csi:iolti:iI e iiilii)ieil):lI, ik seu aile(ILLI(l(l
ciii onitio cargi 1.

§ 4''— ('1)1111) ('tlil&liÇiI) liiii 1(jIiisiÇltl oli t'sldliiliki(le. e t)l'tI'ii!iio)iia a	zi-
liação especial de dcseiiil)ciilio pio' comissão il]-,tililitkl pata essa finalidade.

• ,4,'tno CO,II /'(I0Ç(11 ' 1/adIO ,uIo biiem/ti (O (o;i.iUuiç'd ii" 49.
de 131Ó/2()()I,

i\ri. 36 - ( ) sci'vnkr ptil)Iie	'ela .ij-eili:illo:

1 por iii' .ilidci pei'iiiaiienie. cliii pio'.elltu' liiiccriis. quando decorrente
de acidente ciii serviço. iiiolcsiia pi ol issioiial tio Ililcilça u'a\ e. e lltii!iosa 011

incut'avel, cspeciheadas ciii lei. e )FIil)olcioliais. Ilis demais casos:

• '/u/e Li '1 ( 'implementar li" 44, de 5/7/1996.
II - cuiiipotlstimtaiiieiile. aos setenta aiuis de idade. coou proventos propor-

donas ao teiiipo de ser\ iço:

III - vol Liiliariaiileiite

a) aos lii lia e cinco anus de sem'\ iço, se lioiiiciii. e aos Irinia. se ititilliei.
com pio ventos integrais:



h «ILIS trinta anos (Ice fet i vo exercício ciii funções de ulagisterio. se  profes-
SOl, e «lOS vinte e cinco, se professora, com pm'entos integrais:

e) aos trinta anos de sei iÇo, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher. com
PFovc"lo ,, prt )p( rei iais a esse te ni

(I) aos sessenta e cinco anos de idade. se homem, e aos sessenta, se
mulher, eoiii pIo'enIos proporcionais ao teimipo de ser iço.

§ 1 -- As exceções ao (Ilspost(m 110 Inciso III. tlmeis O e 1. 110 caso de
eSercÍcio de atividades comisitiemadas l)eilosas, iIisaIul)res OU perigosas, serão
as estabelecidas em lei coiiipleiiientar Federal.

§ 2 - A lei li sp ri M hre a aposeil ta k mria ciii cargo ou emprego te mporíírios.

§ 3°	( ) tciiipo (te serviço público ledeial. estadual ou municipal será
computadocompulado i ntegial inc nte para os eleitos de aposentadoria e disponibilidade.

§4" -  s pioventos da aposen tad Iria. ii LI nea iii tenores ao salário mín i fio,
sera( 1ev istos. na mesma proporção e na mesma dala. sempre que se modificar a
remuneração (lo servidor em Iti\ idade, e serão estendi(l(ms ao inativo os henelï-
elos ou vantagens posteriorniente concedido ,, ao servidor ciii atividade, mesmo
quando dcc orentes (te iran si rni ação ni ice ass 1 1 icaçà do cargo ou da ILinção
ciii que se ti ver dado a aposentadoria, na II Inina da lei.

§ 5	( ) benefício da pensão por mimorte corresponderá à totalidade dos
eIlciilieiltos ou proventos (1(1 servidor lalecido. observado o disposto no pará-

O itlltl.'FiOI.

§ 6 l assegliradi) ao servidor afastar-se da atividade a partir da (lata do
requenilmienlo (te aposentadoria, e sua não-concessão importará O 1-etorfO do
lequciemite para O) cumprimento do tempo de Serviço que. àquela data. faltava

i aquisição (lO direito.

• Redação dada pela Enienda ', Constituição n ' 20. (te 20/1211996.
• Vide Lei Complementar o" 64. de 251312002.

e  eito (te aposeniadoria. t assegurada a contagem recíproca cio
ieiii)o de "el Iço rias ali idades públicas ou privadas, nos termos do § 2° do art.
21)2 da ('onstittiieão (la República.

• Redação (1(1(1(1 pela Emenda à ('onstiluição o" 9. de 13/7/1993.
• Vide lei Complementar n <'64, de 251312002.

§ W Na aposentadoria, fica mantida a sisteiiiática e a forma de cálculo
dos adicionais da atividade.

Art. 37 - ( ) servidor público que retornar à alividade após a cessação dos
mi lii VI Is que causaram sua aposentadoria por invalidez,  terá direito, para todos
(is luis, salvo para o de promoção, à contagem do tempo relativo ao período de
aI ast ame n lo.
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Suh'eçio III

• ('ou iiu1u/a fie/a Lm( 11(1(1 a ( //\ tI1fltç10 ii" 41). de 2415121)1)0
Dos Ser%idores I'nhi('idis (i is

/ )etuiiiijiiação dada pela E,,,ei,/a à ( ia!iniição W ' 40. de 2415120)í).

Ai 1. !\'sei!uracks, no que cunhei. os direito",. rwIia e piei rugali-
vas pie'. isto». itas Sal eçiies 1 e II deste ('apitulci e ahseivadti ii tIispiito iio ari.
32 desta ( iiistitiiiç1ii. a lei tlispuni sobre o' planos de earieiia e ii egiiiieuridi-
cii (lOS servid&iies policiais CiVIS.

• Redaçao iluda pela Li,,e,ulu, à( 'oiiiiiiuiçuo W'40. de 2415120(X).

seção VI

• Renwuu,,,,/,u ju !., Lu,ui,,ului	Ui ol	. u,

Dos Militares do I'.stadii

• Redaçao d td i pel i Euiu 'ia/a a	'a IlFli iç u' ii' 4H. de 24151301 11.1,

• Vide 1.1'! L'.iadiia/ FI " 1-1.31 0,  di' 191612002.

1, 39	Sjii niiliiar'es do lstadui uus Ii1te!iaIite' ila Policia Militar e
('uuipo de Uuuiiiheiios Militar. que seiiui rezuliis pui esiuilltui pi6pilo estabeleci
(lii ciii lei eia tipleitientai.

• t'u/i' Lei ('oinplemeiitar ii " 2X. dc /(i1711 1.)93. lei ( 'oiIi/u/iFiIeii-
la, a" 31, 1/e 14/1/1 994, lei ( 'oiJi/'/i'ii/el!iulr ii ' 41. ule 9/1/1 VVi,
Lei ( '.'uiup/elIieuiiu li n ,' 50. dc 13/1/1 9(M.  í l.ei (Hiil/uiCilleIIF(ii ii'
5. de 29/1 I/2DHLi.

1" - As patentes, caiu prerru'ait\as. uliieituus e ile'.eres a elas lileicules.
si&u a'.segnradas em plenitude aos ( )I leiais ila ati\ a. da lesei''. a ou reluurmadius.
sendiu-Ilies privati'. o, (1,-, s I )ti, título,	stio. e uni urine iiiilitares.

2" - As Ixitelites dos ( )Iiei,iis s'io cuidei tuas pelo ( uivertiador do kstado,

§ 3'' - ( ) militarem ali' idade que aeeIIaicar!ooti einpreeiu público pei'iiia
nenles sei'ii transierido pala a teseiva.

§ .1"	( ) militar da ativa que aceitar empo. ('iiiJui('.ui ou lunçiui puiblicus
leIlll )ium'aii uis . iiii) ele(I\uis. aLiI(la (Lie ute ('iiticLiuIC tIa ii1iiiiuii5Ii.ii,aui ii1(liit'ii. liea -
mi agreadii Zlo lespecti'. o quadro e. eil(li l ai iiu) permanecei ii ss.i siiniç,iui. so-

mente pdem'í ser pruuiiio\ ido por aiitiuüidaiIe. teia seu (('iiiJio de ser\ iço euuiiLL-
dii apenas para aquela prn1ço e tm'auslem'in'ia par.i a reselva e 'eia. depois de
dois altos de atastaiiiento, contínuos ou iiti. traiisleiidui paia a inatividade.

* 5''	Ao titilitar s,jo proibidas a smiidicaliiaç.'io e a ie'. e.



§ 6° - ( ) uni iiii -. enquanto em eteti o serviço. filo pode estar filiado a
pari d( IS

§ 7-- ( ) Oficial solilente perderá o posto e a patente se lr julgado indigno
do olicialato ou colo ele inctiiiipatível, por decisãodo]iibunal de Justiça Militar,
ou de tribunal especial, cio tetlip() de guerra, e a lei especificará OS CilSOS de
subui Iss() a processo e o rito deste.

§ 8"-() militarcondenado na Justiça. comum ou militar, a pena privativa
de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em Julgado, será
511 biiiei ido mluYamemo previstopretisto no parágra to an te ri )r.

§ 9° - A lei estabelecerá as condições cio que a praça perderá a graduação,
observado o disposto no art. 1 11.

§ lO - Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as
in umas sobre adio i sso. piu umilu )ça( , estabilidade. li liii tes de idade e condições de
tiauisIeriicia pala a iiiatividadc serão estabelecidos no estatuto.

• t-'ule Lei ( 'oinple,neiitar ii" 55, de 1011120(X), Lei Complementar
o" 58. de 2911112000, e Lei Coniplenieniar o" 62, de 1911212(X)!.

§ II - Aplica-se ao militar o disposto nos ineisos 1. II. III. IV. V e no
luígrai) tinieodoart. 31 e nos § 4.5''. 6°c 7°iio art. 36desta('onstituiçãoe nos
uileiSos VI. VIII. XII, XVII. XVIII e XIX do art. 7°da Constituição da República.

1?u'daçao (1(1(1(1 pela Ll!I('fl(/(I (1 ( 'O/I.rittiiçi() li" 40, (tu? 241.512000.

§ 12 - ( )s milit,iies dd mesma patente perceheràoos milesnios vencimentos
e vantagens. excetuadas as provenientes de cursos ou tempo de serviço.

Seção VII

• Renwneu-o lo pela Enie:do 'é (oii!iniiçào a" 40. de 241512000.
Dos Serviços Públicos

,\rt. 40— Incumbe ao l'stado. às entidades da a(lmiiimlistlação indireta e ao
part eu lar de legado assegurar. tia prestação de ser iÇ( is públicos, a e lt iv idade:

- dos requisitos, dentre outrom de etieincia. segurança e continuidade
dos serviços públieos.e do preço ou tarilu justa e compensada:

II - (1(15 (lircilos do Usuário.

• Vale Lei LSt(I(I,I(,I o" 10.453. de 221111')9/.
§ 1" - A delegação da execução de serviço público será precedida de

1 e ilação, na turma da lei.

§ 2" - A lei disporá sobre:



1 -o reg	sime dase 	Cl)IICCSSI()flafiJs e pertili ssiumirias de ser N içus
piibItes. u curitcr especial de seu e,nlralu e de sua rrrogçiu e as ct'll&lie'.
de excluS idade do scrviçuv caducidade, hscaliiaçiti e	da eiicessiu
(Ri da

II	a pul íliea Lati Lana:

III a ohrigaçiu de (1 ci incess ii )flíFR) e o peru ssindri ii lan teie iii ser içi
udcqiiid

§ V k facultado  ao Iler PtíIIicu ueupare usar ieinpuiariainenie heto. e
SeIVIÇOS, lia Iiiptese de eikiiiiiLilc. SIltiilÇ o ciii que o l:stado esI luIlilela pela
indetiiiiçiiii. ciii dinheiro e iiiictIiiLuiienle apus a cessaç do e.cito. tios tia-
nus e custos ilecurrenies.

5 40 - As reclaniaçcs iel,tias à pre ,,lação de sei'. iço puhlict sei iu
(Iiseiplinadts em lei.

/?e'uIa,i,e,tu10 pela lei l tuliuil ii" 12.628,  de 011011 9V7,

§ 5"— A lei cstahcIcceri Ilatameuhti especial cri] lavor do Lisliano de hiiis.a
renda.

• t''de Lei L.'iulual ii 11.047,  de 151111()()$,

Scçio VIII

• I?('FIIUIFC/.ItIO / J (/d I.IJfiulI 1 (	/f\!Il!iç(	1) -JU. /	/H()()

1 ).i Regi unil ilação

I)isposiçõcs (;('rIis

Ari. -11
t h ei 1V) de

1	inlegrar	 a t)rgalil/.cat) eu c.\ecuçat) de iiinçt es Pilti
eus, de lictesse comuto. eu .rcade jileis,	l).tI/uçt):

Ii ciitihuii para a c(lLiçit) (Ias ticsguaidadcs iegittn.is. iuetIautc e\c
cuçao ai iciiIada de pianos. pr;)giiiili.Is e I)It)IciOs egionai'. e scioiai'. ii'igtdis
aidesenvt)l\ iiiento elobai da ,, colei idades do ilesoti coiiipicsu geuect'iioiiieu
e social:

III - assistir os Municípios de escassas condições de prt 'juils.io stt-
ciueeuiiuiliica. siRiadus na i'etoio. para (iLi' se inieiireln rio P°'"'.'.° de ileseti-
volvitientu.



Suhscç,io II
1 )a Região \ Ictropolitana, Aglomeração U rbana e \1 ierorregião

Art. 42 - ( ) lstado poderá Instituir, mediante lei complementar, região
mci FI p d i Li naa e agi ( flflC ração o rha na c o n s tituídas  por ag ru pamen tu de M ti ii ic í-
1)ios iiiiiiirote' (lo IllCSfll() complexo geoeconôniico e social, para integraro pIa-
ilcjail lento, a rga iii iação e a execução de funções públicas de interesse comum.

• lIe Lei ('onpIemeiiiw n" 26, de 141111993, Lei Complenien-
for o" 43, de 31/5/19%. Lei ('mnpleineiiiar o" 48, de /2/11/1997,
Lei ('oniplenienuir o" 51, de 3011211998, Lei Complementai- ii
53, de 1/12/1999, 1.ej ( 'oni/'/emenfar o" 56, de 121112000. e Lei
(oinplenientar o" 63, de 10/112002..

Parágrafo único - A gestão de interesses comuns terá em vista, ainda,
equilibrar o desenvolvimento dos núcleos populacionais abrangidos pela uni-
dade regional. mediante a adoção de instrumentos específicos de integração, a
partir da política  de desconcent ração planejada de desen ol i me nto econôm i -

part i 1 liii de he ne tïc i os e ice ursos com iiii itiírios coiiipe ii satórios dos e fei-
11	(Li polari /:içá

Alt. 4	( 'uiisidcrain-sc funções ptihi icas de interesse comum:

'o/e Lei (onip/e/neii((Ir li" 26, de 14/111993.

1 transporte iiltciniiinicipal e sistema viário dc aiiibito metropolitano:

II segurança pública:

III - sanca ii leu (o hás ico. n ii ada ii ie ri te a hasi cciii ic ri lo de água. destinação
de e sg 110 sa lii túri o e coleta de lixo uiha n o, d re ri age in pluvial e controle de
\ ciores:

IV - (15(1 (li) solo metropolitano;

V - .lproveitaiilento dos recursos llldricos:

VI produçãouçã() e (li siri hu ição (te gás canalizado:

VII cartogralia e inlormações básicas:

VIII preservação e proteção do inc i 1 ali b ic iii e e combatebate à poluição;
IX habitação:

X	pIiitCjailleilto) inte g rado (li) desenvol\ inlefilo socioeconônuico;

XI -- ()tltIiis. (lCliilId,IS cri) lei COilll)lcllieTlt,ii.

Parágrafo uillco - AS diietiiics do planejamento integrado do desenvolvi-
Incuto econômico e social. incluídas as das luiições públicas de interesse co-
iii Li iii. serão objeto de plano diretor nietropol i tano elaborado pela Assembléia
Metropolitana.
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Ari. 44 - i\ iisiittiiç	de mg"i IlIcIrttptt!Itaua	tani caiu hase ei,
civaliziçã (Itt Ci1JUIlI() (Itt'. segUintes tlatltt'. t)tI ittUi'L". dntit	UTItts. thieli\ .1
tilelite .i1)tiiidts:

1 - p()pul.içã() e ercseIi1enhtt dmuTrálico. ettlu tI)jeç5tt tiiiiniiueual:

II	grati de eoiiuihaçitt e iliixo'. iIiigi'ataiit».:

III atividade eeun,tiIIiea e Pe1 sPee(i\1 de

1 \ - (atares de pai Ii/açit :
\J	(IlI1L'it'IlCIii Itt ».	iÇ'. Pt1tIIL'u' ' L Iii 11111 (tU Iltais NIliiiItiI)it»..	tiii

IiiiIILiÇUt Ii() LIC'.Li) vuI' 1II1Lt)I() da ILgIiI((.

Itin.iaia único - A da., itiiiçot._s i )L!i)IILiI de ititeresse C((IlItIIii
.)iIIj)LtIiiI itt) 1»litli(( t. UI)S NIUIIICI)It)5 da FeeIi) iiieiiapttiiuinm na ittiiva ti,i ei
complementar.

• Vide Lei Com/1/e,nenhll a" 20. de 1411li 9V3, lÁ'! ( I(l/)/tIIi(Illii)

a" 43, de 31151199. e Lei ('oaipieatiiiar a" 51, de 30/12/199,'.

Ar[. 45	Ineuuid,e a i\sseru,t'Ieit i\ieIic) )aIti.Iuhu. tienite anua'. aliihtiiçt'tes:

1	4_'XI'iCCF () poder flt)i'ii1iti\t( i'eg(IIiiIit11tti Ii' Ii1IL')ii1tÇi() do
 tIt OI!itflhfiIÇil() e &I..t exeetIçitt (II5 ililtÇttt'S j)tihlttas de interesse ('t)iittlIiI

II	ielau peit ()hser\'auieia da'. fliti IIII5. iuieditiuIe uneeaiuusulnts e'. i)eLiI tas
(II 1 IstaIl/açai) e çontrole das argitas	euutitl,ides iuietiopaliianas:

III etaharar e apro\ ai a plana du,etau iteiiapaiu(ano e siit'. uuittdit eaçae.
e hseaI,iiu e ettuutrttlar '.Ua iuuuplanlaçt.

IV - aprovar as plano ,, plurianuais de nve'stimento e as duuetruit's ouça-
tentarias da região ietrapaiuiana:

apr'a\aI seu próprio urçanienio .,iitual:

VI	C%(abelecer as diueiui,es tia política tarifária dos ',C[ iças pithlet».
nieivapttlitantts:

Vil - adininistrar o) I'tiut.lot de 1 )esenvalviuuteuuta Metropaluliiiia.

§ 1'	Pada Mttuiueípitt tli ieguat) iu1i'iit)pt)luItI1a sela ueI)iL'seilIaoi() na As
seiiihli'ia Metropolitana:

- por '.111 1 ie lei (o: e

II - por Vereadores da (ïiniara Municipal, par ela indicado,.. ciii nuiuieia e
propo ivionalidade fixados ciii lei eanupleuuieuivau

• Vide Lei Canijilenseniar ii 2( de 1411li VV3. e Lei (o11/'/e!li!l

lar si " 51. de 3112119YS

§ 2''	Integrarão ainda a Asseiiihleta Meliapoltiana:

tini iel)iescniante tia j\sseu,ihieia Legislativa. par ela luliuicatIo): e



II - um re pie se iii i Iii C &Ii i Poder E x ecuti vo , 111(11 cado pelo ('.overn ad r do
Estado.

i\it. 46 - Ao 1 stadu iiiciiinhe:

- asseitiiai. por igio do Poder Executivo ou entidade de sua adminis-
Indircia. a e xec tiçi , dos I)lah)os. programas ou projetos relacionados com

as funções públicas de interesse comum:

II - supen isionar ou orientar, coordenar e controlar a execução de que
trata ii InCISO anterior. observados 1)5 CritIii)s. diretri,es e normas regulamenta-

pela Assembléia Metropolitana.

Art. 47 -- Fica institui(lo o Fundo de l)escnvolvimento Metropolitano.
destinado a proln()ver Investimentos e linaneiaiiicntos de projetos nas regiões
ilietiopolitanas. Cuja e()i)1)osiÇïo(la receita serí di'hiiida em lei complementar.

• Vide Lei ( 'oinplemei:uir li" 49. de 2311211997.
Ari. 4 - A instituiç5o de aglonieraço urbana. observada a avaliaçio dos

latoies de que trata o art. 44. requer, ainda, população mínima de trezentos mil
habitantes, no complexo geoeeonômico e social integrado por três ou mais
Municípios.

Alt. 49 -Alei coiiipk'iiicntarde instituiçiI)tic iiiicrorregiioc de iniciativa
da ('oinissio de Assuntos Municipais da Assembléia legislativa, por pIo\'oca-
ÇibI dos Municípios.

§ 1° - Entre as iinções públicas de interesse comum aos Municípios da
nlierorregião se incluem as relativas a:

- procedimentos contábeis.,

II - aperleiçoanieiito adiitinistrativo:

III abertura e eoi1servaço de caminho ou estiada vicinais:
l\/ - soltiçio (le piobleinasjtirídicos conitins:

V - execução integrada de serviços comuns.

§ 2" - () Estado garantini i i))icrorregii() a assistência técnica que solicitar.

Art. 5() - Lei ciniipleincntar disporá sobre:

- as atribuições complementares, a organitação e o funcionamento da
\ciiihkia Metiopolitana:

ti o regiimic de iiiganiiaçio para o planejamento e a execução das Riu-
t Nicas de iii (cresse comu iii da região nietiopol i tana, da aglomeração

ti rha ii a e ia in i e r nreg iâo:

III - os critérios de con)patibilizaçio do plano diretor de cada úrea de que
trata 1) inciso anterior coiii os dos Municípios que a integrem.

39



Subseçftu III
Da-, Regincs dc 1)esen oI iincnto

Ai t. 51 - ( ) IsinIu iiisiiItiiii autarquias lirilurlai'. para plaiieiaiiiciilu e
i)rienlaçau da exeeuçu articulada de liinçes e ser içus ptihlieus coiii a
(I.L(le de tlesCllVOIVIiiiCiii() !ltIiI aliIavt)m da )uflhIaÇ;iu (I	1115110) Ci IIll)IC\ti

)eC) 1111)111 ic'o e '.t)CLLI

1"— Entre outras atribimiçes. incumbe a autarquia lemtiirial de deen-

inic ,.m .ado da meetu. omiemitamitlu. Iisialiiandu C L(1I)ilt1lIl1
do-limes a exeeuçiil, ubseivailas as dmietrires (li) ('iu\eI lo.

II - aitI(.ulam, mil) âmbilo meiiuoaI, a ação dos ummmmismiius estaduais. para
que se m teemenl no pmoL1 su de eunseeuçmu l'aLiolmlil/,ida dos objetivos Lo-
mimumis de justiça social e desenvoI lindo:

III -- executar. cio amtieiilaçioeoiii os um !amlIslmlus cst;oitiais. Iui1çes puhli-
Lil'. e '.eiviços essenciais da mimira-estrutura de desen'.ul minenlo do ciiipleo
getleeonõmico e social:

IV — articular-se com (Ircalilsmno leilem,il. ou mnlemuaeional. para a epiaç:10
de recursos de inesti enlo ou Iimianeiamueniu 11,1 mecl[io:

-	a )(illLIia 1'	IL'sLiV1I as imdtiiCOl_\ tii It!lIil,

§ 2' - Ii (ibrigalulma a iiicltisii, nas pIpusl:is oic,iiimeiii:mrlas e nus plano,
plurianuais de despesas de capital. de dotações espeeti icalimeilie desiimiadts as
regiões de Jesen olvmmiiemiio. que seru alttimtiistiadas pelas respeetis as
ilLItiII(IL I RI'..

§ 3''— Lei eomnpletmiemitar díspurd sobre as auiamqill.ts IerrmIorials de deseu
volvtmiiemiiii. sua (li	imlItaçill e luiieiomiamiiento.

§ 4'— A lei criará o liindo de 1 )esenvolvimiiemiio Regional.
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CapítultN 11

DA ORGANIZAÇÃO DOS I'ODFRES

Seção 1
Do Poder Legislativo

Subseção l
Da Assembléia Legislativa

Ait. 2 ( ) Poder 1 egislitiv() c exercido pela Assembléia Legislativa, que
se compõe de representantes do povo mineiro, eleitos na fornia da lei.

§ ( ) número de I)eputados corresponde ao triplo da representação do
ksiatlo na ('íiinaia dos 1)epuiados e. atingido o núiiiero de trinta e seis, será
acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 2° - ( ) número de Depulados não vigorará na legislatura em que for
fixado.1.

§ 0 ( 'ada Iceislatura terá a duração de quatro anos.

Ali. 53 -- A Assembléia Legislativa se ieun p ri, cm %essão ordinária, na
( 'apial do 1 sIadoi. independentemente de convocação. dc quinze de fevereiro a
ri lua de punho e de jiii ineiro de agosto a quinze de dezembro de cada atuo.

§ 1" - As reuniões previstas para as datas fixadas neste artigo serão
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente. quando recaírem em sábado,
do m i ngo )u k'ri ado.

§ 2° A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprova-
ção do projeto da Lei de Dizes ( )rçame ntárias.

* ° - No iii (cio de cada legislatura. haverá reuniões preparatórias, a partir
de primeiro de leveiciro, com a finalidade de:

- dar posse aos Deputado ,., di plmnados

II eleger a Mesa da Assembléia para uiaiidato de dois anos, vedada a
recondução pala o iliesiuuoi cargo na eleição subsequente.

§ 40 -- Por nuotivo (te conveninemi pública e deliberação da maioria de
se Lis ii ieiuibo os, p odemá a Assem hlé ia Legi s lativa ieunir-se. temporariamente, em
qualquer cidade do Estado.

§ 5° A convocação de sessão extraordinária da Assembléia Legislativa
1 erá feita:

El



- pelo (tvel ador do Estado. cm caso de urtiteia til de	teresse
público relevante

- por seu Prei(Iente. quando ocorrer iuterveiiçio elo Niunicípio. para o
compro nlisso e a posse do ('iovernadore do Viee-( ovcrnatior do lsiado. ou. em
caso de tiiiteta ou de interesse público rele's ante, ai equel I I i IcilloLLI maioria de
seus micmiibr 5.

§ (	Na essoexttaordtnúria. a Assemibicia 1 .eemsiati's a somente delibe-
ira sobre a iltaterla pala a qual tenha sido convocada.

§ 7	,Supiiinulo peitl Lnenda a ('ousli iiiçïio a " 21. de .3V7119V7.

• I)i,v,osii j io s,,1ai,,,,do:

' 7" I)ura,,te O 1Ct('SSO. /uiiera 011111 cOII1LVi() le/)le.seIiItlIil(F
j/,i A'seiii/,ieia Legislativa. titeilidti (/1! '1(1 (olIFpoSiÇW). Itinto
/U 1/11(1 /105.1 Fel, (1 /)10()ol( i011(1/Oh itle 1/til II '/)Ft.S(1t1t1ç(3('\ /10!-

iu/íuias, observado o set,'uinte:

/ - seus membros 5(1(1 eleiloN itt, últiIIIII itt! 00' ti! tuh /IU/li 'do
da .se'sço lei,'islativa rdiniia e i,u'/es.,'iteit /)tia o iete.vso 5111)-

seqsie!tIe:

II -- .511(1% ti!rilttiições Selïi() de/utu/as ,to Ret,'i,,ient ' luteriio:

III - o I're.s idenie do ,4sse,nbhia .tt'iti seu itiembro e O 1ri'.sicliití.

Ari. 54 -. A Assemimhlcma 1 eeislati's a tttm qtmuliiiei dc suas comnisstes pode-
rio convocar Secretario de lstado. dmricnte de entidade tia adinmumsimaçio mdi-
lei. OI tIititltlC óyãu iiii't.ttente stilortiiiiatItt ao (ovcliRuiortio Nstulo para
l )mest.lremmm , pesstr.mluemiic. mniorrttaces sohmt.' asstIImi pie\'iailtelIie dei rumado.
sob pt.'mia de respotisabil idade. no caso de aumsnca uilisi 1 cada.

//et/íiçao (1(1(1(1 /)C/t1 I1i)I(.F1(/(1 (1 ( 'ollslFllulçtlo ii ` 1 1). de 2011211V90.

( ) Secrciauiodc lstatlo podemzicomitp.imcccr i .\ssemuhltmmm 1 .egisiativim
OU a qualquer de suas eolilussoes.pol . sua mIlicmmitI's a e ipits eitieittiiiticiittt colo a
Mesa da Assenihkia. para espor assunto de ide's mncia de sua Secretaria,

§ 2'- A Mesa da Asscmithki;i podei'i encamiuiuulimt ao SeducLil ode l:stodo
pedido escrito de mniuwunaço. e rceusa. ou o no pia/o de
trinta dias, ou a prestação de ini'orniaç5o taRa imporiam cone de respo:shili-
tl.itlt.'.

§ ' - A Mesa da Asemiihltia ptler;i enc;unuumul;mr pedida de iiiloi'iiiaçao a
(lirigente de entidade tIa atiiuiinmsir;tçio indicia. ao ('omiu.uittl,iittc-( em'.il da Polícia
l"slilit'.ii' 1.' a ~M mttitOmI(LI(lds est;mtlti;o.e a iecisa, 01 o itat,,itciitlumteiitit no
pai) de titia tli,is. (tu .i prestação) de iiiioi'iii;tçao lalsi coIlsIuILmcImi imitraçao
athiiuiiir,iiva. stlpt_It;t .1 Iesj)oIlsaI)ili/tIÇ;I(u.
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;\rt. 55 - Salvo (li5)OSiÇk) constitucional em coniririo, as deliberações da
Asseiiihlia Leg islativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de vo-

s. Pre sente a maioria dc seus membros.

Suhseço li
Dos Deputados

Ari. 56 - ( ) l)eput.tIo e i DP 1 kivel. civil e penalmente. por quaisquer de
Suas opiniões. palavra ,, e votos.

1"— () Deputado, desde a expedição do diploma. será submetido a julga-
luculo peranie o Tribunal de Justiça.

§ 2° ( ) l )c pu udo uiao p1 ide, desde a ex ped Ç5O do diploma, ser preso,
salvo em liagrauite (te criuuuc inaliançivcl.

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

§ 4° - Recebida a denúncia contra Deputado, por cri me ocorrido após a
diplomaçào. o Tribunal de Justiça dará ciência à i\ssenihlt.ía Legislativa, que,
pr iniciativa de seus uuicuobros, poderá. até a decisão Final, sustar o andamento
da ação.

§ 5" - pedido (te suslação será apreciado pela Assenibkia Legislativa
ruo pra/o iniprornigável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa.

§ 6° - A stistação do imiwcsmi suspende a pit(Tiçã0. enquanto durar o
tuiaiidiito.

§ 7° - ( ) Deputado não será obrigado a testemunhar sobre in Formação
cccl) i(li 011 prestada em raià 11k) cxc rc ícii do mand~ nem sobre pessoa que

a ele ci iii li u ou dele recebeu iiiiorinação.

§ 4° -- Aplucatui-se ao Deputado as regras da ( ' onsiiiuição da República
inscritas nesta ('onsiuiuução sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imuni-

dade. ueiuuuneração. perda de iuuimudato. licença. impedimento e incorporação s
l ' rças Armadas.udas.

• Rediçào dada pela Enienda a Con.stiiniçii ,i"54. de 1811212002.

.\ri. 57 - ( ) Deputado não pode:

1 desde a expedição do (liploulia:

a) íh'iuuai ou ivantcmcontiato com pcssoajuridiea de direito público, autarquia.
ciii picsi i )tí bl teu. sociedade (te economia tu i si a ou Ciii Pie sa ci nlcess i ouiári a de
scrv uçi público. salvo quando o contrato obedecer a e kíusulas uru i lornies:
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h) aeeIar ou exereereargu. Iunç3o ou ct piego rem unerado. inclimi&Io' os

de que seja dem i ssive 1 ad ,iur,w, . nas eu t milades inificadzv, na alinca au leru

1 desde a pssC:

a) ser proprietário. eonlrolaikir ou diretor de elimpresa que go/e de Ia or
decorrente de contrato com pessoa uimclmea de direito publico, ou nela exercer
lmmnç:o remunerada;

h ocupareargo ou função de que seja demnissivel (o/fluiam nas entidades
indicadas um ii rieisi ) 1, a:

e) p tmoeinir e.musa ciii que seta iuiteiess:mtla tlLl:nkiLmer (las entidades a que
se refere o luleisi) 1,

d ser titular de mais de um cu'zo ou rinautlalo puliluci) eleim o.

Ari	- Perderi o mandato o l)eputado:

- que infringir proibição estabelecida no ai Ligo anterior:

II ctmpi procedimento lur declarado llh.'ulnmpaiisel com o decoro pai la-
ii ie ri lai

III que deixar de comparecer, em cada sessão le'islativa. :i le
das íeill)IOes ordiiiaiias. salvo licença ou ulussiu( atmtoriiada pela Asseunil,leui
1 egisl:it iva:

IV	que l)ei°dei os direitos Pl1ti('5 mi os Livel suspensos:

\'	(jtilli(l() (1 (leenetau i .Iustiça l:leiloual. 11o5 casos l)ie\'lsts lia (onsti-
ti içilo da Reliubi ica:

\/l	que S0liL1 cOli(lelidÇà() L'liliiillZll etin sentença tuansilatla ciii tilgulo.

§ 1' - I mneoninpativel etun o decoro paulanmmeuit.iu. aleiui dos casos dc) mniolis
no Remimmineiito lmiterno. 1) al)tlsO (le rLFimgiltl\ a :msscg(iia(la ao tu a
percepção de aniagem intJe ida.

§ 2" Nos casos dos incisos 1. II e VI, a perda de nimaundato 'cri decidida
pela Asseiiibkia Legislativa 1)01' \Ulo secreto e Ilialoria de seus fliL'uilbIOs. por
provocação da Mesa ou de partido politm'o iepuesentadmi na Asseuiihlcua
1 egislaniva. assegurada ampla delesi.

" Nos casOs dos incisos III. IV e V. a Pe la sela declarada pela Mesa
da Asscuihltua, de oficio ou 1)01 provocação k' qualquci dc seus uicuibros ou de
par lido politieo repre ,,ciliado na Assemimhleia l .cmslat iva. assegurada ampla (te•
lesa.

Ari. 59 - Não perderá o niaindamo 1 )eputado:

1 iuivestudo cin cargo de Minustio dc Lslado. ( o eruiadon de lertilorio.
SL'cnct.mnuo de listado. do Di-strito Federal. de leu i utonio. de l'mcleutuia de ('apim.ml
tu de chefe de missão diploniitmca temnilsuimuma:
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II 1 icenciado por ff011 vo de doença ou ara 1 ralar. sem reniuneraçio, de
inlere.se J)ar(Icuiar. desde que, neste caso, o alIsIatiicnto ni() ultrapasse cento
e vinte dias por sessio legislativa.

§ 0 - ( ) suplente sei:í convocado nos casos de vaga, de investidura em
eargo iiiencionado neste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 20_ Se ocorrer vaga e ni houver suplente, tir-se-ú eleição para preenchô-
la, se ai tarent tua s de q til nie meses para o Itrm i no d( 1 mandato.

§ 3° - Na hipótese do Inciso 1. o Deputado poderá optar pela remuneração
do mandato.

Suhseçio III
Das Comissões

Art. 60— A .'\sseiiihjcia 1 eiiislati' a teiá eolilisM)es l)erlltdllentes e tempo-
tárias, constituídas na l()rnia do Regimento Interno e com as atribuições nele
pie vistas, ou conforme os terno is do ato de sua criação.

§ 1°— Na constituiçio da Mesa e na de cada comissão é assegurada. tanto
quanto 1 possível, a participação proporcional dos part dos políticos 011 dos hI o-
eos parlamentares representados na Assem1lbliia legislativa.

§ 20_ Às comissões,e ii ra/.io (Ia muatiria de sua colilpeténcia, cabe:

- discutir e votar projeto de lei que dispensar, na hirnia do Regimento
Interno, a eon1petncia do Plenári!x salso se houver recurso de LIII) (kcinlo dos
1 iie iiibros da AsseillbkIt:

II - realizar audieneia pública com entidade da sociedade civil:

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

IV convocai-. aliiii das autoridades a que se tetere o amt .54. outra aulori-
(lade estadual para presta! ntorniaçào sobre assunto inerente às suas atribui-
çocs. coilslltuindo infração adtiiinistraiiva a recusa ou o nào-atendimento nu
pma/u) de tita (lias:

V - receber petição. tecIanação. representação ou queixa de qualquer
pessoa contra ato ou onlissão de autoridade ou entidade públicas:

VI - sol ici lar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão-

Vil  - apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do Estado,
de regi 'u ) nIMIS TOlilM ia, de agi ( meração urba tia e de ii ic r nreg i ão

VIII - acoul pa iii iar a i tu p1 a iii ação dos 1)1 aia is e programas (te que trata o
iileis() anterior e exercer a iscalitaçã() dos recursos estaduais neles investidos.
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§ 3' - As (iissCies Parlamentares de Inquérito. lsemada a legislação

cspecilica. no que couber. Ierao F)dele. de In\ esim!açao propmro'. da\ auiormda-

des jLltImcr,lra,aIeirr de outros pmevm'i. Iw Re!-I III1C n I LI lIricFno, e selto eriatta

a requeri inemltl) de tini terçodos ni )em hmos tIi :\ssemiihlem,i 1 e!isLmilva. pam.n :tpuma-

çao de lato (I e te ri ninado e por pra /o certo, e suas concitisôes .e lor o caso. serii'
emmttminrilmaLis ao \1mmnnstr.r'io Publico. ou a outra I 

i, i tomidatie t'omnmpeic I i te. pala que
se piomninva a iespons bnindade c  vil. criminal ou admiimnnstm'at iva do ini maior.

Simbseço IV

Das Atrilnmições da Asse nil,léia 1 egislaiva

Ai 1. (n 1	(':mle a ,\ss_imnlitia l_eemslaii':n. tIii a siniçan do (oten'mm:ndon.
riio exigida esta pana oc ,,pecíficado no ari.	di por sobre id.ms as nmnatemnas de

emll;)etencia &k l:siad. L	et,rl mearriente:

1	plano plurianual e nç incritos anuais:

II -- dmretrn/es tiçannnritirias:

III -- sistemmna tmnhrmiírio estadual. ariecati ç o e disin mhtniçao de metidas:

IV - (llvmda publica, abertura e operação de credito:

V - plano de descn oi imento:

VI itornmnas t!em'als relati\ as ao planejanmienio e eeetiçao de lnmmiçes ptíbli-

cas de interesse Comum, a Cargo da reg mi(n nmieiropimtamma. :mol mnmen:içio nimbana C
nu mc rI )n'm'eg a( l

II	lmxaçtin e ninoliI ncaçfm	cis el.'ti	tl,n l'ilicnm r1iIii;nn e li Corpo tie

l3o1n1heii'os ti lunar:

Redação dunla pelo L/Int'll(lO O ( (,1 \IiIIli,'i o Ii •i) dc 21611)9V.

\'lll	ci-iaçit. 1 r'mi1sRn'mni:Iço e e\nimnçno de cai go. ennnpnego t tuinçao puNi-

Cos na admnnnnnistração direta. :nui:ím'illmica e lnnnndaenomnal e 1 saca de i(:mnmtnnien'aço.
ohservitls os 1i i'inmicinos e'.i:nbelecmtlos tia 1_ei de 1 )nicLn /es 1 )iç.mmnmcnitarlas:

IX serS idor publico da adnininnstraç lo dii'ci:n. anntattltiiea e Itmmitlacmomial.
seu regime jundico timincn. pus inlento de carios. esnat l nlmll,mtle e .mposentakm'na

de civil e relurmna e im'amisiernema de militar para a imnatis idade:

X - Iixaçio ii quadro de empregos das ennnpmesas publicas. Mcied:aies de
cetinImilma mista e dentais entidades sob controle ditei	01 iiitliiero ti' ksn,ndo:

>,1	criação. estruturação e ileimntnçin de :ttribniiçne. tl:ns Secretaria' de

lstadn:

>II organi,aç5o do i\-1imnisiin'mn Publico, tl;n i\dvocaen:m ni l:stmkL tIa
I)el'emisrnmiu l'iil)lIcd. tio lm'iltirnal tu.' ('nn1:m. tia Policia Milii:nn'. da Indicia ('lvii e

dos demais om'gats da i\dinnmmiisnr:nçun l'uibiiea:
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ÇJJJ - oigaiiiiaçãoe divisão .judiciárias;
XIV - bens (to domínio público.,

XV aquisição) onerosa e alienação de bem imóvel do Estado:
XVI - transferência tem porári a da sede do Governo Es tail ri aI
XVII11 - matéria decorrente da compete ne ia com um prevista no art. 23 da

(' o msl ii ri iÇão) da República:

XVIII - matéria de legislação concorrentm de que Irata o art. 24 da Cons-
til uição da República:

XIX -- matéria da co)mpelncia reservada ao 1 stado Federado no § 10 do
iii. 25 da Constituição da República.

Ari. 62 Compete privativamenle à Assembléia Legislativa:
- ele ger a Mesa e constituir as comissões:

II - elaborar o Regimento Interno:

• Vide Resolução da Assembléia Legislativa n°5176, de 6/11/1997.
III - di.,;por sobre sua organização, luncionainento e polícia;
IV - dispor sobre criação. transformação Ori extinção de cargo, emprego e

função de seus serviços e de sua administração indireta e fixação (ia respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Or-
ça ri 1 eni ri as:

V - aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria, nos
tem ios desta Const ii lii ção:

VI - conceder licença para processar Deputado:

VII ü= cm cada legislaiura, para ter vigência na subseqüente, a remu-
neração cli) 1 )e poil ado

VIII-- fixar. para cada exercício financeiro, a 1cm ri neração do Governador,
cIo Vice-Governaclore clii Secretário) de l.stado:

IX - dar passe ao Governador e ao Vice-Governador do l'staclo:
X conhecer da te ná icia do ( overnador e do Vice-Governador do Estado:
XI - c meeder licença	( ivcrnador do Estado para iii telTonIper o exerc

cio de suas funções;

XII - autorizar o Go cinaclor a ausentar-se do Estado, e o Vice-Governa-
dor. do País, quando a ausência exceder quinze dias:

X III - au lori /ar, por dois terços de seus membros, a instauração  de pro-
cesso Corfira o ( io)ve macio r e o Vice-Governador do Estado. nos cri moes de res-
pon sabilidade. e, con tia o Secretário de 1 siado. nos crimes de responsabilidade
não conexos co mios do (io vernador:
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- procc '. '..ire tilir o ( iinlort, o \/iec-(' 'cri1t!hrth I '.titl,e te'.
ciiincs de i'csponsaiirlidadc. e o Secrei rio de E-,(ado tios ei'iiiie'. da ilieslira Haiti-
rc,a conexos com aqueles:

XV - processar e julgar o Prociirieie,r-(kral de Justiça e o Procurador-
Geral do Estado nos crimes de respttisahiltda&le:

XVI - aprovar. Por maioria de seus mci hrose por 010 etreIo.ae \oiierj-
ção. de ofício, do Procurador-Geral de .iustiça, antes do ttrI11ln,' de '.Cu ni;iri

1,1 iii ii:

XVII -- tlestittiir. na turma da lei ortiiniea do Nliiitskriee Público. por maio-
ria de seus niernbros e scelo secreto. te Procurador-Geral de Justiça:

XVIII -- destituir do cargo o Governador e o Vice-Goernador do Estado.
apos condenaçãoe pe )r cri inc comum ou de i •espt ensabi Idade:

XIX - proceder a tomada de eieritas do (o ernadtir do Estado não apre-
sentadas tlerrlt'ee ele s .semita tlhi ,, da abertura tia s	jie iegilaim'. a:

XX	julgar. tiiiiialirrcmiie. as contas pi'cstaeias pelo ( overriadoi do Estado.
e apreciar os reiatem'ios sobre a e\eeuçti dos planos de governo:

XXI escolher cinco tios sete ('oiiseilieir'os do Tribunal de Conta'.:

XXII	apreciar, aimtialiiicmiic. as comuas do l'ribuiial de Contas:

XXIII	aprovar, pie'. iamiicmiic. por Voto secreto. após ai'iiiçiiee publica, a
escolha:

R (l( IÇ '(II' elcie lii ( 1(1 LIII ('11(11! ei ( m.s Fi(iiiç 4o ii 26. ele 91711V97,

i) dos ('eiirseilmemi'o '. do 'Iribtimiiii de (otii:is iiittictido '. pelo Governador
do Estado:

bi tios IIlerlli)IO'. tio ('omiseilio de ( overi1e' iiidi,_id, ' s pelei Git's ei'mia,loi' tio
Estado, do ('oriseiiiee I:stitluil de Idticaçiee e tio (ciriseilio de I)etesa Social:

e) de Intei vemitor cru Nluiricipio:

d dos Presidentes tias entidades da :ititirirristraçúe' pública indireta, do'.
Presidentes e tios l)it'ctorcs do sisteltia tinamiceirte estadual:

• 1 l'i,'i!Iilei ei 11001) t!iioioiieiluloile f.»1/)/.\ 1(142). /!,l/flielp

e lele ru lo cm I(/12/1 V'e', pa ra o /iiil de ie el/o i i,' ii e e eh t/)e 'ele' /01
(liliseel eis (IiIlelií/!liei\ 1 /ii?iele1ç'e ,;uhlieoe.

ci de titular de cargo. quando a lei o detcr'miiiiiai.

XIV - eletcr' osquatue iiicrlmi)ros do ( omiseilui de ( o\emmiee a que se mctei'c
o inciso V do art. 94:

XXV - auloil/ar eciehiaçto de ciiml'.enie) pelei Go'.et'tio do Estado com
entidade de direito público ou pris ache e r'atmimcaroque. por niotivode tir!tncia.

48



OU de interesse público. for deu i vado sem essa autoritação, desde que enca li) i-
ithado i i\sseiiihkia Legislativa nos deí dias úteis subseqüentes i sua celebração;

l)eclara(/(, (1 i l I(O!lStjtU('jO, ja/j(/a(je eiii 7/811997 (AI)IN 165).
lrdão publicado em 261911997.

XXVI - aprovar convênio intermunicipat para modificação de limites:

XXVII - solicitar a intervenção federal:

XXVIII -- aprovar 011 suspender a intervenção cru Município:

XXIX soispender. no 10(10 OU em parte, a execução de ato normativo
esta(luil declarado. ineidentalmenue, inconstitucional por decisão) delinitiva do
Tribunal (te .I(istiça. quando a decisão) (le incOnstitlicionahi(lade lot limitada ao
texto da ('onsuitotição do hslado:

XXX stistir (is atos normativos do Poder lxeCutiv() que exorbitem do
poderregulaiuueiitar ou dos limites de delegação legislativa:

XXXI liscalutiii e controlar os atos (lo Poder Executivo, incluídos os da
administração iuu(Iiieti:

XXXII dispor sobre limites e condições para a concessàoi de garantia do
1 stado ciii operações de crédito:

XXXIII telar pela preservação de sua competência legislativa eni lace da
atribuição noriuuativa dos outros Poderes:

XXXIV aprovar. previamente. a alienação ou a concessão de terra públi-
ca. ressal v ad os:

a) os casos previstos no § 20 do art. 246 e nos § 3°c 8° do art. 247;
b) a alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais previs-

tas no art. 247. com árca de até 1 (X)ha (cem hectares):

1?edação dada pela Entenda ('O Constituição n°34. de 8/7/1998.
XXXV - mudar temporariamente sua sede:
XXXVI olispor sobre oo sistenua de previdência e assistência social dos

seus iiieiiihios e (los ser itores de sua Secretaria. observado, ainda, o disposto
no art. 3 1. III:

XXXVII itianilcstirse, perante o Congresso Nacional, após resolução
aprovada pela ilialoria dc seus membros, na hipótese de incorporação, subdivi-
são ou desnie o hraiu ue ou de irea do território do Estado. nos termos do art. 48.
VI. da ('oiustiluição da República.

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

• Aciesuído pela Lnienda à Constituição ii" 46. de 2711212000.

• ReouIa,iie,,uu/o ;ela Lei Estadual ii " 14.044, de 2311012001.
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§ 1" - No caso pre Isto no Iliciso XIV. a condenação. que somente seni
pintei ida pui dois terços dos \oios da Assciiihkia legislatis a. se liiiiitaii z,1

perda do cargo, com inahiliiaçio, por oito anos, para o e\erL''Io de lutiçitt
ptihliea. sem preiui/o das demais sançôes iudtctais cabíveis.

§ 2° A iepresenLaçio itidietal da Asseitibkia Legislativa t eseicid.t ir
sua l'rocuradoria-( ;eral. a qual cabe taiiihem a consuluwia jurídica tio Podei
1 cgislaiiso.

§ 3''- ( ) nao-encaniiiili,iitienlo. a Asse p iiblcia l.eeislativa. &los cttii\ 'iiitts a
que se ielere o inciso XXV, nos dei dias Lik'Is subsequentes ii sua celebi ia
iiiiptiea a nulidade dos aios i praticados em virtude de sua eXecuçio.

§ 4''- ( ) exercício daconipetneia a que se refere o inciso XXXVI 11 d,ii-se-
nos tertitos da lei.

• .4 crescido pela I:,,iesida a ( J?lstituiço ti" 46. <lt 271 2/2IE).

• Reu1a,ne,iíu/o f/o Lei a" 14.044, de 2311012001

Subseção 'V
Do PIOCCSSI) Legislativo

Ao. 63 - () processo legislativo compreende a elabtnaçfo de:

1	emenda ii Const iLiiiçitt:

II -lei complementar:

III	lei ordinária:

IV - lei dele gada: ou

V - resolução.

Ari. 64 A ('onstituiçio pode ser eiiiendada por pio)osta:

1	de, no mínimo. Lilil terço dos iiieiiibros da Asseinblia 1 .egislatisa:

II do (;o'ernador do Lstuki: ou

III -- de. no miniino. l(K)(ceiii) (ïiiiaras Municipais. maiiitcsiada pela maio-
ria itt cada Li iria (leia,,.

Re/aç'âo dada pe6i t.nienda i, ( 'ta:siizuiçüo a" 23. de 7/7//OOT'

1' - .-\s retiras de inicïutt\a pii\atta pertinentes a lcgislaçmt'
tnlraciinsiitueional mio se aplicam à coi1tpetncia para a apresentaçit t da pio-
posta dc que trata este artigo

§ 2" - A ('onstituiçio mio pote sei eiimeiitlada na \R!CilLia ik'	de
sitio ou estado de detesa, iieiti quando o kst:Rltt estiver sob intcr\eiiçao letieral
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3" - À proposta sei'í discutida e votada em dois turnos e considerada
aprovada se obtiver. ciii ambos, três qulfltos dos votos dos membros da Assem-
hkia 1 ecislativa.

§ 4' > —A emenda ii Coiv,,tiujição,com ii tespeclivo número de ordem, sera
promulgada pela Mesa da Assembléia.

§ 5° - A matéria constante de proposta de e iiienda rejeitada ou lias' ida por
piciudicada não pode ser reapresentada na mesma se ssão legislativa.

Art. 65 - A iii icial i a de lei complementar e ordinária cabe a qualquer
membro ou coniissio da i\sseunhléia Legislativa, ao Governador do Estado. ao
I'ri bu mii da Justiça, ao 1 'ri hunal de Contas, ao Procurador—Geral de Justiça e aos
eidadios. na fornia e nos casos definidos nesta ('oiisIiiuiçio.

§ 1 ° -- A lei complc ocular é aprovada por maioria dos membros da Assem-
bléia 1 .egislativa.

§ 2" - ('onsidei'aui-se lei complementar. entre outras matérias previstas
nesta Constituição:

-- o Código de Finanças Públicas e o Código '1'rihuiírio:

li a Lei de ( )rganitaçio e 1)i vis() Judiciirias:

III o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e i 1 statuto dos Servidores
Piill et	Mii itam'es: e

IV - as leis orginicas do Ministério Público, do lrihtinai de Contas, da
i\ds ocacia do Estado, da I)eiensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Ari. 66 - Sio matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas
nesta ( 'onsi i tu içio:

- da Mesa da Assembléia:

a) o Regimento Interno da Assembléia Legislativa:

a rei unci:iço do 1 )cpitiado. em cada legislatura, para a subseqüente,
ti'rvado o disposto tios :iil-, 150, II, 153. III. e 153. § 2°. 1, da Constituição da
Re1nihl ic:i:

e) a remunei:içat . pai a Latia esercício lnanceiro, do Governador, do Vice-
( e do Secretário de Estado, observado o disposto nos arts. 150. 11,
153. 111.e 153. § 2°. 1, da ('onstiiuiçio da República:

(I) o reguiamenio geral. que LI isporií sobre a organ itação da Secretaria da
Assciiihléia Legislativa, seu funcionamento, sua polícia, criaçïo, transformação
ou csiIi1ço de cargo, emprego e lunç)o, regime jurídico de seus servidores e
1 is:ieiti da respectiva ici1iuiicraço. observados os parimne(ros eslabelecidos na
lei de l)iretri,es ()rçaniennírias e o disposto nos arts. 24, § 1°c 2", e 32;

e) a criação de entidade da administração indireta da Assembléia Legislativa:
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f) a auiuii/ ço para o ( veritdorausentar-e do ksiado. e o Vicc-( 'iover-
nadou. do Pais. qiiintk a ausência exceder quinie dias:

e) a mudança 1enporiírIa da sede da Asseiiihitii 1 ceisiativa:

ii — do Tribunal de ('olhas, por seu Presidente. criaç 'lO e a e\liiiçao de
e lunçio publicos e ii lixaçiti de Veneinlenios de seus iueiiihios e dos

servidores da Secretaria. ohserado». os par5meims da Lei de I)iielri,es ( )iça-
Inc n t rias:

III	tio ( overiiador do 1 statlu:

a) a Íi\açio e a nludihcaçiil)di)s eletivos da Policia Militar e do('orpo de
llonibeiros Mii lar:

I?eIi , u (1(1(1(1 pela I:lIleníla (1 ( ' O !t!Ioçi!o , j'' •) / 2/(//Y)

h) a ciIa,'a() (14., eargoe íttnç5o piiblicos da ;itiiiii I I isliaçio diicia. .lIilaiqtIIca
e lundacional ('.1 hxaçao tIa rcspecll\a Ieulullelaç,io. ohseivados °
tia Lei de l)ii'eiri,'es ( )Içaihleh1lírIas:

e) 1) it.''.!iliit. tiiitlicti IjihiLo tu >s sei idores ptllics 4.1()5 ()l!ilO" tl.i atliiiinis-
UUÇh) direta. aut.11qulca e itiiitl.icjonal. incluído (1 pro bento de ciriio. eslahi-
lidade e aposetiiadtiiim leioiiiIi e ilIihsierncIa de itiliiii paia a iii.ilividatic.

d) o cL 1 l( i l o de empregos tias ciii e is pthlieis. sociedades de econoilila
iiiista e dentais eiuitiatles sob controle dueto ou iiitlu p cio do l'tado:

C) a criaçio, cslru)llraçiio e csluiiçio de Secicai ia (c i:siado,	eito auto-
nonut) e entidade çl.i id uuuuihlsluiIçu	iuhueia:

f) a oi'g ini,.tço da Ad\ oc.ici.t do ksiado. da 1 )eÍeiisoi ia Publica, da l'oii-

eia Civil. tia Policia Mtliiaue dos demais rgios da Atluiuinustr çio Publica.
peitada a c o lull)eieucla norniativa tia l_)niao:

) os planos pluianuas:

1h) as diretn,es olÇameiht;írias:

4	4 rç;uuuienlos 1110115

IV - do lrthuuai de Justiça. por seu Presidente:

a) a civat to e ii oieiiniii ,ilo de tribunal e juí,o interiores e vara llltil(i;iia.
a luxaçio de veiieiiiueuulos de seus ineinbios, dos ul/e .,, inclusive dos iribuimuis
tuieriores. dos ser'. iço ,, auxiliares e dos luíios que lhes iueiui \ unculados. obscu
vados os parainelros estabelecidos na Lei de Diielnies ( )içaiuieuuiiivas e o tiis-
poslo flos m  24. §* 10 e 2". e 32:

h) a cuiaç(t. lranslorrnaça() ou exllnçao de ciuo e 1 unção puhi Icos de sua
Secretaria e das Secretarias dos Ii ibunaus de Alçada. s ib ie,niiie iii itluco
unuel) tIos scividores civi.e ii fixação tia respectiva ieuuituuuericiio, ol)seiv:lLl(is

pauutueiuseslahi'leeidos tua lei do.- 1 )Irelri,cs ( )lçauuielital ias e o disposto 111)5

aris. 24, §	"e 2".c 32:
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e) a organiiaç10 e a divisão judiciárias e suas alterações.

§ 1" - A Iniciativa de que traiam as alíneas (li) inciso 1 é Ioirnialitada por
meio de projeto de iesoluçãc

§ 2"— Ao l'ioeuiadur ( k'ial de .lusiiça t láeuliada, além do disposto no au.
125, a iniciativa de piopetos sobre a coação. liansiorinação e extinçãode cargoe
unção públicos do Miniskrio Público e dos serviços auxiliares e a fixação da

respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
1 )irctrcies ( )rçameniárias e o disposto nos arts. 24. §* 1 'c 2°. e 32.

• I)eelarada a (o,istituoio,ia fio/ou/e (AI)IN 153). Decisão
1mhlà ada em 71411995. A eórdüo puh/i( uIo em 211912001.

Ari. 67 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria
iicdclegável. previstas nesta (onstituição, a iniciativa popular pode ser exercida
pela apresentação à Assembl éia Legislativa de prjeio de lei, subscrito por, no
iii tu iiio, dei mil1 ele i t ncs do 1 siado. em lista organ i iada por entidade assoe iat iva
legalmente constituída, que se responsabil iiará pela idoneidade das assinaturas.

§ 1° - I)as assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser de
eleitores alistados na Capital do Estado.

§ 2" -- Stopiintit/o pela Enienda à C'onsiiniiçào li" 32. de 18/3/1998.
• I)i1o.siiiio vic'iwi,do;

2" - Em cada ersão Iegis/aiica. o Flnmer() de proposições
/)O/)UIares e limitado (1 cinco /no/elos de lei.

,\rt. 68 - Não será admitido aumento da despesa prevista:

- nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a
Comprovação da existneia de receita e o disposto no art. 160. III;

II - rios projetos sobre organização dos serviços administrativos da As-
seiiibkia Legislativa, dos I'iil)unais e do Ministério Público.

Art. 69— ( ) Governador do Estado poderá solicitar urgência para aprecia-
ção dc l)iiieto de sua iniciativa.

* 1" - Se a Asseuiihlcia Legislativa não se manifestar em até quarenta e
cinco dia ,, sobre o po jcic 1, será ele incluídoído na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos dentais assuntos, para que se ultime a votação.

§ 2 - ( ) pia/o estabelecido no § 1° não corre ciii período de recesso da
Asseiiihkia Legislativa 11 c 111 se a l) lica a Projeto que dependa de quoluin especial
pala aprovação,  a pio pc lo ole lei orgânica,  estatutária ou ec u i vale o te a código e
a projeto relativo a plano p1 ti rianual . direi ri/es orçamentárias, orçamento anual
cu cic'dctoi adicional.

Redação dada pela Emenda à Constituição cc" 42. de 141I//2000.
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Ari. 70- A proposição de lei. resultante de proteu) apro\ado pela Assein-
hleia Lck!islativa. se ri enviada ao ( o vC rnadordo EsII(I(). que. no pra de quin-
ie dias ütei. contados da data de seu recehimento:

se aquiescer. sanei i1íili a: OU

li -w a considerar. no iodo ou ciii parte. inconstitucional ou eoi I iiarii ao
interesse publico, vetá-la-á toial ou J)iiciUIiUieiile.

§ 1° -- ( ) silêncio (1(1 ( iveiiva&Ioi do l:stado. decorrido o pia/oo, iIill)ortil
sanção.

§ 20 A sanção expressa Ou tácita supre a iniciatia doo Poder l.xecuiivo
nu pr oeess legislativo.

§ 3° () Governador do Estado publicara o veto) e. dentro de quarenta e
((1k) hora-,eoonuunieara seus motivos ao Presidente da Asseiiibkma 1 egistati a.

§ 4° - () veto parcial abman?.!emií texto integral de artigo, de xiragualo. de
inc i	ou de alínea.

§ ° - A Assembleia 1 .eonsjativiu, dentro (te trinta dias eoiitaolos do recebi-
itiemito da comunicação doo veio, sobre ele decidirá. cio escruiiiiio secreto, e soma
ieeição so ocorrerá pelo voto da maioria de seus ritei bros

§ W -- Se o veto não lot iiiantido. seiii a proposição de lei enviada ao
jovernador do Estado pata proiiiulgaçao.

§ 7° - Esgotado o pra/o estabelecido rio § ' sem dcliberaç;io. o \eto será
incluido na ordem do dia da reunião imitediata. sobrestadas as deiiiais pioposm_
ções, atu votação final, ressalvada a il1akria (te que trata o § 1'' do ai ligo aiiterioi.

§ W - Sc nos Casos chN § 1° e (o, a lei não l, dentro de (lliarentii e oito
horas, pionitilgada peito ( overnador do I:slado. o Presidente da Asseiiiloleiii
1 e.rislaiivzi a promulgara, e. se este não o Iiíei cio itial pra/o, cabei-a ao Vice-
1 'iesmtleiite 1 a/e- 1(1.

Ai t. 71 A ii1atoria constante de pioleto de lei re;citado soiiienie poderá
constituir objeto de novo protelo na iuuesma sessão legislaiii poi pioposm;i da
maioria dos membros da Asseitibleta 1 .eoistatia.

.\ut. 72 - As leis delegadas serão elaboradas pelo (1oernalor do I:si.uolo.

por solicitação à Asseinbkii l.egislati a.

1'- Não podem constituir objeto de delegação os aios de oiiUpeiiUcia
priati\a da Assembleia leeislaiiva. a iu1atiia reservada a lei coiiipleiiieiiiai e a
legislação more:

1 orgaili/ação do l'odei .ItRli iirioo. do Miiiistirioo Puil)Iico e olo 1 rilouuial
de ('ouias, a carreira e a garantia de seus iiieiiubros. beiiu assiiii a eaiieuri e a
reiiuuneraçao dos servidores de suas Seereiarias:

II - plins plurianuais. diietri,es orçaiuentáitas e torçanientos.



§ 2" A dc legação ao ( overnador dokstailo terá a forma de resolução da
As'.eiiibleia 1 .eeislat iva. que especificará seu conteúdo e os termos de seu exer-
cício.

§ 3° - Se a resolução deterniinar a apreciação do projeto pela Assemhkia
1 .egislaiiva, esta o finí em votação única, vedada qualquer emenda.

SLIRCÇãO VI
Da Fiscalização e dos Controles

Art. 73 A sociedade leio direito a governo honesto, obediente à lei e
efiea,.

§ 1'' ( )s ItO5 (ias Liiiida(leS adnunisirativas dos Poderes do Estado e de
entidade da adiiiiiiistiação indireta se sujeitarão a:

l Ci iii trotes 1 lileini is e xere i(los. de forma integrada. l)elO própri( 1 Pi ider e
a cio idade envolvida:

II controle externo, a cargo da Assemhkia Legislativa, com o auxílio do
Tribunal de ('ouias: e

III -controle direto, pelo cidadão e associações representativas da COlOU-

n idade, medi ante ani pIo e irrestrito exercício do direito de petição e representa-
ção perante ór gão de qualquer Poder e entidade da administração indireta.

§ 2° - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada
de ato. fato OU omissão, iiIll)Lltáveis a órgão. agente político, servidor público OU

empreeado público e de que tenham resultado OU possam resultar:

- ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais
interesses legítinios, coletivos ou difusos:

II prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente:
III propa galida e ri gi nosa do Poder Público;

IV inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano. prograiiia ou
projeto de g ino e de iamas e projetos prioriiados ciii auidincias públi-
cas reo rimas: ou

Rokição dada pela Emenda 'm Constiiitiç fio n"36. de 2911211998.
V - oleiisa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição.

Art. 74 - A 1 iscaliiação contáhi 1, financeira, orçamentária, operacional e
patri moni a  do 1 sta1k e das entidades da administração indireta u5 exercida pela
i\einhkia l .egislati' a. mediante controle externo, e pelo sistema de controle
inici-n o de cada 

p
odei.  e ciii idade.

1" - A fiscaliiação e o controle de que trata este artigo abrangem:
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- a lCt!alidadc. iL'titil1Iidade. cei,ii&iiiiicida&ic e ~~Mie aio iieta-
cli ii de iecei t a ou de te um! nau tC de de siiesa e cli> Ue [Cs til te nasCI inc ii ti> (III
extinçii de direito ou ohnaçi:

1	a fidelidade funcionai do aeiiie iespoiisavei por bem ou valor piihui-
C0S e

lii -- OCtIiiiptiIiiCIiti) dc l)IOet IIi L ! de ii 1' lhti \pi'essoeiii leiiliiis iliolieta-
lios. a reaittaçao de obra, a pIestaçao de serviço e a C\LCiIÇO iiFÇ:Ii1iCIiiirIi de
PrPostiis plioiI/a(iax Ciii audiências públic;is ieioiiais.

Redaç'ao (1(1(1(1 pe>'o !:/!1e11/íI ii ( on,!iluiçti> W' 36, de 291121I')v.
§ 2	Prestará Contas a pessoa iïsiea ou iurídiea que:

- titiiiiar. auTcCa(iar. piardar, gelenelar liii ailiitiiiisliai iiiiiheiio. beiii ou
'aior públicos OLI pelos iitiiis responda o Estado ou etitidade da adininislraçio

indireta: ou

Ii -- assiliiiii. Cii) nome do Estado ou de eiititi:iile da administração inducta.
obri caçie s de nal ureta peeu ri íria.

§ '' -- As unidades administrativas dos l'tsicies cio Estado e as entidades
da adiiiinisIraç:o indireta pubuieario, iiiensaliiieiite. tio orgiI olicial e. laculiali -
Vailieiiie. Ciii jornaiN locais, resumi) do tleiin>iisiiaiivo das despesas oiç:irileilia
rias e xeeuiaiias no período.

Ari. 75	As iiiSj)OiiibulItla(ies de caixa do i:statio e tios oi!1is ou eiiiitli
dCs da administração direta e indiieia seiio depositadas lias iiisiituiç(es 1
ceitas oficiai ,, do Estado. ressalvados os casos previstos ciii lei ícdeiaI.

Ar[. 70 - () controle exterili, a calco ii,> ;\ssemnhlcia l.egisiali a. sela
excieitk,eoiii o ziuxilii) do Trihui,iai de (oiitis. ao  qual ciiiiipete:

1	apreciar as Contas plesii(lis aticialinenie pCI' ( 'io ernador i.iti 1 :si:tcio
e solte elas emitir parecer prc\ 1>1. Clii sesseilta ilii- . . coiiiitilos de ',Cll 1
mento:

ii -- ulgar as Contas dos aditituistiailiutes e tlettuai'	iesftitsa\Cls p>
cliiilie!io, heiti ou uioi públicos. de i>ic,i> de iltiulcitier tios I >OtILiC5 1)11 d,.- Cliii
dade da auiiiiinisiraço indireta. lacultatlo valer-se de ceitil ucado de auditoria
passaci por irot ussional ou entidade liabililatios na loiiiia tia lei e de iuoloiia
úit >iieidacle teenuei:

iii	lixar a iespuinsahiliciade de quem livel ,iault, causa a perda, e\Iriuvi>)
ou tulha irregularidade de que icrilia tesutilatio	ao Estado ou a eiulidaiie
da aiiiruiii istraçiu> indireta:

IV	promover a toiiiada de	11D1, casos ciii que ruiu tenhairi sitio
prestadas no pia/o legal:



-- apreciar, para i) tini de rc2istro, a legalidade dos atos de admissão de
l)esM)al, a qualquer titulo. pelas (li1iiiiistiaÇes (meia e indireta. excluídas as
itniieaccs pala cargo de provi nlenl() ciii ei mi issio ou para função de confiança,

V 1 - apreciar, para ii ti iii de registro, a legalidade dos atos de concessu) de
aposentadoria, relorina C pensão, ressalvadas as inc 1 horias posteriores que no
icnliani alicrafo o fundamento leal do ato eoncessiírjo:

VII - icali,ar. por iniciativa prápria. ou a peiltiloda Assembléia Legislativa
ou de coiniss:io sua, inspeção e auditoria de iiaturcta c(1TitbiI. tinanceti-a, orça-
inenLíria. operacional e patrimonial em org5ii de qualquer dos Poderes e em
entidade da administração indireta:

VIII cinitii- parecei. quando solicitado pela Assembléia Legislativa, sobre
citipiestiiiii) e operação de crédito que ii Lstado realite, e Fiscalizar a aplicação
dos recursos deles resultantes:

IX - emitir, na forma da lei, pa ccci e in C
onsulta sobre iii até ria que tenhalia

repercussão financeira. colilábil, oiçalnc flUiria. operacional e patrimonial

X 1 iscali,ar as contas estaduais das empresas, incluídas as
supranac onai s de e uj() capital social o Estado pait ic ipe de forma direta ou
indireta, nos termos do ato constitutivo ou de tratado:

XI tiscali,ar a aplicação de quaisquer recursos repassados ou recebidos
pelo Lstado, por torça de convênio, acordo, a l usie ou instrumento congênere;

XII - prestar as intoriiiaçes solicitadas pela Assembléia Legislativa. no
liiÍiiifli() por tini terço (te seus iiieiiibros. ou por eOiliisSã() sua, sobre assunto de
lscal i/iiçi) contihil. financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre
os resultados de auditoria e inspeção realiiadas em órgão de qualquer dos
Pi>lcics ou entidade da administração indireta:

XIII - aplicar ao iesponsível, ciii caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, a sançi() prevista em lei, que estabelecerá, entre Outras
e liii niiçes. 111(11 ia proporcional  a dano causado ao erário:

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

XV - apreciara legalidade, legitimidade, cconom icidade e razoabi 1 idade de
contrato. convênio, ajuste ou instrumento Congênere que envolvam conces-
sao. cessio, doação ou perniiss() de qualquer natureta, a título oncroso ou
iit ti i t (1. de i'esp insabi 1 idade do Estado. Por qualquer (te seus órgios ou ciii i -

dade da administração indireta:

XVI estabelecer pra/o para que o órgão ou entidade tome as providên-
cias necessárias ao cunipriniento da lei, se apurada ilegalidade:

XVII - sustar, se nïi i atendido, a execução do ato impugnado e com uii iCar
a decisão a Assembléia Legislativa;
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XVIII  - 	 ao podei. ci topete o te s hie 1 rreg ul aridade ou abuso
apuridos:

XIX :Ici impanhar e liseali,ar a aplicação dai', dis1 inibilidades de cai a
do tesouro IsLidual no iiiei'cado lijiaticeiro nacional de titulo ,, publico', e pn'a-
&Iii'. tu..' ren(LI lisa. e sobre ela eiiiilir piiieeei pala apieeiaçbi di A',eiiihltta
1 .egtslaliva.

§ 1"	No caso de contrato. ti ato de slisiaçI() seri pr.iiiea&itt (iiIetaIiteilIe
pela ísseiiibleia Iegislaliva. que. de iiiietli:iiu. sttIi'iiarí ao I'toler ei ilpeteltie a
1 llL(II(iI cabível.

§ 2''	( asti a tne(ii(iU a &t1e se icicie ti 1	ia.oaio 11('lii)i ii 'tI) seja Ik'IIItiU
iii pia/o de inventa dias. o 1 ribunal deei&iiia a lespeilti.

§ 3'	A decisiii do 1 ribunal duque resulte iiiipuiaçi(i de dihiiti ou titula
teri eI 'ieaeia de titulo executivo,

.4°-- ( )Tribunal encarninhanuii Assembleia 1 .e'islaiiva. trimestral e anual-
titente. relatorios de suas ali idades.

§ 5 - ( ) Tribunal prestam:í contas a Asse tiibleia Leisiaii a.
§ ('i° -- I'unt.mtiii'ii-i liii liil'itiiijl. ia ioiuma tia lei. uuimiu (atuara de Lmciiiço.

ítitiai imiLuiiibii:i liieciaretiiiclust\ aliteimie a iIitieria a (l u (' 'e relere o inciso XIV
deste arlieo. cabendo recurso de sua dccis o ao Pleim rio,

/?et'Iação ílada /ie!1 iaiu',ulti o ( nt! vIi(tsiço ti ' 24, de 71711V97.

Ari. 77 - ( ) 'tribunal de ('oni:r.ctiuim sedu na ( 'apilal tio Nsi do. éeuiitptis-
lo de sele ('onseilteiros e teto qu:idm'o piooio de pessoal e juii5tlIÇiut em iclo o
tert'ittrio tio 1siatlt

1'' - A lei disporz sobre a or!ani/;uçat tio 1 tibtumial. que podei:u ser
(li\ 111(11) Ciii ( 'ailiaia, observado o disposto no * ('' tio ariigo ailierior e no § 2"
(lesie ati igo.

• tid' LeiCo,ojd'weiuoii"$$. de 2/1I tJv4. e Lei (injilenzeiiluir
ii" 5". de 29/1112()0().

§ 2'' 1 lieri tinia ciiial'a eiiiitposta de irts ('oiisellieiros. renovavel anu-
aImiieimte. pala o e x e 1 .c ic i o exclusio da iiscaitiaçio itimancetia e orçanieniatiatlos
M ti o eij ii is.

§ X' Ao 'tribunal de ('ont:us compete pi i\;ilivuiiienle:
- ('Ial'O)Iai seu Re g, immiemtto lumicimio, 1 ioi Iliit.'iativu de seu Presidente. ele!iL'l

seu órgão diretivo e oi'gatii/ai sua Seeuei;uri:u:
II siubitietem a i\ssenihlti.t 1 .e!lslaitv:l projeto de lei relativo .t criação t_'

extinçfiode cargo e a llxIç(i de \i.'lleiilieltttts de 5(05 iiienmlitos e dos servidores
de sua SecteLtria. uhset' ados os lxttirillelilis est.tbelecidos na Lei de I)iretrt,es

)rça ri te ri tiri .is:



III conceder licença, terias e outros afastamentos a seus membros, aos
\cu5 'ci idores e aos que lhe Rirem imediatamente vinculados.

Art. 78 - ( )s (' nsclheiros do Tribunal de Contas são escolhidos dentre
brasileiros que satisRrçam OS seguintes requisitos:

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

II - idoneidade moral e reputação ilibada:

III - nolorios conhecimentos urídicos,c ontábeis, econômicos, financei-
ros ou de administração pública: e

IV -- riais de dei anos de exercício de função ou de efetiva atividade
profissional que CXIPiifli OS conhecimentos iiiencionados no Inciso anterior.

Vide Lei ( 'ofll/)/e/fleIut(lr W'33, de 281611994.
§ 1° ( )s Conselheiros do Tribunal de Contas são I101rieadOs:

- doi ,, pelo ( \erna(k)r do Estado. preced (la il nonieaçãui de aprovação
l:t i\sseinhliia 1 .cgislativa: e

II ei neo pela Asseinbkia Legislativa.

• /lll,'IiUI(l a 11l(OIlStiflU'iO/Ifl/U/(j(/e (I)IN 1678). Negado .regui-
lfl('flt() O' /flh/)Iiea(/O ('lii 16/1011997,

§ 20 - Alternadamente, cabe ao Governador pro cr uma e à Assembléia
duas ou trás vagas de Conselheiro.

• A ,.'uida a iluollstiluo lona/idade (À I)ÍN 1678). Negado segui-
Mento e /)Il/)Iiead() em 16/10/1997.

§ 3" - l)as duas vagas a serem providas pelo Governador, uma será preen-
chida por livre escolha, e a outra. alternadamente, por Auditor e membro do
Ministeiio Público junto do Tribunal, poreste indicados em lista tríplice, segun-
do os critérios de antigüidade e mnerecinlenlo.

• À,'iiiili, a illiHIisIItlf( jo,,afi(/a(/e (iI)1N 1678). Neiodo sei,'uj-
1/lento e piih/uw/o eia 16/10/1997.

§ 4"	 do Tribunal de Contas tem as mesuras garantias,
l e rio ga t v is. iii pcd ii ie lii is, vencimentos e vantagens do 1 )esc m bargad n' e
soiulcnte pode aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiver exercido
deus anuente por mais de cinco anos.

Art. 79 - Os Auditores do Tribunal (te Contas, cru número de sete, são
n imeados pelo ( k ivernadi ir do Estado, depois de aprovada a escol lia pela As-
seniblera 1 .cgislati va. cumpridos os seguintes requisitos:

• I)eoIarada i nuonstitucionalida(le do caput, dos incisos Ia IV
o da J)I'ilneil'a e.tpressão "OS mesmos (fireitos" eoiuida no § 1°
(111)IN 1067). Aerdão publicado em 21/11/1997.
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• A it'üiiJii a iIl(()11.%ljlil(U)Il(lli(l(U/(' (A MN 1678). Nei'ado
//le//1( ' e publicado et:i 1611011 V97.

- ter titulo de curso superior de l)iieito. Ciência ., 1conoiiiieas.( itiieias
(oiitiheis ou Adiu inktruçào Pública;

• l)ee/araila a i?uOfl,%lilhieiOiiiIUhol( tio eaput. i10 F/lL%o% 111 /t
e i/,i primeira eX//ie íIo o l/ieIiU 's (li/eito ( oi:tulo iu' /
(A I)IN 1.067). Act;nIão publicado ia: 2111111907.

li ter iiiais (te CiflC() anos de e xercício de iiiiiç o ou de elelia atividade
)JiiilSsioital (lhe exijam OS e0i)l1(.CIii 'tilos tLi it>iiiu çiii loeulci((I)a(la no inciso

ai: te ri

• 1)eelarai/a ei liI('oIIStitii('io!i,i/i(/ii(/i' do e.ui O)til. (/1(0% i/tti%O\ / o I
(/0 primeira ('V/)I(s.V(iO ''0V 1/li ti/li S e/irt'a/ ).t	(o/i!ti/(l mi	/

(.' 1)1V 1.067). 4i Y)IïI0() /)li/)/ie,ftIO ciii 2/li/li 997.

III -(e r  idoneidade moral e iepulaçio ilihad.i: e

• l)''/ icola a ate mstaueiouoiuho/e iio c.uput. il( ' t iFte!%0% / ( 1
C (la J)rinieira (.v/)i'CSSO( '' (% 1//e /110% (li/ei!))	(O/I(i(/(l	' 5 /
.4 / )/N 1(167).....id[)o publií ,tido elo 2111111 9V7.

IV ler, no uiiíniino, trinta e, no iuia\iiiio. sesseulia e cinco ano' de idade lia
dita da indueaçao.

• 1 )ei 'h 111k/ti O j/0' 'li.t titio oui , iui/o /,o/e do e a pu 1 ii, o 1//is 0% 1(1 /
e do jainteiro ekpIe.r.%oo ''o.% ine.oiio (/neio% i'oiitidu ,u' .s 1''
(,1/)/N 1,067).;ji/t)o m/;ii o/o i'J)/ 21/1/1/997.

§ 10_ ( ) ,\hidIlI)r tem OS tutesnios direitos. oaianlias e do,liiii
do I'iihtival de Alçada e. iivauido etu suhsuutLuuçio a ('onselheiro. 0 n:esllui's
di rei los. oaraiit ias e uuuped 1 menti desie.

• I)i't lo 11k/a O i/O 0/1% titio ioito Iii /111 Ir (1/) eaj 101. iii	iliiliv't / ti / 1
1' ilit f)/iI?i('ir(l evp?e.t%(io '0% i?ii'\lli('t íiiieiit't	(('itlIi/(i lii' '' 1'
(1 /)/N 1.067). .(,o,c/4o ,oib/i( ou,' eu! 21/11/1 91)1`.

§ 2" - ( ) Auditor soii:ente pode api'se/liau se e'iu, Is	uIit.ioeul', do caro,'

tiLi1(lt)() ii'.'.'ieieiivaiiietiie e'.erciii, ' . ii,l IIl)iIIluI dc ( ,)luIa',. - 01 IlliuIs(l,.' (IIIC0 uii,,

Art. () A (oiiuksjo Peruiiaueiiue a titie si . cicie o au. 04 pode. dianue de
indicio de despesa iiao aiuiouuiada. ainda tliIe sou a Ioi iuia de Ilivestuulielilo tua''
igiauival ou de stihsídio não al)i( l VJ(l O . ',olieiiii uiuitiuii;uiL' ltSl)))i15i\ii

que, no pi'to de cilico (lias. l'L' ()S eseiaueeiuuieiulos Ilecessaru,)s.

1'' . Não piestailos os escliuieeiulieulos. 011 eolisldera(los
a ( iitssfiu solueitarí ao ' Frubunai de ('ouias puouuneuiuuuleutio eoneIusi, s,,hie
a niateri.u, nu piau) de trinta dias.



2	Se o Tribunal entender irregular a despesa. a Comissão proporá à
i\ssentbléia Lcgklaiia a sua sustação.

Ari. 81 ( )s leres 1 .egislativo. ExecutiVo) C Judiciário e as entidades da
adiuinistição> indireta inanterão. de forma integrada, sistema de controle inter-
no. com a finalidade de:

- avaliar  O CLI mpri me ii to (las metas previstas nos respectivos planos
plurianuais e a execução dos programas de governo e orçamentos;

II — Comprovar a le galidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
cl ic iene ia. da gestão orçamentária. Ii nancei ia e patri 111011 ial dos órgãos da ad mi -
nistraçao direta e das entidades da administração indireta, e da aplicação) de
ccii si )s públicos por cri (idade de direito privado:

lii exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias e o de
seus ducitos e haveres:

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

Paráeralo único) -- os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhcciiiiento do: qualquer irregularidade ou ilegalidade. dela darão ciência ao
Tribunal de Contas. sob peiia de responsabilidade solidária.

AuL 82 - Qu:tlq ocr cidadão. ParliduPartido políticm assoei ação legal mente cons-
tituída ou sindicato é parte legítima para, na h)rina da lei, denunciar irregularida-
de ou ilegalidade de ato de agente público.

• Eu/e (IFiiL0r 67u 72 do Lei ('onipIeioenar n"33. de 281611994.
Paiágral único A denúncia poderá ser leita. em qualquer caso. à As-

seiithléia 1 .egislati va, ou, sobre assunto da respectiva competência, ao Ministé-
rio Publico ou ao Tribunal de Contas.

Seção 11
Do Poder F..xecutiv()

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 83 — ( ) Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxilia-
do pelos Secretários de Estado.

Art. 84 í\ eleição do Governador e do VieeGovcrnador do Estado, para
i1ia iidat 0) de quatro anos, se real i taraí noventa dias antes do) térm no do ivaiidato
de seus ai teccsso wes. e a posse ocorrei-á no ( l ia primeiro de janeiro do ano
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suhseqtíente. ohservado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 da ('iistituiçio
da República.

iínico - l'etderi o mandato ii ( ovcrnahu do listak que asso-
mir outro cargo ou iunçio na adiiiinistraçio pública direta ou indireta. ressalva-
da a posse em virtude de concurso público e observado (1 disposto no art. 20. 1.
IV e V.

Ar[. 85 - A eleição do Governador do hstado ililportara. pala mandato
correspondente, a do Vice-Governador com ele reeistraclo.

§ 1''— () Vice-Governador substiiuirií (1 Governador do lstado. no caso de
itupedinienio, e lhe sucederá. no de vaga.

§ 2" ( ) Vice-Governador. alvni de outras atribuições que lhe toreni
conridas por lei complementar. auxiliarii i Governador do listado. sempre que
por ele convoca(h) para inisses especiais.

Art. 6— ( ) (i&ivernadiwc o Viee-(vermiadordo listaki tolliarao l'e eni
reunião da Asseinbl(ia 1 .eeislaiiva. picstaluh) o seiiuintc coiilproinisso: "l'ro-
iiielo manter. defender e euniprir a Coiistiiuiço da República e a do Estado.
observaras leis, promover o bem geral do povo mineiro e sustentara integridade
e a ali 10110111 de Minas Gerais."

Art. 87 -- No caso de impedimento do Governadore do Vice-Governador
do listado ou no de vaeancia dos rr'specti\ os cargos, ser ii) sticessivallieilie
chamados ao exercício do Governo o Presidente da Assemimbkia legislativa e o

'rri hu ii aI de iii si iça

§ 1° -- Vagando os Careos de Governador e Vice-Governador (lO Estado.
far-se-ú eleição noventa dias depois de aberta a dltitita vaga.

§ 2'' Ocorrendo a vaciiicia nos últnnos dois aiio', do niandaio governa-
mental. a eleição para ambos os cargos serú leita trinta dias depois da úliiiiia
vaga, pela Assem blé ia Le g islai i  va, na fornia do: lei c n p leu neniar.

§ '' - liii qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o periodo de
seus antecessores.

Ari. 8 Se, decorridos dei dias da data lixada para a posse. o Governador
OU o Vice-Governadordo listado, salvo motivo de força maior. m'io tiverassuiiii-
do o cargo, este serú declarado vago.

Art. 89 - O Governador residirá na Capital do Estado e limo poderú. seni
autoritaçio da Asscnibkia Legislativa, ausentar-se do Estado por mais de qimimi-
te (lias consecutivos, sob pena de perder o cargo.

Parúgralo único - O Governador e o Vice-Govcriiador do Estado, no aio
da posse e ao kri1mino do mandato, lario dcclaraço pública dc seus hcn.c nu
cartorio de títulos e documentos, sob pena de responsabilidade.
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Subseção II
Das triIniições do (;overnador do Esta(I()

Au. 9() - Conipele pri vaI i\anlenle ao Governador do Estado:

nomear e exonerar cc Secretário de Estado:

II exerceu. com o auxiliodccs Seeretárn)s de Estado, a direçãosuperiordo
ls,lei ixeculivo:

III - prover e extinguir os cargos publicos do Poder Executivo, observado
o il i5lO5t() nesta ('onsi ituição:

IV--- pro\-cros cargos de direção ou adnlinislraçã() superior das autarquias
e &i uidações públicas:

V - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Ci) flst i 1 Lii Ç()

VI - fundamentar os priqetos de lei que remeter à Assembléia Legislativa;

VII - Sancionar, proinu Igar e foter publicaras leis e, para sua fiel execução,
expedir decretos e regulauiienk)s;

VIII - velar proposições de lei, total ou parcialmenie:

IX - elaborar leis delegadas:

X - reuiietcr niensageuiu e planos de governo à Asseiiibléia Legislativa,
quando da reunião inaugurul da sessão legislativa ordinária, expondo a situação
do Estado:

Xl -- en ar à Assembléia 1 .egislai 1 ' a o plano plurianual de ação governa-
mental. o pioeto da Lei de 1 )ireiri,es Orçamentárias e as propostas de orçamen-
to, previstos nesta Constituição;

Xli prestar, anualmente, à Assembléia Legislativa, dentro de sessenta
dias da abertura da sessão legislativa ordinária, as contas referentes ao exercício
ante ri

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

XI V (li	n. na l wi ii i da lei, sobre a organização e a atividade do Poder
1 \eccii i o:

XV - decretar intervenção em Município e nomear Interventor:

XVI - celebrar convénio com entidade de direito público OU privado, ob-
servado o disposto no ari. 62, XXV:

• /)('(/(jI(j(/(j (1 UZ(ï ) iiStjffoiHfla/ j /(l(/e Lia expressão "OhSe?'l'ado
cIiS,)OSt(, no ci,!. 62, XXV' (AI)/N 165). A((;,da() publicado em

26/9/1997.
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xvil - cutilejir e(Indec(IIaç5() e (IiStiiiÇi(i Ii()ii(IiilIcaS

XVIII - LLIIiiiaIreIi)l)iesIIPiILIexterno (111 ilitern((L fI/er	 acordok
eXIel'Ifl) de qualquer iiaitIte/a.	mio11 l/aU) &Li Asseiiuhleia 1 .eI'.LIiI\ a.
SerVadLIS (IS palalueilos te einIli(IaIncnhI( Ie(uIa(k)s em lei. (leililti (11(5 1 )1 1 1K-

iLi Colislituição da Iel)(il)IIL.I:

>IX -- .t,Iieiiar iil(er\enai lederal. ressalvaihl 1 (IIptI) llc'ia ((115h-

tu içI( I

XX - CO!iVealeXtl1U)l'dIi1 ilalIleilie i j\sseiiililei;i 1 e!i5IiIl

XXI — apre ,,milar ao orei lederal e()I11I)cicnie () plano de iplIeaça() dos
crcdik)s eneeiti&Ios Pela lniao. a iiitilo de auxilio, e prestar as eonla' respee(I\as:

)(ll —iei um quinto dos luiares (los lmihuihils do l'slado. ohserxado
o (lispoxi() flO ari V-1 e seu pamaialo da (nmsiIiLIiçio da Repiihliea:

— hhLIi)ielr( 'Oi1sellieIIo\ e o,. Aintiiom'es do 1 iihtiiiiil (te (OIILIS C (IS

Juíie ., do Tribunal de Justiça Militai. nos tenho'. desta ( ()m1stIt1Iiç.n)

>.>.l'v' - IlOIhie,tl iIOIS (1(15 ihIeihhI)loS do ( 'oimsellio de (ioxeiilu. a que se
relell,' o inciso V do art. 94:

xxV -- exereer oeomllaiuI() supermorda ilIle ja Militar e (lo( IrjSI de t3omu-
hetios Militar. proitiuver Setis III leiais e no li l)iii1 (IS eaiii((s que IIL''. \JI)

plival 1V05

1' ./u, ao (/111.1(1 u Ia E!nenda cl ( on.Iilwç 1i 'ii' ('o, cic 216/1991).

XXVI iloiiieaio trI1LiII,Itor-(_eitI de .ltistiça. II 1 1 1I'eLlla(l&Il-(ietal do Fs-
ta(I(). () 1 1 1 ()C ti radoi -(i emal da laieimda Isiai,Iuul e o I)eleitsom lkihlmeo ( etal. lio'.
telilios tiesta (0h51h11 iÇcU)

XXVII -- e\eieei	liras atlIhLlmçes j)ie\tStaS nesia ( 'onsliiuiçio.
XXVIII	iele ar. alenlial ou anular pemialidades a&liiiinistratm as lilipsias

a ser idores ei' is e a iiiiliiares do kstado, qtiiimdo julgam e((IlVeihleihte

• /1 ( p soj(/() iula I:ine,ula à ( 'olLvFiFuiçdo o" 39. de 21114)V

Subseç.io ti
1 ).t I(eNpms biliddde do ( u &iiiuIoi' do I's(ido

:\ri. VI -- SAI Li lues de ie.juliisahlllolade o'. atos di ( ,oeriiadordo I'.la
do que atentem Contra a ( 'oiisimlulço da Repuhliea. esta (' nsliiuiçio e. espe
eialmiuente. clmima:

1	a ex istmie ia da tIiliio:

II -	lire Lxercieu)(t() Podei Legi,1aliw. tio I'oik'i Jumolieijiioe olo \liiiis-
terit) Publico, da tJiiiio e do Istado:



III - t c\eiCIC1() (k)S (lilcitos políticos. iii(IiVi(lLi,iis, colei ivos C SOciaiS
a segiir:iriça interna do Pais e do I:stado:

V - a probidade na adiiiiiiistração:

VI - a lei irçai nen fatia:

Vil - cumprimento das leis e das decisões judiciais.

§ 1° Os crimes de que trata este artigo são definidos em lei federal
especial, que esta he lece as tu r ii is de processo e ju 1 !U ifie n to.

§ 2° L periiiitido a iodo cidallão denunciar ti Governador perante a As-
semhlt5ia Lecislativa porcrinie de iesl)onSahilidade.

§ 3° Nos crimes de responsabilidade. o ( overnador do Estado será
stibilieti(l() a plocesso epulganiento perante a Assciiihliia Legislativa, se admi-
ida a acusação por dois terços de seus meio bit )S.

Art. 92 -- ( ) ( overnador tu> l:stado será suhinetidti a processo e julgamen-
to perante o Superior iribunal de Justiça, nos crimes comuns.

(;ok(;o ernadi>r será %u%penso de suas funções:

- nos critiles comuns, se recebida a denuncia ou a queixa pelo Superior
Tribunal de .1 usi iça: e

II tios erililes de responsabilidade, se admitida a acusação e instaurado
P I Lc. pela Assenihkta Legislativa.

§ 2" Na hipótese do inciso 11 do parágrafo anterior, se o julgamento não
estiver concluído no prazo de cento e oitenta dias, cessará o afastamento dl)

overiiaulor do I:stado, sem pre • i(íto do regular prosseguimento do processo.
§ 3° - 1 ikj nu nt () não sobrevier sentença ci indenatória. tios crimes co-

iliuils, o Governador não estará sujeito a prisão.

• !)eclarada a i,l('oflS( jfjfc jofl(j/ jd(u/e, em 19/10/19V5 (A !)IN
1.018). Acórd,o publicado em 17/11/1995 e republicado em
2411111995.

§ 4' - ( ) ( overiiador não pode, na vigência de seu mandato, ser iesl)oflsa-
l>ili,ado por ato estranho ao exercício de suas lunções.

• I)i'r/arao/a a ui((atstitl((io,:Oli(Iade, em 19/10/1995 (A!)IN
1. 0 18).IS). Acórdão publicado em 17/11/1995 e republicado em
2411111995.

Subseção IV
I)ii Ss,'çre(árjoi de ESLI(Io

\ri 9	(1 etieLírio de l:stido será escolhido de n tre brasileiros maiores
de vinte e uni anos de idade no exercício dos direitos políticos.
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§ 1'	Compete ao Secretario dc Estado. alein de outras trihitices
et)nleiIdtS eiti lei:

- exercer «i oricillação. et)oIdenação e supervio dOS óÇAM de sua
Secretaria e das entidades ilit adiiitniSçío indireta a ela inculadas:

II - ei ele nd ar aLi e dec te t di ( i cru ad ir:

III expedir instruções para a execuç.Tio de lei, decreto e regtilaiuiiilo:

I'V - Iie seiiLar	(itierti:iihir ik [siadi elatotiti aiival de sua gest5o.
que seii publicado no iigii til ieial do Estado:

- comparecer a .Asseinhlcia 1 .egislativa. nus c,Iso', e pala os liii', indica-
dos nesta ('onsi 1 tu içIo:

VI - praticar os atos peitilielites as atribuições que lhe tiureiit uutitoigadas
ou delegada ,, pelo ( overiiadoj do 1 ,,Lado.

§ 2'	Nu, crimes etuitiu p is e nos de Iesj)uuiis:tI)ili(lade. o Seciet:iriuu sela
pioeessaduue julgado pelo Tribunal de .Iustiça e. nos de ie'ponsabiliul:ide coticos
L)li1 is do (veinador do 1	lell .\sseiiihlcia 1 ecisLitiva.

§ Y( ) Secretario de Est,iduu esLi stijeituu ais inesiutus iiiipeiliiiieiiits di'
l)eputado l:sia&ival. ressalvado o exeicicio de um caigui de nigisterio.

Siib.seçao V
Do ('onselho de(' overno

Ari. 14 ( ) Conselho de ( iuu\eFnu) 1. o oi!;uu' superior de euunsulia iii'
juveritadui do Est,tk. sob sua l)lesid1tcta. e dele	irtkipitit:

1 - uu Viee-( overiiaduii do Istado:

II	o Presidente da Asseiiihluia 1 .gislat iva:

III - os Inicies da maioria e da minoria na Assenihkia Lecislati a:

IV - o Secretário de l:stalu da Justiça:

- seus uul laos brasileiros latos. eoiii ililis de titnta e cinco aiios de
idade, dito, utuis &ti,ui', iloiiiC.tdo.', pelui (oeriiit1uui e LIL1,1110 eleitos
pela ,\ssetiil)leia Legislativa, ioulu ' s com iiiainlatuu dc luuis ulmos. v euLiul.i a
reeuunduçiuu.

Art. 95 - ('umpcic ao Conselho pronunciai -',C sobre quesnues ele antes
suscitadas pelo ( oerno Estadual. imicluidos a estabilidade (Ia,', tnstllLuiçics e
problema,, emergentes de grave coinplex idade e iiiipl icaçt'ues sociais.

Parágrafo único - A lei icgulara a oigaili/açao e o Ituiieioiiamiiciitu, do
Conselho.
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Se'çao III
I)o I'ler j tulieiario

•Stihscç:iti 1
Í)ispusições (;erais

Ar(. 96 Si	rg.ios do Poder .ludieiírio:
- ti lo huiial de J ust iça:

II - OS lrihuniis de Alçada:

III - o Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar:

IV - os l 'ribnnais do Júri:

V - os .ln jis de 1 )ircilo:

1)5 itiI/a(l()S N51)eciais.

Art. 97 Ao Poder Judiciário t assegurada autonomia administrativa e
1 nanceira.

Parágralo único - Quando o regular exercício das funções do Poder Judi-
ciario for impedido pela não-satislação oportuna das dotações que lhe
et rre Sp( ind ani . caberá ati Tribunal de Justiça,iça. l)C la inaioria de se ti s mciii hr s,
solicitar ao Stiprciiio 'Irihunal Federal iiitcrvenção da União no Estado.

Art. 9 —Coitipete aol rihunal de Justiça ai nic i a( i va  da Lei de ()rganitação
e l)i lsao Judiciárias do Estado e ele suas alterações, observados os seguintes
principio'.:

• Vide Lei Complementar ii " 38, de 13i2/1995, e Lei Cofllplefllenkir
59. (te 181112001.

concurso) público de provas e títulos, com a participaçâti da Ordem dos Advo-
gados elo Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais, ciii todas as suas fases,
obedecendo-se, nas nomeações. a ordem ele elassilcação:

II - 11omoçào (Ice til rário: i a para entrância, por antiguidade e merecimen(o,
li e rn aelanie file, observado o seg ti iii ie

-L) na a pio ração tIa ai ti gil idade. i Tri hu tia 1 ele Justiça po ide ri rec usar o iii i z
tilais antigo pelo oio iiioiivado de dois terços ele seus nienibros. contornie
proceci o mento pioprio, repetindo-se a votação atos fixar-se a indicação:

a promoção por merecimento pressupõe doi ,,, anos de exercício na respec-
ti va entrância, desde cine integre o .1 nu a pri nieira qui rita parte da lista de antigüidade
desta. "alvo se hão 1 houver, com tais reclu i silos, quem aceite o lugar vago:

1	ilgiesso na carreira. eupo) cargo inicial o de Juit Suhslituto. mediante
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pI()IiiOç.iti piii ineiccititeniti, aciidido o (1151)0510 na alinca anterior.
resultara de lista iripliec iirganiiada pelo Tribunal de Justiça. eoliiposta peito.
ti(ilflC'. iii.)i. '. 01.1(105 (kiltit °'quettiiliaiii obtido iiiait)ii.1 ik oto% doN riieiii-
hro .. do oig5tt. e se procederá. pala lcaiiça-la. a ate Ires \titilç Cs. e\ai)1iko..
ciii jiiiiiieiitt lucar, os lemaneNcente.% de lista anterior:

d adotai-se-al) COlHO critério.,' de aIeiiçii(i 1.11) ilieleesnienio .1 l'e .' e .i
segurança no exercício tIa juriNdição. a Irequciicia (II ij)ro\LitaIneilI(t eni curso%
deziperfeiçoamcnto reconhecidos e ti Ilincionanienlo regular dos ser' IÇIo. 11h11-

ciais na comarca.,

e) e ohiieatSiia a )rt)il1(iç(t do liii, que figure )r lrs ve/es consecutivas
ou cinco alternadas ciii list;t de IilereLiiilelilo:

1 o.luit iiiiii po lera sei pronios idi, ou remos ido enquanto lionsei P1'tes
' o pai.ilis.itfo. Pelideilie de tiespacliov ilceisati ou	temiça de sua Ct'illpeleiiela:

III 1) aeesstt ns tIiI)nnams de '.CgLiil(1() grau SC lama por aiitiguidatk e
iiieieciiuento. Iternadaimiente. apurado. na últimiia el1ii1m1ema ou ciii Fribunal de
Alçada, quando se tratar de pniiiutçiit para o Tribunal de .Iustlça. dc acordo com
() inciso II e a classe de oriíem:

l'/	miislituiçifio de eursos ol leiais de PieI) iaLo e al)el tciçitanieiiiit de
inagi'.tiailos comi) meqnmsmius para lli!Fcs'.() e potilioçati ia carreira:

V a aposentadoria com \cnelliient&s iiitegm . ai'. e eomimpulsiria por
invalidei. ou aos setenta anos i.ie idade, e lacuitatisa aio. Ililita ano'. de serviço.
.11)65 cinco ano. tl. eletRo c\cicleio na u&Imcalui.i:

VI	oJLii/titiiIalmcsl(Imra fia l_'sl)_'ctmvactiiil;iica:

VII	a criaçà(t tiii icstaui ÇiO de çoinaiea ou vaia inmpiuIar;i a pmevis;io
das respectisas C'.IiURiI.i'. atliniiilsiraii\a. uJieiui ii notarial e de Ristmo
das na lei de ( )rgaiiiiaçiitt e I)is msio ItiiIieiirmas:

VII oato de iclil çio, (IlspoIliI)ilm(Iade ou ;iI io.ciitadoria dc iliagistiaito.
1) 1 W interesse )1ÍhlieO, lundar-se-a cmii deeisb). pelo oto de dois terços do Iri-
hunal de Justiça. assciiiira&ta ampla delesa:

IX	iodos os 1 uI.nieiittts dos oriios do PItILI miliciano scrit )Uhl it. t\.
e. todas aN ilecisoes. ttuldtlift'nia(Ias, sob pena tk nulidade, poiltimdti lei. se o
mtcicssc publico o e'sigml. lmmiiitam a presença. ciii detcm iiiiiiatlos aios. as pipI ias
partes e a seus advoaikis. ou somente a estes:

X as deeisies adniinistra(isas tios tribunais semio il)oti\ .itlas, e. as di '.-
cipliiiaics. lttiiia(la'. pelo '. tio da maioria de seus iiieiiiiutts til] ilit tti"tit espe-
cial. se houver:

XI —miii'. tmihunais comii numiicio snl)crior a vinte e einett titigitiumes. podei 
sei consumido orgao especial, com o milimiiino de ou/e e o ii)a\iliio de 5)11k (
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CIiicii lllciiil)i(i5.para OcXcieeit)da5 ali . i buições ,I(Iilliilisti',ilivas e juiisdicionais
da eoi1Lpcliicia do tribunal pleno.

Àri, 99 - Um quinto dos lugares dos tribunais de segundo grau seni
ci)mposli de membros di M i') sttrio Ptibl ICI) com mais de dei anos de carreira e
de ad\i)eados (te not6rio saber i ti rídico e de iepulaçi() ilibada, com mais de (lei
aiu is de etc ti va ali v idade 1 ) 1 1 1 issu ina i 11(1 iea(los pelos (')rgït()s de representação
das respectivas classes ciii lisi:t sxtupla.

Parzígralo tin co - Recebidas as indicações. oTribunal li rmará lista tríplice
e a em iará ao ( oveiiiadui' do Estado, que. nos vinte (lias subseqüentes. esco-
lherá u iii de se ti s i n 1 eg ia n Les para nomeação.

,\i-I. IU() So garantias do Magistrado:

-- ilaliciedade. adquirida:

a) pc LIS .111 ífes ni iineadt is para os tribunais de segundo grau. a partir da
posse:

H pelos iiiagistrados de carreira. após dois anos de exercício no cargo

II iiiaiiiovibilidadc. salvo a ren1oço coiiipuls6ria, por motivo de interes-
se pii hI ico. ou a ii O IV i me ii taçit 1 (lo J li Í / dc ti Fil a Piit outra vara da mesma comarca,
se o interesse da prestaç urisdicumal o recomendar, observado o inciso VIII
do art. 98:

• /Ili,'lj/(/(I (1 III(OlISIjti((jl),l(j/ j(/(j(/C (AI)IN 367). Li//filiar iiüo
rcqiierula.

III i rredut ihi 1 idade dc encimentos. na rina da Consl i Iuiç1() da República.

* 1' ( ) iiiagistrado vitalício somente perdeni o cargo em decorrência de
sentença judicizil transitada ciii julgado.

§2" ( ) Iribunal de Justiça pderi. pelo soloda maioria de seus iiieiiihios
e :i.sseg&iiad:i iiiipla defesa. Por :1111 ou por 0iiiiSs) ocorridos durante o hiiiio
do csl:igio, decidir pela exoner:içiii do magistrado de carreira:

• l /L' ü i(IU (1 /1?II J 11',Ii!li(joll(I/j(I(l(/e (Al)IN 367). Liminar não
/ ((/11(17(1(1.

1	iiiaiti lestaiiienle Ii('liei1Ie no cuilipriilicnl() dos deveres do cargo:
II de procedimento 1 n coil ipa É ívc 1 co m a dignidade, a honra e o decoro

das suas tu iiçcs : ou

til - de insuflciente capacidade (te liabalho ou cujo proceder funcional
sela incoiiipuii cl com o bom desempenho das atiVidades do Poder judiciário.

§ 3''	1 ):ir- se-aí exiimiciaçio. como autoilialico atastauieniti das funções,
ainda que o aio iespeclivo seja publicado al)s o hinio.

• rt it,'Uj(/(l O /11(011 stltiI(iolia/u/a(/e (AI)IN 367). Liminar não
lida.



§ T- hill CSO de cxii Ç 'i() (lii Cillai'Ca (4(1 flhlidalIça de sede (14) JUi' /t). scia
facultado ao illagistra(Il( i'cihlUVCi-Se pala ((Ilha COihhal'Ca de IgIiill en(l'arIl.la. 1)41
OI')tei a tIlSl')oihII'llli(l1(lc eo)il \'Ci)clIhhClllOs illlCill,Iis ate S1'lj aI)i'o ' e tlaIl)C i1 ( I1 11,1

ihhaUlstiUl LIIJ.

i\il, liii (.)s vcllelllleilh)sdo) 11liii5II.l4I1) ser5 Ii\a(I1)scolIl dIlet'cllc.l na))
superior a dei 1)01 Ccliii) de unia pala (((lira das calceoi'i.is da carreira. 11i))

po(Ieitd() excedei, a qualqtici hiiulo. oS de Ministro do Supiciiio I 'rihuii,il I'cd.'i.II.

§ 1' 1 ) e cti1Icnill do Deselilhar('ador. excluidas a» SalilaCcus de
caráter pcssilll. nianicr5o sempre a equivalência resultajile do) disposloi nus
aris. 24, § 1",c 2.

§ 2'' Aliciada a i'cinuiicraçiodos iiiciiihios dos ilciiiais Pudcics. (11111)11-

md de Jusliça 1) puni a Asscimihlcia l.egisluhiva (4 Iea(usluimicnio dos 'enciincii-
Iils (lo) iila('islla(h). (,hscI' ado, 1) disposto neste alugo)

§ '' ( ) iliagistta(Il) 'e Nuicha aos lililiuslI)' gerais. tTi¼llJ5iC II .14.' 1111(L).

aos c\ii'a(4i'&lIt1aFiO), e atis (lcscilnlos lixados ciii lei. oot)Scr\a(ta a iSUiloIlilia ('1111)

os mciill)i'i (5 (104.5 demais Poderes.

§ 4' Os di) inagisliado) (LI inahiidao.k' scnioi plus na milesmila
(laia e wN Isto)s ',eíUfl(lo1 015 lilesiliOs índices dos \ criei mhlcmhi(ls (1() iiiacisirado em
atividade.

§ 5'' [iii C'dS() de 1110114.' (101 i11ai1isliIolii, atiVo) ((LI Ili,IliV1(. C as\C(!Oliaolo O)

beneficio (14.' l)eiisik) C Oi ilc s l)O il(lcille a hi(llIiila(lc da reiinineraç5u ((LI P'°" 'Ihi(.

ohseivtdoi 0 (1151)4)510 110 paiagrulo) itilteF101

Ari. 102 - Ao illaiilstiadll 4.' ',edalh)

exercer. ainda que cni disponibilidade. 1)1(14.0) ('((('4' 144( Itillçao(. 'iiIo
uma de 11llglSICiiO

II	recebei. a qualquer 1(1111(4 ou plct.'\lu. custas ((LI Lii'llcipaç 'iol CII) pro-
cesso:

III	dedicar-se a til idade l)olltico-l)arim(laria.

IoI'i. liii - C'uiilpele 1)1 i\ alivalilente:

- aos lrihunais de '.egull4lo (11141:

a) eleger seus oigaus oliicilvo)s e elaborar seus lcgliilehiius iTilcilius 4.1)11)
observância das no irm as de 1 ) 1 1 (Cesso 4 e das gw-alitias 1)11 lCCssLlai 5 das e
dis1ioindi sIdIte a euiipctcncla e o lullcIi(llaIllcnho) (10(5 lcspLChl)s urt!aois
hIliiS(llCio)iiilIS e a(li)iinlsii'alI\ os:

b) ul'ganhtar suas secicialias, seus scrviço)s .mtixiliaics e os tios juilos

q ue lhes lorcin vinculados. clando pelo exercido) da al\ idade coimeklurnd
respcell\a:
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C) prover. por COilCtil5() público de provas. ou de proas e títulos, os
cai.g( is neeessírios a ad mi iii sliaç5 ) da J u s l i ça. exceto os de confiança assim
definidos(lOs en) lei: e

(1) conceder licença, Iérias e outros afastamentos a seus membros e aos
tiiies e servidores qLIC lhes torcia imediatamente vinculados.

II ao Tribunal de Justiça:

ii) l\er os cargos de tuii de carreira (ia respectiva jurisdição:

li) expedmrdecisão normativa em ma(&ia administrativa de economia inter-
na do Poder Jtidiejiírio. ressalvada a autonomia administrativa dos tribunais
inferiores:

e )Por inic ialivadeseu Presidente. elaborar o Regimento Interno e organizar
sua Secretaria e os ser iços aux i liares. e os dos ju ítos que Ilie forem vinculados.

larígial único— Para a eleição a que se refere a alínea a do inciso 1, terão
direito a voto todos os membros do Tribunal.

Ar[. 104 (' na pele pri vat i vamente a 'Iri hu nal de .1 ustiça propor ao Poder
1 e g islaiio. observada ,, as limitações (lesta Constituição:

a alteração do numero de seus membros e dos membros dos tribunais
mie ri t

II -- a criação e a ext 1 i)ÇO de cargo e a fixação de vencimentos de seus
membros. dos Juíies, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e
os d()\ Iuí/os que lhes ineiii vinculados:

III a criação ou a extinção dos tribunais inieiioi'es:

IV - a revisão da oreanização e da divisão judiciárias, bienalmente.

Subseção li
I)o 'I'ribunal de .Justiça

Art. 105 - ( ) Tribunal de Justiça. com iurisdição em todo o Estado e sede
na Capital. e ou p ir- se -á de (lesem hargadores em n á mero fixado  em lei de sua
iniciativa, com con1petncia definida nesta Constituição e na legislação perti-
nente.

• Vide Lei ('oiiipfenientar a" 32, de 20/5/! 994, Lei Complementar
W' 38. de 131211995. e Lei Complementar ii" 59, de 181112001.

Ari. 106--Compete ao l'rihunal de Justiça, além das atribuições previstas
nesta ('onst i tuição:

l processar e julgar origmnarianlente. ressalvada a competência das justi-
ças especializadas:
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a) t, \'iee-(veuii.ukt tio tstd(io. o l)epuiudo Iutdtii!. o Procurador-
(lerai do Estado e o Procurai, 4tr-( ;cral de .JuIiça. nos CI . iiiies com un:

1)) o Secretário  de i-_'.Iatit>. Ies\,Iiado ii'isto tio * 20 do ari.
Juiics dos irihunai ik i\içadt e de .JII\iIçI Militar. o' .iiiiies de i)iieiio. o.
iiiciiihios do NIm p,(ério Publico. o ('oiiiandaiiie-( eiaI tia idieia Militare o (li!
Corpo de l3oiiiheiio'. Militar e o IeIeito Miiiiieipai, no criiiie CttmLii1' e n(I'

'espt ii 'ai)i 1 idade

Reltiç'do (/0(1(1 pela Latem/a a ( 'u tttieiçat ' ii ' • 9. de 2/0/1 (mV.

ei t( iiiaiidado de '.cgul'ança cotilia Itii (itt ( overnadordo Eiada. da t\le.a
e çkt l i i' 'idCiieia tia \..eiiihleia 1 et!i.liii\ a. do prtqFio 1 ribunal ou de eu'
tScios (,iiI'etl\I),- e eoleciuko. de .Iui/ de i)iieiio. iii' eaua'. de ua eoiiipeiiieia
reeural, de SecIt,ta, o de laatIo. do Presidente tio 1 rihunal de ( 'anta.. do
I >i'oeiii',idoi-(ei'ii de ititiçi e tio 11( 'L'ui'a(ittr-( eiiI do Estado:

di l,a/'e,e. -orpuv. no. processos eupo i'eeurts litreili de 'na etinipelen-
cia ou quando o ct,zIloi tu piciciile for itiloritiatie dii'eiaiiietutc iieiia a 'tia
ti ri sti lç.n

e) lulbea.s-hihi. contra ai dc autol idade dii'etaiiieiite 'upeita i sua juristiiçio:

mandado de ilipunt;uo, qulititio ii eialloracao da miorimia retilanieniatioi'a
lor airiiiuiçao le orun', de eiiiiulaie (>11 tiu. Ituiritiitie estui,Iiial $a ariiiiliuisii'aça((
(lileta ou i nuiliela:

1 tçíiit l'CSiS0I ia de ptiI1ado SCLI 1 ie\'isao erinunai eia processo de -na
Ci mi pci	e a:

Iii ação (iil1i de tit lei ou atum IlOi'illIii\it tstatitiais
ciii face tiesta (oiisIituiçio, ou iliulmieipal.e iii lace desta e da Cow,111111çzlo tia
Repuihiiea: e

• 1)erla,'ulti (1 ili(frfl\1I!il('iOli(iIl(I(i(lt hi etuno e tia
10 (iti Im'cpultlna (:11)1V 5'). IJ,,,i,uir (lrfrIiJti em 14/(/199I e

/)iII)lu-!nhl em 2.u/"u//»)l .lordao aprok ado tio 12121200L1,

i) eoniiitode	nlipeIiI1eIa entre iiii ' ie'. de i)ireiio. eia iiuitria de sua caiu-
pe t ne ia ree ii rsa 1

p1 as ewsas e os etuimuliltus emulie o Estado e o ununieinrs. entre estes e
entre as respectivas entidades da

-li eta idti p1'1!! Latem/a /i ('onsmu,ç	ii' 3S,de 71//1yv,
ii -- ulgar. cmii grau tie recurso:

ai ação eiel cmii que for atirar. reti. assisteiuie ou opailenie o Estada, o
Município e respectivas ciriid;ides tia idiiuutuisiraç5o iimuiiieta:

h)	proferida por mii de Menores:
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e) causa tekitivaa família, Sucessão, estado e capacidade das pessoas:

(l) causa relativa a registro público:

e) causa ielaiiva a falência e concordata:

í)causa relativa a iiiatria fiscal:

g ) causa relativa a proteção (1(1 meio anih ie ii te e cio pai ri mônio histórico,
cultural, artístico, turístico e paisaístieo:

11 )  causa rei ai iva a ~Nãoração pe ital a que seja com nada pena de reclusão,
isolada. cumulativa ou alterna(ivamente, excetuada a relativa a crime contra o
pai riluonio:

i) causa relativa acrilile falimenlar, acrime contra a Administração Pública,
a crime relativo a tóxico ou entorpecente e a crime de responsabilidade:

1) causa relativa a crime de competência do Tribunal de Júri:

1) decisão sobre /iabeas-(orpu.v e habea.s -data proferida por iuii de Direi-
to
 

C rei ac i ) nada comm causa de sua competência rec u isa 1

III solicitar a Intervenção no listado e em Município, nos casos previs-
tos nesta e na Constituição da República.

§ 1''— Nos casos de conexão ou continência entre ações de competência
do Tribunal dc Justiça e do '1 ribunal de Alçada. prorrogar-se-á a cio primeiro, o
incsn li) Ocorrendo quando. co lnatria penal, fiou ver dcsclassi heação para cri me
dc competência do último.

§ 2" - ('III] pete ao Pies deu te 1h) 'Ir ihii na 1 de Justiça ex ped ir ato de notuea-
çã( . remoção. promoção, di spoii i bi 1 idade e aposentadoria de magisi rado de cai'-
eira da respectiva jurisdição.

Subseção III
I)os 'I 'rihunais de Alçada

/\rt 107 ()is Tribunais de Alçada terão a jurisdição, a sede e os juítcs que
a lei deterio i nar.

• Vide lei ('oinpleunentar a" 38, de 13/2/1995, e Lei Coinplen lei lar
W'59, de 181112001.

Ari. 1118— Compete aos Tribunais de Alçada:

1-- processar e pulgai originariaitiente:

a) ntandad de seg u ranca e /u,/uea.v- o//lux contra ato e decisão de J ti i / de
primeira Instância. desde (file relacionados com causa cujo julgamento, em grau
dc recurso. seja da sua competência:
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bi ação lescÍsria de julgudo wil e ievisiti criminal cillpr(en de,tia
eu IJJ)C ttí iic ia:

II -i LiI pi- ciii grau de ieciru ew'.a nam) atimbuida epic	iiinle
LC'ncia du lrihunal de imi'aiçi ou a órgão reiursal tlu itii,adu epeeIai'..

(il)'eçn IV
Da Justiça Militar

Art. 109 - A Jusliç Militai eoiititunla. cri) rrimeir i.!iJU. pelos (Oilsc
Il)s de Jiistiçi e, ciii secundo. me io Iribtimial de .lusliça Militar.

Ar. 110 () liihunai de Jiisliçi Militar. coto sede na Capital e iui'isdiçao
cio todo mm território do hstadu. c impõe-se de w/cs ()1 metais da ativa, do mais
alto pustiula Policia Militartiti do('iiipode liiihcirn' Militar, ide }uítes Ci\ N.
eia nujinciu íilipar. fiNadis na lei de ( )ig nuiaçi'io e l)ivisio ludiciiria.e xccdciikm
ii nuiitieiuide mi/es ( )Iieiais autle til/es civis cm uniu unidade.

• Reiloçio (1(1(11 i / 01(1 LFII(,0/a a ( ou vu llFçO() ii $9. de 21011V91).

• ide IÁ'/ ( 'elmm/mlenmelihlr W,38. de 131211995. e I.ei (nmpleineuiar
a" 59, de 11112001.

§ 1' - ( )s jui/cs ( )liciai, da ativa e os tmIeeinmesdoqtiinloeimnsmimueimmnal
scriio iomii)ea&lus ir aio do ( ;tmi'riiitkir do Isiadim, ohedc'cndo-sc a regra tio
ait. 99.

§ 2'' Oluii, do'Iriloi,mal dc Postiça Militar e mm .Ini, Aiidiiiiicotani. icsp)cc-
tiaiiteiite, &lo.s iilesiioi' direitos, Viiillageius e \ellciiiienti)s do .Iuii dos 1 iihtm-
nais de Alçada e dii .Ini, de l)iieiimide eiitiiiieia especial e se sujeitam iis itiesnias
vedações.

i\it. III - -( 'miiiipetc i Justiça Milimai itmeessareItilgaitm policial militar e 
homlsiro inilitareimi eriiiie Inibiar dchnidoemn lei, e ao Iriburial de .Ilisilça Miliiai.
decidir sobe a perda do posto e da patente de oficial e m.la giaduaçiu de praça.

/?ei/oç (Ii' (1(111(1 / )i'l( i Liiieiii/a a (on.tia1içlo n`39, de 216//999.

Suihseç.ii \'
I)im 1 ril)unal (140.11,11.i

Al i. 1 12	Iiii .,uiii ii miiI;iie,i 1 tiiiCioi1UJ pelm	Hei)	iiiii 1 rihiil)Li dt, .1
caio a eaiilposiçao e a oi.iiiIf.içaa que a lei tederal dclii lilinal. i egnizulos o
sit!iI(m das ' olaçoes. a pbciiiitimle da delesa e a soherania ilos ereiiiios. e caiu
eiinipek'nema para migar mis cilines dolastis contra a vida.
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Subseção VI
I)o Juiz de Direito

Aii. II 3 ( )Jui, de I)ircito exerce aurisdiçâocoiiiuiu estadual de primeiro
erau e integra a carreira da iiiae si ratura nas comarcas e j u íios e com a competôn -
eia que a Lei de ( )rganiiação e I)ivisão.Judiciárias determinar.

• Vide Lei Complementar n"38. de 13/2/1995, e Lei Complementar
o" 59. de 181112001.

Parágialo único —Compete ao Juiz de l)iieito julgar man(lado de inlunção
quando a iioriva regulaineniadora for airihuiçãock) Prefeito, da Câmara rvlunici-
j)al ou de sua Mesa 1)iictora. ou de autarquia ou fundação pública municipais.

Ai-l. 1 14 Para conhecere julgar conflito fundiário, será. pelo Presidente
do Tribunal de Justiça. designado Juiz de entrância especial, com competência
exclusiva para (lUestã() agrária.

Paiígrai urilco Sempre que necessário à eficiente pi'estaçãojurisdicional.
ojuit se laiá presente no local do litígio.

Art. 115— ( ) Tribunal de .Justiç'a avaliará, periodicamente. as comarcas e o
oluuie dos trabalhos forenses e proporá, se necessário, a reavaliação das

entrâncias e a criação) de novas varas.

Subseção VII
I)os Juizados Especiais

Ari. 1 16— A competência e a composição) dos juitados especiais. inclusi-
ve Am óigã )s dc .1 u gane n to de seus ice u isos, serão determinadas na Lei de
)igaiiiiaçâo e Divisão .Judieiárias, observado o disposto no art. 98. 1, da Cons-

(iluiçãoi ola República, e, no que couber, no inciso VII do art. 98 desta Constitui-
ção.

• Vide Lei (nnpfeineiotar o" 40, de 2411171995. Lei Complementar
o" 46, de 2311211996, e Lei ('oiiiplenieniar li" 59. de 181112001.

Subseção VIII
I)a .Justiça de Paz

Ari. 1 17-- A lei disporá sobre a Justiça de Pm remuneradm composta de
cidadãs ele i t s pelo vot o di ie t ), universal e sec rei . com mandato de q lia t ro
a nos e eompctô ne ia para cc le biar casaine n to. verificar, de ofício ou em lice de
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1 uipugnaÇi() apicsentada. o processo de lia bi 1 i 1 ação e e xeicer ai ri bu ições conc i -
liatoi'ias, sem caraici'Jurisdicit)IlaI. além de outrw., previstas na tegislaçiu.

• l?ei,'ulaou';itl,do pela Lei hstadual a" 13.454, de 121I12()00, e
Lei ('aia'leinentar o" 5V de 181112001.

Parágrafo único - A eleição do flui de Pai, observado osisiclila inajorila-
rio e a coincidência com as eleições municipais. ser2í disciplinada na lei.

R''olaine,uita/a pela Lei Esiulual o" 13454 , dc 121I12(ll)0.

"til)scçao IX
1)0 (ontroIc de Constittieiøiialidade

1 1 - S'ui partes legítimitas para propor aç 'i(I direta de incolisti-
tucionalidade de lei ou alui nornia(ivo estadual ou municipal. ciii Face desta
('onsi ituiçõo:

1 - o ( overnatlon' do 1 :stailo:

II - a N'lesa da Assembleia:

III - o Procurador-Geral de Justiça:

IV - o Prefeito OU a N'lesa da ('fim)ai'a Municipal:

V - o Conselho da ( )rdcni dos Advogados do Brasil. Seçaodo 1 :siuolo de
Minas Gerais:

Vi - partido polmticoi leealmiicmie instituído:

VII entidade sindical ou de classe com base territorial no Lstadoi.

§ 1—Aplica-se o)dispOSto ileSte artigtiiaçiodircta de nmconstmincmonalmdade
de lei ou ato fiormzuivo miiunicipal cmii lace da ( 'onsiiiumçdii da República.

1 )e li I'lii 1(1 a	 da t'Vf) IC,5 \l!o '' cio /1 1( 'C (/0
Coiusmiaçt7o da Rcpo6/oa '' (A l)lV .)S). L,,,ui,ja,' (1u'fei'oli/ cai
14/0/I99I e publicada cai 23111 1)9 / A 'urdiu' 1//11111(11/o em
121212003.

§ 2''— () Pm'oeurador-Geral de Justiça scrd ouvido, l)Ic\iiulilcmite. mias ações
diretas de inconstitucionalidade.

§ 3° - Declarada a inconstitucionalidade, a decisão serui eomimumiicada
Assembléia Legislativa ou i ('umnaii Municipal.

§ 4° - Reconhecida a imlconstiiucmi)nalidadc por oiiiissdoi de uiicdid:m para
tornar eletiva norma desta ConstuRnçio. a decisão serd eoniuimicaila ao Poder
eomnpctcmile pala adoção das providência ,, micccssdrias t 'ordtica do ato ou inicio
do processo k'Vislalivi), e, cm se ralando de irgto adnmtiiistratio. pala la,c'-lo
cmii tritita dias, sob pena de m'csponsahihidadc.
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5° - Quando () Tribunal de Justiça apreciar a i nconsl 1 tuc R)nal idade. em
tese. de norma lega I ou aio ia winat i v() estadual, citaril. previamente. o Procurador-
Geral do Estado e 1) Pr iciiratlt ii .-Geral da Asseni bli.ia 1 .eg islai iva, que de lendero
• alo o(1 lex[o impugnado, ou. no caso de norilia legal no ato normal i vo m uriteipal
• Pie leito e o Presidente da C5mara Municipal, pata a mesma li nal idade.

§ 6' - Sou iente pelo voto da maioria de seus membros ou do SeU órgo
especial poderão os Tribunais declarar inconsiutuCuonali(Iade de lei ou ato
nh)iiiialivo esia&ltial ou municipal, uncidentalniente ou como objeto de ação direta.

Seção IV
Das Funções Essenciais à Justiça

Stuhseçio 1
I)o \Iinistério Público

• Vide lei ( 'oiip1eiiieiiiar ti " 34, de 121911994, Lei ('onij'Ieine,itar
ti " 61, de 12171200/, e Lei ('oimipleineiitur o" 67. de 221112003.

Ari. 1 19— () Minusicrio Público é in5tit1uiç() permanente. essencial ii fun-
Ç:iI i ti ri sd ic ional do Estado, a que i ncuni be a de lesa da ordem jurídica. do regi me
(lcimmocr:'ttic() e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Parígralo único Sio princípios institucionais do Ministrn) Público a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Amt. 120— Sio lunçi'ies institucionais do Ministério Público:

1 promover, pri vai i aunente. a açio penal pública, na Erma da lei:

II - telar pelo cb.tivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
ele vi nc ia públicaica ai is ditei t( 15 consi ituc onal nien te assegurados, promovendo

as mi icd idas necessírlas ii sua garantia:

III -- promover in(luLrit() civil e aç5o civil pública, para a proteçilo (lo
patrimônio público e social. do meio ambiente e de outros interesses difusos e
ci deiivos:

IV - promover ação de inconstitucional idade ou representação para o li iii
de i nterve nçi() do 1 stado em Municípim nos casos previstos nesta C'onst itu içio;

V —expedir notificação nos procednnentos administrativos de sua compe-
tência. uequisuian(to mnlorniaçiio e documento para instruí-los, na bruma da lei
ci mplciuientar respectiva:

VI - exercer o controle externo da atividade policial, na fui-nia da lei com-
plementar respectiva:
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\'ii	i'cquisilii diIigiicit it1VesUgaLriiI e iiisliti açiu de iIlqLICriIO PliCi
ai. iu(ljeadus os	 jurídicos de suas maiiiiesiações iotessuiis:

Viii CXL eerouiias funções itie lhe loieiu onleiiIix desde que coilipa-
liveis coto sua tinihdade. edada a represenLaçiu judicial e a Loilsulloiia uniu-
Cii de CIt 1 i& Iitie pública.

Ari. 121	Aleni ulas lunções pre istas na ( 'unsiituiçíio di República e lias
leis. iiieuiiihe ao Minisierio Público, nos lermos de sua lei

• tg/e lei (oJn//el?:enh,rn$4. de 12/)11)94, e 1i ( í)!!/)lCu1e)it(II
o' Ól, de /2/7/2()()l.

1	excick . I . ii IISLiiIi/iiÇit() de L'5iiI)Ciu_'4._iiIi(._'i1i) )iisiOiiill ''ii que aliligue
idoso. heitor, iucij):i/ ou piiniidor de dei itiiiici:i:

Ii	iiicirde oieiihiIsiiui estatal de delesa do tiieio uiiihiciiie, tio 'oiitt-
itidot, de poluiL'iI peii:ii e penhieneiíria e de ouiiios aldus il sii:i aiea de aliiiç1o.

122	,\o 1\liiiisit,'iitt l'i'iblieo u lSSei!LIridi ihii>i1oI1ii:i Itineituial. adilil-
iiisIiaiivi e Iinaiieeiia. cabendo-lhe. especiainienie:

• 1iule lei ('omplementai ,:' 34, de /,/(_J//ÇJV4, t lei ( oiii,iItiieitiir
W' 61, de 121712001.

propor ao Poder Legislativo a criação e exiiiiçi de seus Cai'!os L-

.  / )tela,'ada a ('00 fuueiona/idode ( 1 l)l\ / 5$ . l)et i seio

e,,, 71411Y95..c'i'do j'tiIt/itot/i ' tio 211912HH/.

ii expedir. itt's lermos dela ('onstittiiçio, iio de pios unem o de c:intio
inicial de cirieira e dos ser iços auxiliares. de proiiioçut, de ieilioço. de
readiiitssao e de ie elsilo:

III	editar alt) de apttseittadoiia. exoiieiiç5o. deiiiissitt e oliiiOs tjiid liii-
FIOFILili vieineia de caro de carreira ou dos serviços auxiliares;

IV -	igiiiiitar suas seeieiuias e os serviços iitiXIiiiLid5 tias i'ioetiiidoiiis
e I'ri tiliolorias de .1 ust iça:

\	diii)()i'ai' I'LL!ihildIli() iJlit.iiiO.

Iiiiiiiilo unieo ( )s aios dt. que tratam 0.5 ineists 1. li e iii s.t tia et iiipe
itTieia do Procurador-( ;ei:iI tiL' .ItisiiÇii.

Ar. 123 ( ) M lnisieiio Publico Estadual t exeieido:

-- pelo Proeuiadoi-Geral de .Itisiiça:

II pelos Procuradores de Justiça:

III - pelt i'roinoiores de Justiça.
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V , Os iiieiitbros ebi Ministt.iiii Publico. Clii exercício, que gu/em de
VItihCiCda(le, 101111ali() lista tríplice entre OS Procuradores ele Justiça de catego-
ria ritais elevada. tia urina ela lei coinpleinetitai. pala escolha de seu Procurador-
( ;CFa 1. e ele seií nomeado pelo Governador do Estado pala iiianelato ele dois
aio is. perni tida unta recondução. observado o mesmo pioecd 1 mento.

• Vule I.'i ('omple,,,ej,,e ar li" 21, de 271911991, e Lei C'oinp/eineniar
n ,'30, de 10///993.

§ 2' - Recebida a lista tríplice, o (('eli1ieI(ll do Estado, nos vinte dias
Sei hseq ueiit es. iioiiiearú u lo elos seus i litegran (es e lhe dará posse.

§ .'' -- ('asti o Governador do Esta(l() não nomeie ou emposse o Procura-
dor-Gerai de Justiça no pra/0 do parúgi'al'o anterior. será investido no cargo o
itiais votado entre os integrantes da lista, para o exercício elo mandato.

§ 4" ( ) Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação
ela maioria dos membros do Poder Legislativo, na í 'orina ela lei complementar
respectiva.

• líde I.ei ('onp1eineniar a" 2/, de 27/9/1991, e Lj Complementar
W' 30, (/e 10/8/1993.

Art. 124 ( ) Minisrio Público juntodo l'ribunal ele Contas e do'Fribunai
(te .11istiça Militar será exercido por Procuradorde Justiça integrante (lei Ministé-
rio Público 1 stadtial.

• /'üida ci oicensfilmoio,ialidade (1(1 r'.V/)/'eS.São ''iri/ni,tal de
('omitas e do" (AI)!!"! 2.068). Li/ninar deterida em 15/12/1999 e
publicada eia 251212000.
• ,iit'üi(1a a iiicoiist j/jic jonafjdade (M)IN 1.678). Negado se-
guimemilo e publicado em 16/10/1997.

Ari. 125	l facultada ao Procurador-Geral cie Justiça a iniciativa ele lei
complementar c i cie disponha sobre:

1 orgaiti/ação, atribuições e Estatuto (1(1 Ministério Público, observado
o seguinte:

a) ingresso tia carreira mediante concurso público ele provas e títulos,
asseg eirada a parlicipação ela Ordem  ei os Advogadosos elo Brasil,ii, Seção do Esta-
do de Mina ,; ( e ia is. ciii sua rea li /aÇã() e observada, nas ii oueações. a orde iii ele
classi ticação:

h) 1 iii uni )ç( 1, por ali ti g Li el ele e tu e ice imite ii tu. aI ternaelanie nte. ele uma para
outra entiâiicia ou categoria, e da entrância mais elevada pala O cargo imediato
(te Procurador ele Justiça. aplicado, no que couber, oi disposto no art. 98. II:

e) vencimentos li xaetos com diferença não excedente a dez por cento de
umaa para ( tut ia elas e lit iânc ias ou categorias da carreira, não podendo exceder, a
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q Lia k que r Iituk. os atrihuído ao Procurador-Gera I de .lustiçi, cuja reniuneiiçio
não poderá ser superior i que perceber. a qualquer li[ uI(. 1 )eseiiihar.idor:

d p»ffladria em	 inteerais. cl'ilpuisoria p111 invalide, ou
aos 5LICflti .II1LIS de idade e iicult.iti	11s IrinIi ano,, de seíviç. apos cinco
anos de eserelelil eletivo na carreira. oh'.cis .ido II liSj)(1sI(l lit) mi.	. ' 4.

e)os diucilos previstos ntit. 7''. VIII. X11. XVII, XVIlle XiX.tki(oiisuiitii-
Çl) (Ii Republica, no ., IncIso' 1, ti e iii 1111 iii. U e no do ,iiI desta
(' 1115111 ti iça

li	coirtiole externo &i,i atividade policial, por hei)) do exelciel)) Ias se-
guinles alribuiçoes, entre outras:

• •4r0iiJo , i,icon.sii,eioníi/idu/e (AI)IN 706. Negado o'iiii-
/flCIlI() p0, iie Ç'iliIIlid(ldt' aliIii ad emi,,am IIII 141411 YV2 e
((liii) (li! 2414/I.)V2.

,i) lisc.ilitai II cuiriprinienlci dos iii mudados de

• .4ri,iwlu (1 i71(0/lX1((IUi01l(IIj(/(l(/t (1 /)/A 70Ó). iVeç'cu/o
imIl((l /1?)! i/e1'iFi)ili(/(Ide (IuiI(I ad CtLlSau11 ciii 1414119V2 1 publi-
cudo 	2414119(,t2.

ii) receber. diretamente da autoridade policial.	 e 1lt1lI5&I1ier
outras pç de mnlurniação:

• 1 II,'11(/(I (1 Iii) '()liÇf(!j)( iOflLiIi(1(1(h ( . / )/\ 700). \eiU/l 1	(l)1 -
1)1(1)1(1 /11)1 i/el'itl11fu/(l(Ie ulihcl ad etus,ini I,II I41411992 ('
1(1(1(1 aio 2414119'2.

C) lix.ur i)iitf() para i)i t ) SSei.tiiilIeIll() de inquel 110 P11LmtL

• A1(,'UOIO 11 n?)(0O/i1!l(io,l(l/i(1(d(I(- r-/)/A' 70(,). tVei1,1Io S(l)i-
iiit,i (1) /1(11 II ('1,'il1Ii11(1íi( /e tifll 'li ad c.ttisi iii cm 1-1/4/1 1)Q2  /HlhIi -
• i/) (lO -1414119V2.

ci) ietj1IIsrRlI (lili_!I.IlciI a autoridade policial:
e) iiisl)eeil)ililI as lIliRLules policiais eis is IflI imiiiil:tris.

• A,,'iioIo a (/l)('illfluu),1a1i(/(u/(- (ii/)/A 7()Õ;. íVci'1i ' •' iiii-
I!1(llIO /101 tIl ),'illIliUk lI/e tlliIl ad CIti S) iii • iii 1-11-111 1M2 	/ ) iil)/i-
1111/0 (/1? 241411992.

recebei copra de •IL))rremhema lasiaila pela Polícia (is ml I)li pela Policia
F'i ilitar:

• l/','ll0/ll 1 llllO)1%lil)I(l()iUlI1(kl(/(' (l/)/.\ 70i'i;. A- . 1,Io ÇCI'1ll-
meli1) 10/1 II(t,'lfIIllI(/(I(fr atua ad causalmi (III 141411V92  c publi-
cado eia 241411V92.



e ) av ca r. ex cc pci ( lia I e Ítiii danie o t ada I cii te, i fiquéri tu policial em anda-
ii e liii)

• irt,'iiu/a o ouonsmuem,ui/ idade (4I)IN 706). Negado segui-
lacaio por i/eitiiiiidtide (11/1(1 ad causam em 141411992 e publi-
cado cai 241411992.

iii	jwocediiitenlos adjllillisíralivos de sua Competência;
1V 1 ian ole nçãi de e urad nias especial /adas para atuação na defesa do

ludo aiiibiente, (los direlU)s (1(1 coilsuiili(l()r e do paIiiiulôlli() cultural do Estado.

• Vide Lei ('omplemeniar a" 6/, de 121712001.

Art. 121 6	 Aos uïueiiibios do Ministiio Público SãolsscguI'a(1as as se-
go utes garantias:

- vital iciedade, após (luis anos de exercício, não podendo perder o cargo
senão por sentença judicial transitada cmulgado:

II - inaiiiovibílidade. salvo) por ulotiv() de interesse público. me(liailte (le-
CIsiiI) i_lii órgão eoleeiado c o il)l ietcllte do fviinisttrio Público. pelo \'oto de (k)iS
terços (te seus iiieiuihros. assecurada ampla (lctcsl:

III - i iied ut ib 11 idade de vcnc i bentos, observado, quanto à reniuneração, o
disposto na Constituição da República.

Paráciato único -. Aplica-se aos casos de disponibilidade e aposentado-
ria. por interesse público. o disposto) no inciso ii (leste artigo.

Art. 127 - ( )s uiiciiibros (li) Miiiistrio PúI)lico se sujeitam, entre outras, às
seguintes vedações:

receber, a qualquer título e sul) qualquer pietexto, honorários, percen-
taiicns ou custas proccssuais:

II - exercer a advocacia:

III -- exercer o coilKi'cio ou part ci par de sociedade comercial, na b)lnla da lei

IV-- exercer, ainda que cio disponibilidade, qualqucroutra função pública,
salvo Lima de mliag iskrio:

V -exercer ati 'idade político-partidária, salvo exceção prevista em lei.

ParúgraUo único - As funções (1(1 Mmnistrio Público são privativas dos
integrantes da carreira, que deverão residir nas comarcas da respectiva lotação.

Subseção II
Da Advocacia do Estado

\rt. 128 - A l'iocimmadoria-('jeral do hsta(li) instituição) diretamente su-
boi(lillada ao (ovcrnidom do hstado), incuuiibida da representação udicial do
[suado, da consultoria e do assessoramento jurídicos do Poder Executivo.



§ I" - Lei complementar organ izani a Pri teunidoria-Getal do listadi e di s-

porá sobre a carreira de Procurador do Estado, e o ingressoingre ,,so ue la depende de
coneurso ptiblieo de provas e títulos. realitado jiela it1siUuiçIo. como a participa-
ÇIi da Ordem dos Advogados do Brasil. Seçio do Estado de Minas Gerais.

• Vide Lei Conip/enieiiior W ' 30, de IO/"/I 99$. e (111.3" da Lei
Conipleiiieiiiar ,i° 42. de 11/1/1996.

§ 2" Nos processos tudietal e aduti istrativo que tratem de iii,iieria irititi
I,itia, a iC)icseiliaÇl() tio Estado iik'uitil)t' a Pioctiiatloiia-( ;ci'al da k/eiida lista-
dual, que a exercerá por seus Procuradores.

Vide Lei Complementar n ` 35, de 2911211994.

§ 3" -- Ao Procurador do Estado e ao Procurador da l:a,enda Estadual t
vedado o CXCICÍCIO da advocacia tora de suas atribuições institucionais.

§ 4" - () Proeuradoi-Gei'al do Estado e o Piocurador-( eral da Fa,entla
Estadual sio nomeados, uni comissão, pelo Governadordo Estadodentrc ad o-
iiados, maiores de trinta e cinco anos, de nomóvel saber jurídico e de ieptiiaçio
ilibada.

§ Y - No processo pudietal que versar sobre aio praticado pelo Poder
1.egislaiivo ou por sua adiiiinistiaçõo, a representaçõo do Estado incumbe ii
Procuradoria-(ieral da Asseuiblia legislativa, na l5iriva do § 2''do ari. 62.

Subseçut ii!
Da E)efensoria Pública

Ao. 129— A Detensorma Pública e iustittuçaocsseiicial a liittçútt tLiiistlieittibil
do listado, a que ineunibe a orientaeio Iuriiiica. a represemiiaçúo pudieiil e a
defesa gratuitas, cm todos os izmaus, dos necessitados.

Art. 130— lei coiiiplciitentar rgaiii/arú a i)etensoria Pública em cargos de
carreira. providos na classe inicial mediante concurso público de provas e litu-
los. realitado com participação da Ordem (los Advogado' do Rrasml. Seúo do
listado de Minas Gerais, asseetirada aos seus oitetii'aiites ii ciiiatiiia de
inamovibilidade e vedado o eseicitio da advocacia lota de suas ali ihiiiçõcs
mnstmt [lei onais.

• Vide Lei Uomplemeiltor ii " 05, de 101112o03,

§ 1'' - O I)elensoi PtiblicoGeial da l)elensoiia Publica seta iioimieado pelo
('ioeriiador do listado, escolhido dentre três detemis)res públicos dc classe
final, indicados em lista tríplice pelos integrantes da carteira, pala mandato de
dois anos, permitida unta recoiiduçio.



2 -É ibrigai iri a a criação de órgão da De Insoria Pública e itt todas as
ci na rcas

Ait. 131	As carreiras disciplinadas nas Seções 1. II, III e Subseções 1. II
e III da Seção IV deste ('apíl li lo se aplica o princípiodo art. 24. * 20, e o do ari. 32.

Subseção IV
I)a A(Iocacia

Art. 132 ( ) ads o!ado e indispensúvel z, 1 administração da Justiça e
iiiviokivel por seus atos e iiianiÍestações no exercício da profissão, nos limites
(Ia lei.

Pariíg ai iíti iC( ) 1 i ibrigai Orla a represe ni ação daS partes por advogado.
para ingresso ou defesa eiii .ltiiio. perante Lij, 011 tribunal estadual.

Seção V

Da Segurança do Cidadão e da Sociedade

Su hseçâo 1
Da Defesa Social

Ari. 133 A delcsa social, dever do 1 :sta(Io e direito e responsabilidade de
todos. ()riiani a-se de fornia sistêmica visando a:

garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordeni públi-
ca. com a ii tal idade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e
privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas;

II	prestar a defesa eis ii. por mcii) de atividades de socorro e assistência,
ciii casos de calaniídadc pública, sinistros e outros flagelos:

III promovera integração social. com a irnalidade de prevenira violência
e a cririririalidade.

Ari. 134 ( ) Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do Governa-dor 
na (lei iii ição da política de deicsa social do Estado e em assegurada, em sua

coniposição. a )ariicipaçào:

kdo Vice-Governador do Estado, que o presidirá;

II - do Seerelúrro de Estado da Justiça e de Direitos Humanos:
III -- (1(1 Secretúrio de Estado da Educação:

IV - de um me mãohio (lo Podei-  1 egislativo Estadual;
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- do C( miandan te -Cc rai da Políc i a Milita

VI - do CheFe da Polícia Civil:

VII -de uni representante da l)ei'ensoria I'tíhlica:

VIII - de uni l'epresentante do Minisii'io Publico:

IX -- de tr representantes (LI sociedade civil, sendo 11111 (ia ( )i'dcin dos
Advocados do Brasil. Seção do Nstado de Minas ( erais. uiiii da imprensa e uni
indicado na Furitia da lei.

• /liitto 'oiii i'e/oÇiO (1(1(1(1 /)('/(I lii!eii(/(I 1 '! ( ?!IS(i1i!i'('() ii " 43.

de 1411112000.
§ 1°— Na deiiiiiçãoda política auluc se i'eiei'e este alugo, senil) observadas

as seguintes dit'etri,es:

- valoriiaçio dos direitos individuais e coletivos:

II - estímulo ao desenvolvimento da eonseicncia indtvtdual e coletiva de
respeito ii lei e ao direito:

III	valoi'iaçio (los princípiosético" e (las pníticas da sociabilidadc:

IV - ptevençi() e t'ept'essão ( 1(15 ilícitos peilais e das ini'raçcs adiiiiiiistnitivas:

V - pieservaçio da ordem publica:

Vi	ei ieiiieia e preste/a na ali idade de colaboração para aluaçao
juris(lieional da lei penal.

§ 20 _ A lei disporá sobre a organiiaçio e o iuneu)iiatliento do Conselho
de Defesa Social.

• Rei'uIun,euiuIo '1a lei E.shulmif n" 13.402. de I21112000.

Ar[. 135 - A lei clispora sobre a ci'iaeo e a organi/açao de serviços auto-
noinos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de pi'oF ssionais com esei-
cicio de suas atividades junto das unidades policiais.

Suhscçiu II
Da segurança Piílilk'a

Ari. 136— A sei.uiança puihitL'a. de ei' do F.siado e (lil'eit() e iesl)oilsal)Ili-
dade de todos, e exercida pala a pi'eservaçcio da ordciii publica e da incoiuiindade
das pessoas e do patriino, através dos seguuiies oI'gaos:

1	Policia Civil:

II - políciaMilitar:

III ('orpo de l3oiiibeiros Militar.

• Ac,e.veido pela L'i,,e,iilc, à ('onsíiuiçíu ii ' .'9. de 2/0/199).



i\rt. 137 — A PolíciaCivil, a Polícia N'lililaie o (orpo(ie Bombeiros Militar
se SLiI)Otïlii)aifl ao Governador (ki Estado.

I?edaç[o dada pela Emenda à Constituição o" 39. de 2/6/1999.

Art. 138 - () Município pode constituir guar(ias municipais para a prote-
çõo de seus bens. w rviços e instalações, nos termos do art. 144, § 8°. da Cons-
Ii 111 içúo da República.

Art. 139 - A Policia ( 'ivil. órgão periflaitente do Poder Público, dirigido por
1 )e ieiad de Polícia de carreira e organizado (te acordo corri os princípios da
hierarquia e da (lisciplina, incumbem, ressalvada a competência da 1Jnio. as
funções de polícia piiil eiúria e a ipuraçio, no terri tóii o do Estado, das i o trações
penais. exceto as iiiiliiares. e lhe São privativas as atividades pertinentes a:

1	Polícia tccnico-cicnt íIica:

II processamento e arquivo de identilicaçiio civil e criminaL

III - registro e licenciamento de veículo automolor e habi li Iaçiloi de condutor.

• Vide Lei C'onplemeniar o" 23. de 2611211991.

Ait. 140 A Polícia ('lvii é estruturada em carreiras, e as promoções oibe-
deeerilo au critério allerna(lo (te antigüidade e merecimento.

• Vide Lei ('oinplenientariu"23, de 2611211991, e Lei Complementar
n"42, de 11/1/1996.

§ 1"— () ingresso na Polícia Civil se dará em classe inicial das carreiras.
iiicd i ante ei mc UNI) iú bI ico de provas ou de provas e títulos, realizado p'i vat iva-
incute pela Academia (te Polícia Civil.

§ 2° - () exercício (te cargo policial civil é privativo de integrantes das
respectivas carreiras.

§ 3°— Para 1) ingresso na carreira de l)elegado (ie Polícia, é exigido o título
de I3aeliaiel em Direito e concurso) público, realiiado com a participaçúo da
Ordem dos Advoeados do l3rasi 1. Seção do Estado de Minas Gerais, e exigido
curso de nível superior de escolaridade para a de Perito) Criminal.

.'\rt. 141 -- () Chele da Polícia Civil é livretitente noiiueado pelo Governador
(lo) Esiailou dentre os integrantes, em atividade, da classe final da carreira de
Delega(h) (te Polícia.

Ari. 142 --A Polícia Militare oCorpode Bombeiros Militar. lwças públicas
estaduais. são órgãos permanentes, orga iii zados com base na hierarquia e na
disciplina militares e comandados. pielerencialmeiite, por oficial da ativa do
úlíi tio posto. competindo:

Redação (lada pela Entenda à C'onstiiiiição n" 39, de 2/6/1 999.



1— à Pulicia Militar. a policia siensiva de prevençãoenniinal. de se!1iI •an-
ça. de Irãnsitu urbano e n)do\iario. (II..' 1 l ores tas e de lIlanalielaIs e as aLi idades
relacionadas com a preservaç ii) e restauração (la ordem pública. altin da garan-
lia do exercicti, do p(Ier de policia tios oiàos e entidades púhlieo' . . especial-
mIiie das zírezv, la,emlaria. sanitaila. de proteção ainbiental, de uso e oetação
do solo e de patri inànit cultural

010 /11/li /11l('lIc/( j à ('o,,s!i!uiçJo II " 39. de 21611999.
li - ao Corpo de 13 nibeiros Militar, a coordenação e a e\eeuçao de açàes

de defesa civil, a prevenção e combate a ineendio. períeias de incêndio. busca e
sal vailiento e esiabe'ciiiieiito de nilrilias relativas a seiui'aiiça tias loas e de
seus bens contra iiiendio ou qualquer tipo de eatiisirole:

• .1( /('\( 1(10 j)t'Ii /'.lIl('Fi(I(l (1 ('oiiv1iiiiç 10 o" $9. de 21611999.
• 'de Lei ( 'owIeiueii!ai ti " 54. de 13/12/1999.

iii a Policia Mil lar e ao Gol—is de i3onibeiros Mil Lar, a 1 uncão de policia
iudieiaria militar, nt>s ieriii» da lei lederai.

• ,1'1t'oh jo'/o Lou',ido à ( ' i,siituição 0 " $9. de 21611999.
§ 1'' i\ l"oiit'ia £'liiitir 1' o ( 'olpo de loiiiheii'os Militar são iwça'. iu\ii p zi-

res L' reselvas tio 1 sei'e itt

• /?'I,Ioio,'odo ,u'lo Iãiieiulo à ( i bl0iução li" 29. de 2211011997,
'0/11(1 f(I(I(IÇ'(U( (10(10/1(10 /Mlllld(1 li ( niiIoiç'ïio ,i''$V, de 2/6//999,

§ 2'' l >t>rdt'eisão ltiiitla p iit'iiiatl,i do ( ',itveriiatlor do Lstailo, o eoiiiaiido (1,1
Polícia M diiai ou do ('orpo de U,iiiiiieiios Militar poderá ser escieitlt, pF oficial
da reserva que te;1lii ot'iip.uli. dtii'iiiiie (1 serviço ativo e ciii carater eletivo,
eiiet, lI'i v all vo tio utiiiiio i)osio tia eoiporaçiio

• Airesi€/o pelci L,ni'iig/u ti ('oiiiiliu'ào W ' 29, de 22110/1997.
('0(11(1 r('lI(içtU) (1011(1 pelo LFiir/id(i o ( 'oioliiuiç'ïio n''$9. de 2i'6// 999.

Au. 143	Lei eoiiiplenieiitii' oriaiiiiarã a Polícia Militar e o Corpo de
Boinbeii'os Militar.

• Vide Lei ('om/)leioe,it(ir ," 54 , 1e 1311211 999.

• /t'edoçao (1(1(1(1 pelo Liieiidii (1 ( ( (Ii\lItilI((i(' ti '' $9. di 2/6/1 V91).

Pai'aiiraio uniet, ( ) s iegulaineiitos iiiseiphtiires tIas coi'ptiiaçàes a que
se refere o t't/fHlt deste arti!l, serão re\ istos pei'iodieiiiiciiie pelo Poder l:\eeuti-

o , com inler\ aios de no iiia\i;no cinco anos. isaiido ao seu apriniorainento e
ai na ii / açà&

. eresetdo pelo !ànendo à ('ofl üniiç'à ' o" $9. de 216111)9(1,
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Capítulo III

DAS FINANÇAS PUBLICAS

SeÇai) 1
I)a 'I'ril)utação

Art. 144 - Ao l:siido compete imlstiliir:

- mposto sobre:

a) transiiiissão caiou ino,fi e doação, de bem ou direito:

1)) operações icLiti as à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e mntermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no Exterior:

e ) propriedade de vc ÍC Lii (OS Li t011l( )t( )rcs
d ) Rei	u/o /)('bi LlI1CIl(/0 (1 ( 'oi;viiniiçüo ii " 10. de 21911993.

• I)ivpov/tiio /ei

ti) (((11111)101/ de illl/)0StO (te Iel?(I(1 e j)Iï)iefltoS de qualquer
natureza, ,,ieidente o/),e lucros, ç'aiihos e reiuii,,,e,,to.s de <api-

em (//("((0(0 por eenlo do que! rpa'o à União por pessoas
ís ieti.s (iii /!I,I1iCO5 domiciliados 110 território (/0 Estado;

II taxas, cmii ra/ào do exercício do poder de polícia ou pela utilização,
eletiva ou potencial. de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou	à sua disposição:

lii coiiiiihtiição de miiellioria, decorrente de obras públicas.

1° - Sciiipi'e que possível, os imposlos lerão) caráter pessoal e serão
1.! Fa( lii ad iOS semi ti nojo o a ca pac idade cci >nômn i ca Li o ei n m ri hu i n te. fac til tado à ad 1)) i -
nmsiiaçàoo trihutáiia, cspccialnicnic para coníerir eletividade a esses objetivos.
idcntilicar. respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio,
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 20_ As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto, ou
integrar a receita corrente do órgão ou entidade responsável por sua arreca-
dação.

§ 3" A mnslituiçà() do imposto previsto na alínea a do inciso 1 obedecerá
ao d isposu o cm lei com pIe mimen tar federal, nas lii póteses mencionadas no inciso
lii do § 1" do art. 155 da Constituição da República.

Ar[. 145 - ( ) ulposto previsto na aI inca a do inciso 1 do artigo anterior
de ido ao 1 sstadio:



1 relativamente a bem imovel e aos respectivos diieiios, (jtin1ilt) siiiiido
110 lstic.Io:

II	relativamente a bem mável, título e crédito, qti tolo o iil\	aFio 011

Tolaluento se processar ciii seu IerrikSrio. ou nele tiver domicilio o doador.

Pardgralo único - ( )  kado respeitani. na lix çio da alíquota do 1101)0510

de que trata este artigo. o índice imíxiniu estabelecido pelo Senado l'edciaI.

Ari. 146 - Aplicam-se ao Iniposlo sobre Circulação de leicadorias e
sobre Peslações de Serviços ole Iranspoites Iiiteicstiitliial e liiIeiiiinnieipil e
de Coilitillicução as segu nies nornias:

-- seia n)o-cuiiiulativo. compensando-se o que lr devido em cada ope-
raçi() relativa õ ciictilaçio de tIiereaoloriis ou prestações de scr\ iços com o
montante cobrado nas anteriores por este ou outro Estado:

II - a isençiii OU n'io-incidneia, salso deiciininaçio 111 coninilio da e-
gislaçõo:

a) não iniplicará crédito para compensação com o montante devido nas
operações ou prestações seguintes:

b) acarretará a anulação  d 1 Crédito ÍC lativ is operaçõe ., alie ri nes

III - poderá ser seletivo, em função da e';sencialidade ilas itiercadorias e
dos serviços:

IV - as alíquotas estabelecidas em resolução do Senado Federal serão
aplicáveis a operações e prestações interestaduais e de espoliação:

V - o Estado lixará as alíquotas para as operações internas. obser'aolo o
segti i n te:

a) limite mínimo não interior ao estabelecido pelo Senado lcdeiil pala as
operações nicrestaduais. salvo:

- deliberação cio contrário estabelecida na fornia da lei eoniplcineniiir
lederal, conlorine previsto na aluiicao (1(1 inciso XII do § 2°do ari. 155 da ('ons-
ti t Li ição da República,ica:

2 por resolução do Senado Federal, na fornia da alínea 1/do inciso V do
§ 2 do ari. 155 da Constituição da República:

b) limite máximo, na liipátcsc de resolução do Senado Federal. para a
solução de conflito específico que envolva interesse do Estado:

Vi paia as operaçocs que destinem bens e serviços aconsuilli(lor linit
localizado ciii outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destitiatário lor eontribiiiiiic do iIII-

posto: OU

a aliquota interna, quando o olestinaiario mio for contribuinte dele:



Vil - caberí ao .i (liIei'ençi entre a ali(ILiota interna e a interesta-
dual. nas ipelações e presi ções 1Í n1Cres1adwii,. que lhe destinem mercadorias e
serviços para contribuinte do imposto, na qualidade de consumidor final:

VI II -o itupost() ini.idii1í ailida:

a) sobre a entrada de iticreadoria tio portada do 1 xtc ri w. ainda quando se
tratar de bem destinado a consumi) ou ativo lixo do estabelecimento, assim
conto sobre serviço prestado no Exterior, se no Estado estiver Situa(lo o estabe-
lecimen(o destinatarmo da mercadoria ou do serviço:

h) sobre o valor li 11 da i ))emaçio. quando mercadorias forem fornecidas
com ser iço " ni() compreendidos na competência ( ri bu tiria (10 Município,

IX não haverá incidência do iniposto, ressalvada a hipótese prevista no
iliciso XI:

a) sobre operação que destine ao Exterior produto industriahi,ado. salvo o
semi-elaborado. assm mu de li n d cm lei ci un pIe me nlar Federal:

b) sobre o)ciaç5i 1 que destine a i )ut ri) Estado pci róleo. 1 ubri lican te. com-
bustível líquido e gasoso dele (lerivados.e energia elirica:

e) sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instru-
inc mi tu cambial;

(1 ) su)bmc cmicamgi) lmIhmIlccmIi) m11c0)1-porm(lu) ao valor de operação de venda a
pia/o. reahi,ada milc(lLmIlte smstcmiia de ereduirio. (limu.'taillente a consumi(kw final:

• I)eu laia(ha a in(ons! g n(iona/j(/au/u	1)/A' 84). A(($rilüo pu-
1)1110(10 co, 19/4/1996.

e 1 sobre a saída de leite ia Fl(uura, para consumo, cm operação interna:

• I)i'uIa,uu/,, ( 1 w(onslinl(jo,ia/j(/a(fr (í1)IN 84). Ac.u,,Iãa /)lI-
1)10(0/o ('0) 19/4/1996.

X - mio comiipreetider:í. eta sua base de eileulo, it montante do imposto
sol)ic pmi)(Itmtiis iiiul&istrialiiados, qumamnlo a operação realiiada entre contribuin-
tes e relativa a produto dcstina(lo a mimdtmstriiliiaçio ou a cu)ii1cicialiiaçio confi-
gume lati) gerador dos dois it1)l)i)stu)s

Xl - as isenções, os incentivos e os benefícios Fiscais poderão ser conce-
didos ou revogados pelo Istaulo. na forma de lei coitipleirmentar k'dcral:

XII lá exceção (leste iimll)i)sti), ncnlitiiii tributo estadual poderá incidir
sobre operações melai i as a energia clitrica, serviços de telecomunicações. de-
ii\a(los dc pctiólco, coiiibustíveis e minerais.

Reilaçao (1(1(1(1 1 h40 I:,,ie,ula O C'I')I!'iitll!Çâ() li" 10. de 2/9/1993.
Art. 147 A saída de carvão vegetal será acobertada por documento Fiscal

emitido no Município produtor e, quando destinada a industrialização neste
Estado, seu imposto poderí ser diferido.
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Art. 14 - A nlieroeniprcsa, assim definida ciii lei. gotirí de isenção d
Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias para destina-
iírio localiiado neste ou ciii outro Estado e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Interniunicipal e de Comunicação.

• Vide Lei kvOiduaI ,i" 10.992, de 2911211992.
• 1) /artid(1 o FliCO!IVfiliiCi(I)i(lIidOi/e (/)/5i 84). íIcônIão pio
blirin/u t'ni / 9/4/1996.

Parágrafo unico ( ) benefícios iic,,ic iirtlgu .crào ;iplicii-
dos ao pequello e iiiini 1 iioduti>i IUIaI, assim clissiticatlo pelas ilomilius do Ma-
nual de Crédito Rural.

• I)et-Iarac/a ii iiicon.riitiituiiitilidade (,/)IN 84). A e /(/W) p0-
hlicadti em 19/4/1996.

Subseção 1
Da Repartição das Receitas Tributárias

Ari. M9 - An elação aos inipostos de coim1petcncli da União. tia reparti-
ção das respectivas mccci (as. pertencem ao F'.tado:

o produto da arrecadação do ifilposlo soI0e a retida e proventos dc
qualquer uatureta, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer titu-
lo. pelo Estado, suas autarquias e fundações públicas:

II vinte por cento tio produto da arrecadação do imposto que a União
instituir nos termos do ar. 154. 1. da Constituição da Republica:

- a quota-parte do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer nature/.a e sobre produtos iiidustriaiiiiitios. na lomilma a
que se refere o aO. 159. 1. o. e II. da ('onstmtuiçào da República:

IV - trinta por cento do produto da arrecadação do Imposto de que trata o
art. 153. § 5''. da Constituição da República.

Art. 150 Na repartição das respectivas receitas, Cm relação aos imnpstos
de ci m pe (cite ia do Estado. PC r(ence um a is M tini cipios

Cinquenta por cento do produto da arrecadação tio Imposto sobie a
Propriedade de Veículo ,, Atiti iniotomcs:

II - vinte e cnico por cento do produto da ariceadaçãti do Iilii )0'. tt i 5tii)iC
)perações Relativas à ( 'iiculação de Mercadorias e sobre I'icstaçõcs de Ser

ços de Transporte Interestadual e Interniunicipal e de Comunicação:

• Vide Lei Esioduo/ ii" 12.040, de 211211995, e Lei Litoi/imiiI ii'
13.803, de 2711212000.
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III - Vitite e cinco por Cento dos recursos rece idos pelo Estado. em razão
do dispo\to no inciso 11 do ari. 159 da Ci nstiiuição da República, na fornia
estabelecida no § 1° deste art go.

§ 1 O -- As parcelas a que se reFereni os i ncisos serão diretamente credita-
das cio contas própria,, dos Municípios beneficiários. em estabelecimento oh-
cial de ci'L(litt), onde iiouvci, observados, quanto is indicadas nos incisos II e
III. os se!uii)tcs eriterios:

1 tris qtiaiios. Iii) illÍiiiiiio, na piO)orÇão dit valiti adicionado nas opera-
çoes e ai i \as ei rc ti lação de iuercadi ri,is e nas prestações de serviços, real i la-
tias ciii seus terri torios:

II	alé Liii) (lLirto. de acordo coili o que disptiser a lei.
§ 2" As parcela ,; do imposto a que se refere o inciso 1 serão transícridas

Pelo Poder Executivo Estadual aos Municípios att o último dia do ms subse-
qüente ao da arrecadação.

§ 3" -- E vedada a retenção ou a restrição à entrega ou ao emprego dos
recursos atiibuídos aos Municípios e previstos nesta subseção, não estando
impedido o 1 siado de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus
eredito,. 1 tieltisi te de suas autarquias.

R(/aç7o (I(U/t! /)eIcl Ltitiiit/ti (1 ( OIIStIIltiçãi) II" 10. de 2/9/1993.
Ati. 151	( ) Estado divulgará, iii) (igãi) ohicial, até o Líltiitl() dia do ms

su bset1 ue ii te ao da arrecadação. o ii ut itt au te de cadai iii o dos tributos arrecada-
recursos recebidos e os transferidos sob loritia de convênio, os valores

de origem tributária entregues e a entregar e a expressão i1timtrica dos critérios
de rateio.

Parigraío único - Os dados divulgados pelo Estado serão discriminados
por Município.

Suhseç,ti II
Das limitações ao lKIer dc l'rihuitar

Ai. 1 52 E vedado ao Estado. seio l c Jiii/ o (las garantias asseguradas ao
eoiitriittiiiii' e tio (iiS l )Os t O no ait. 1 SOda ( 'oiistiitiiçiotiím República e na legisla-
ção eoitipicinentar específica:

1 iiistiiiiir tributo que não seja unilornie eia todo o território estadual, ou
que implique distinção ou preferência eut relação a Município cm detrimento de
tiiii io. ad iii 1 tida ii concessão de i ncen ti to fiscal dest i nado a promover o equilí-
brio do desenvolvimento socioeconômico entre as dilerentes regiões do Estado;

II - instituir isenção de tributo da competência do Município:
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III - e,tahelecer diferença tributária entre hens e ser\ iço,,. de qualquer
tiattiie/a. cui ra/io de sua procedcncia OU destino.

§ 1 Não seni admitida, no período de iu' enia dias que ,i p itecetle o
termino da sessio lezmslativa. a apresenuiç5o de projeto de lei que teimita por
objeto a iiistitLitçio ou a mnaoraçio de tributo estadual.

• I( Fe i ala pela Eineiu/a à (on.%Tinliç ão ,i -II. de 811 112000,

§ 2	( ) disposto no § 1° deste arli!o mio se aplica a piopeto de lei desii-
ii.nlo c\Lltisivaii)ente a adaptam lei estadual a norma ledeiji.

• 1e,eulo pela íane,ií/a (1 (anvtiiiiiçào a II. de VlI/2(i(fi).

Seção II

Dos Orçanientos

Ari. 15A Leis de iniciativa do Poder Nxecutmvo e.siabeletei;iu:

l	ti plano l)Itiriii1umI de açiti goveriiimiieiital:

II	as diieiri,es oiçimnienlárias:

III - ti )iÇiiliei1tti i!1Utl

Au. 1:54 .-\ lei que instituir ° P'° plurimntial de ação nernanien(al
estabelecera, de lomia ieiiionaliiada, as diretriies. ohjeti os e metas da Adimii-
nisiraç.io Publica pala as despesas de capital e otitias delas tlecoiicutes e pala
as ielatias a piogmaulas de duração continuada.

Paniiralu uiimco - () Mano plurianual e o.s poimmiiasesiiduais. ic!ioiiais
e seloriais previstos nesta (instituição serão elaborados ciii consoml.miitia .0111

o Plano rIiiieiiti de imenio Integrado e stihiiietmtliis a mceiilçao da
,\sseiiiblei;i 1 ei'islai i vi.

i\it. 155 .'\ 1.-i de l)imvtii/('s ( ) iLZiiiitiiiiiiis. i.tiIiip)aIii_l 1 , 4W1 li plano

;-iltiiiaimual riiiiil)ter'iiticmi as iiietis e l)ii4ititlales tIa Atliiiiiii.smiacaii l > iiblica ks-
tiliiil. iii_ltiii,i ds tlesi_'sis ctiiieilles e de capital para ii exticititi imanecivo
subseqimemile. oiiemiiatã a ilahtiiação da lei orçii1iemiiáima aiiiial. dispitia sobit as
alieimçties itii leisl.ição tributaria e estabelecera a politivm de aplicaçao ilas
agtmicias 1 iiiauccimas oficiais.

1 ( ) pmojettid,m lei de l)iietiiies ( )içamiienimrmas. dc immitmali\;i dii ( ti\er-
natltir do Lsiado. resultara tias piopostas parciais de cada Podei. do Minmsmcrmo
Pi.iblmco e dol mibunal de ('iinia.e onipatihilitad.ms ciii memiiie de ciilaboiação

§ 2° Pai  proceder a c(lmpatihilifaçào pte\ ista mlii )iIagiit1i afiei itim e a
eletiva erilicaçãodiis limites estabelecidos na lei de l )iiemrt/es ( )rçmincmitáim.is_
sei  eonstmiumda eomnissàti periiianeiite. composta de cinco imicmiibios. mii&lmcadns:



1 uso. pela IViesa da Assembkia:

II uni. pelo Governador do Estado:

III	nus, pelo Presi(lelite do Tribunal dc Justiça:

IV - um, pelo Procurador-Geral de Justiça:

V - nus, pelo Presidente do Tribunal de Conlas.

• Reulaineniada pela Lei Eiadi,al n" 10.572, de 30/12/1991.

§ 3°. A comissão a que se reicre o pargra6) anterior, com amplo acesso
a 10(105 os olociuiiiesitos pertunentes à sua iunçtox eiiiitirí laudo conclusivo) So-
bre a capacidade real do Estado de arcar com os custos das propostas parciais
e ind carj . se 6w o caso, os aj listes iiecessíu-ios ao CII liii íbri s ) da despesa com a
receita.

§ 40 - A lei dciinuni os crik5rios e a competeucia desta eomiss5o, que
acompanhará e avaliará as rece lIas do Estado, pata o Ii ni de se estabelecer a
justa ucIuullneu'açio do ser khw.

§ 5" - AA l .ci de 1 )i rei ri ,cs ( )rçauuen árias li xará percen tual nõo iii lerior a um
por cenl o da receita oça me nliíri a corrente ordinária do Estado, destinado ao
ate id ii iie ii t das propostas pri on iadas nas audiências pú 1)1 ieas regionais, a ser
incluído na lei ()içaiuienuársa Anual e executado, com (1 respectivo pagamento.
at o 1 iiial do exercício financeiro correspondente, sob pena de responsabilida-
de. nos (ermos do inciso Vi do art. 91.

/CFesciilo pela Eioenda à ('onsliluiçãa n"36, de 2911211998.

Art. 156-- As puoposias orçanuentársas dos Poderes l.cgislativo e Judiciá-
rio será() elaboradas. respectivansente. pela Assemnbkia Legislativa e pelo Tri-
bunal de Justiça. ouvindo este os tribunais interiores, observados os limites
estipulados conjuntauusente e inclnídos na lei de I)iietri,.es ()rçamentárias.

Parágrafo único ( ) disposto neste artigo se aplica, no que couber, ao
rviuisls(Lu-ii) Público e ao Isibusual de ('ouias.

Aut. 157 A lei orçaisuentária anual conipuecudeni:

- () orçamento fiscal te bico te aos Poderes do Estado, seus fundos,
úrgãos e entidades da aduuuinistu-açio direta e indireta:

II - o u rçaiiue ii t( 1 de iii vesti nico lo das empresas em que o Estado, direta ou
indiietaiiientc, detenha a uulaioria do capital social coou direito a voto.

§ 1° - Integrará a lei orçamentária demonstrativo específico com
itetalhasuiento das ações governamentais. cio nível nuíninio, de:

objetivos e metas especificados cio subprojetos e suhatividades:

• Redaçüo (/0(10 pela Linenda a C'on.vtiiuição o" 27. de 4/9/1997.
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II - 101111,5 de reenistIs:
III - lIItUIL'/I &l,t (l1'SjIt'SI:

IV - org.I() ou entidade i'esponsiveI pel.i realiiaçiu da despesa:
V - oI!ao ou elItRl,ule	rieheuírios:
VI - itIeiitiIt tçio dos titvesIIiileIIIos. por Iegizio do I'.siado:
VII - ideniitieaçu. de turma i'e onali,ida. dos eleitos. sobre as receitas e

despesas. decorrentes de IsellÇões.I'ellilssões. subsidts e heneticius de natLl-
le/a IiflaIK'eira, tt'ibutiria e crcdiii'cii.

2" , --( ) orçamento. eoiiipaiibiliiadoeom o Plano Mineirode I)esenoivi-
luenlo tntetradu, ter,i. entre suas luiiçes. a de redu,ii tiesiguaitLtties entre as
l'Ci.I(es (III l51LtIO, Se!LIii(i(( LIitL'I'lI) j))11111tlollai.

V' A lei olçaIlIenlalia anual não colitera (Iispusiçio estraiilia a piet 5,10

da receita e a lixaçil) da (Ies)esa. lessalVa&las a atitori/ çio pala a abeituia de
crdiLo siipkiiieiilai e a eonIiataçio de operação de ertsIiR). ainda que por atue
eipaça() de receita. 11(5 lenhos da lei.

§ 4"	( ) I:stadu pttlIi'.iIa. aie Li dia luinla do uiucs stibse&1iieiuie	(la
colupeteliela, halaiieeies iliensiis de sua e\ecLiçtu ouçautueiutaula e iui1ui1ccuiu.

Redaçno 1101/LI pela L,ne,n/o , ( ()lI,vliluu,(i(' W'4, de 29/511992.
§ 5'' - I>ana suhsidiai' a t'lah(i'aç'io do I'laiiu Mineiro de I)eseuiolvuiuienlo

Integrado. (II) piano pttu'i:inuuai (te Ç1LLI gLiverilailIclulai e tia pipta olçalIleuuta-
ria anual, a Asseiuthkia 1 .egislaluva sisleiiialiiari 1,' piiniiau:i, em audi'ncia públi-
ca regional, leallta(Ia a cada dois anos, as propostas i'estiltanies de audk'neias
pública ., il1UlCi I )ilIS realiadas pelos puideies públicos locais, nos lenhos de
1(11 LI iaiIIeiit.LçR

• t(I('.\cido /1 ( 1(1 LlI1('ii(/(I (1 ( onviiflhIç'ao ii " 12. 1/e 179//Ç)94
com li /-c< h1i 'úo (1(1(1(1 fie/Li 1 ,1111( , 11<1(i (1 ( ( 1 il (flui ç'à() li "  36. de
29/12/! Y98.

• //ei,',,Ia,ne,uiado ,it'/ii Lei L shu/ual o" 11.745, de 10/1/1V95.
§ ('' ( ) ' I ' i'ibuival de ('olhas. oteao ,ttixuliar do Podei Lei.isliti li. o Podei

Judiciaritu i.. (1 Pt dei I:\eL'uItI\ o, com a finalidade (te piestalehi) ii)toiIflaçL ' es e
cL)lllerem suhsidios para .is açoes perhinentes a seu ,IitlblIt) de coiulpeh:'IlLi.I.
)at'1Icuparï() da auitlueiut'u,i pLLblka regional a que se i'clere o § 5''.

• ;%('F'eseu/o /i('/(i Li!l('ii(/(l (1 ( (fli.LlI1I(lÇ(i( ii '  12. de
'(1!?! (1 1(111 1Ç '(1(1 (/11(1(1 / ida Lllielld( i a (' ou.\ tiFO iç'(( 1 0" M. d<

2911211 <»8.

S 7" - S,i,ni,nh/o /;e/a EmI'lIdLI à ( 'oitti1iiiç'ïio o" 3'5. de 2911211v98.
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• I)is1 .çjj'o siipiiniilo:

' 7"— Os Podere.s E.veri qit'o e .1 udichí rio do Lsíado proinoi'e-
1(11), /10.5 MIIIIUÍpWS (' /01.5 data.r (te.Vi,1,'1UUh)S /)(l/'(l (1 realiza ç'ãü
(1(15 (IlIdiê/Ui(lS plíhlie(i.r /e,(.,' iofl(liS pela fl.vsen,bWia Legislativa,
(ilidielieFa pública (1/1!)! (te preslar e colher subsídi-
os pula (15 (lçí3e.v pe/lulentes (1 SeUS respectivos âmbitos de ('0/li-
/1(1/211/1(1.

i\i1. 158 -- i\ lei l)Içti1Leii1úrIa asseiiiaiá iflvcslinlefltosprioritários em
pii g ia Lias de educação, saúde. lia b taÇio. san ea 1 ie iii)) bas leI • proteção ao Inc lO
ambiente. loinciiio ao ensino, a pesquisa eicnt.uI ica e tcenolóiea, ao esporte e à
cultura e ao atendimento das propostas prioriiadas nas audiências públicas
cc o ria is.

Redação dada pela Eine,ua ã Constituição n"36, de 2911211998.
§ 1'' - ( )s recursos para os programas de saúde não serão interiores aos

destinados aos investimentos ciii transporte e sistema viário.

Renwnerado pela Enieida ã ( 'onstituiç(o n"36, de 2911211998.
§ 2'— toman(10-se como iclerência as respectivas (lotações orçamentári-

as, o percentual executado e pago das despesas com publicidade não será supe-
ri or, em cada (ri inc sue. i( 1 l) rec Ii tLit 1 e xcc LII adt) e )íig0 das despesas decorren -
tes das 1)101)1 st as pri ori iadas nas audiêncas públicas regionais. ressalvados os
casos de despesas imprevisíveis e urgentes. decorrentes de calamidade pública.

Acrescido pela Lnieiida à Coiusiituição n" 36, (te 2911211998.

Ai-I.  159 -- ('a be a lei ci 1111 pleii ic ti tar:

- dispor sobre o exercício linanceiro. a vigência. os a elaboração
e a organuiação do plano plurianual, da lei de dirctri,cs orçamentárias e da lei
1 )tçatilicnl:íria anual:

II estabelecer a rTllas de gestão ii mmcci ia e patrimonial da ad iii í iii stra-
çaio direta e indireta, e condições para a instituição e luncionamento de fundo.

• Vide Lei Complementar ii" 27, de 18/1/1993, au. 10 da Lei
('ouuiplenientau li" 28, de 16/7/1993, Lei Conple,neni'ar ,i"29, (te
261711993, Lei Complementar o" 36, de 181111995, e Lei Com-
pleiiientar o" 52, (te 25/11/1999.

Ari. 160 - ( )s projetos de lei relativos a plano plurianual, às diretritcs
orçanlenlaírias. ao orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela
Assciiibltia l.ccislativa, observado o seguinte:

- caberá à ( 'omissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia 1 ciiislativa:
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a) esjiiiinar e eiiiitir parecer stilwe	pi(1lI)s de que (rala cslc arlieti e
stihie as cunhas apreseiiladas aiiiiaiiiieiiic pcl ( us eiiiauku do kstad:

1)) eXaliiiii ai' c ciiiilii l)aIecei suibie uis plaiis e prui !rainas esLauluais. ieiiu,-
nais e s triais pievi'huis nesl,i ('nsIUuiçiu. e exercei , o	 e a

\eiii plejuízo LIZI aluaçaui Lias (ICiiiii cii1iissc Lia
.\sseiiihleii 1 ,eeislaivj:

II - as emendas seri apiesemiladas na ( ' tii1iissiti iii(liL:ziçlzi lio i eisui 1. a
qilcIl suhic elas emilitira parecer. e na lomia ncinienial. pelo Plcnariui
da Asseiiihlcia 1 cc islatm a:

III — zi ,, entendas it pmii)eUi da lei LIII utiçaiileflhii .imtuil IIU a Piietii que a
modifique smiiiik ptulcmii sem api . RI.is e su:

a) Sej.iihl LOiiij)ahi\ eis dliii ii i)ItIhii plurianual e eolil a Lei de [)iretli/cs
( )rçamucn iiilias

h) indiquem iis lecuistis miecessaiiiis, admiimlidiis apenas is pflivenientcs
de amiuiaçfto de despesa. escluitias as que miteidamii siihie:

1 ) &kitaçii pala pessoal e seus encariIs:

2 serviço da divi(a:

) iiaiisiei'etiei:t iiilitiiii ia ctimismimiietiimiai j.iii \l til] mti j iui: uiut

ci seaiii iiici imi:iulis:

1 ) com a conmeçi)it de crio ou oliiissio: ou

2) cuimii as uiis	isiçiies do i)i (elti de lei.

§ 1° -- ( ) Gnernauliii tIo l.sla&lo piiukia eii ar iiicmisaceimi i AssciiiNiia
Leg islativa. pata pr(ip(ir miii Iilic:tçio nos i)rtiie(os a que se I .Clerc este aniR!o.
eriquiamihi) ww i iiici:id;i na ( niissai 1 a que se rei emc o iiicisl 1. a vtiiacii tia pane
cuja aiIeraçu.i ir propi lsti.

§ 20 os pnuqetos de &&A plamiu itiunmanual tias diiInies timçammmemimiirias e
do (irçamnemhhti anuiml serão cmm mados pelo ( ()\ crilador do Ls(ad) a :\sseiiihlcij
[.cgmslma. mios (ciiiliis da lei ciimimpiemiiemimai a que se relemc ii •irm. 159.

* .° - ( )s recursos que, ciii deeiirr'ncia de \cto. cimienda ou rejeição do
projetut de lei itrçanmemltarma anual. ticarcmii semim despesas cttriesliiimitlemimcs pode-
rão ser uhmlita&los. ciniloimime o caso. mmicdiaiite cnidmiuis especiais )li stiplciiiciita-
ECS. Ciitii Pm\iaC C S i)Ceiliea auRu iiaçio iceislaii a.

\rt. 1 (ii - São cuLidos:

1 — o inicio de prr.iIimh ou pIii(cmo não imiciuíulos na Lei ()rçanmemmhim ia
au ual

II - a rciimiímçio di. Lk.si)esii iLi assuiiçãti IIL. tiltiiaçuui dimeta qt execdammi
(is iii&lluis (iIÇIIiieiii.uiitls liii idieioiiams:



III a rea lilação de operação de créditO que exceda o montante das despe-
sas de capi a ressalvada a autori iada mediante crédito suplementar ou especial
com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Leg islal VO, pela maioria de seus
ii ie 11 hrt s:

I V	a vinculaç,710 de receita de iniposio a órgão. fundo ou despesas,
ressal adas:

a) a repartição da arrecadação dos impostos a que se refere o ali. 149:

h) a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento dl) ensi-
no, colho determinado pelo ali. 201:

c) a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de
receita. prevista iii) art. 157. § 3°:

(1) a destinação de recursos para o amparo e Ioiiierito à pesquisa, prevista
no ali. 212:

C) a 1 )rc si açã de ganiu t ia ou co n 1 ragaran ti a a t 1, 111, ao e para pagamento de
dChi los para com esta:

Acrescida pela Emenda à Constituição o" /0, de 2/9/1993.
tt a destinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas

Gerais - LJEMG - e para a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIM( )Nl'ES prevista no alt. 199.

• Acrescida pela Ei,ienda à Coiistitiiiçiio n°47, de 2711212000.

• A rçüida i iuicons(jfuc jo,,a/ idade (AI)IN 244717). Liminar
(lei cuida em 91512002.

V -- d aberi tira de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes:

VI -- a transposição, o remanetalllent() ou a transferência de recursos de
unia categoria de prograniacão para outra ou de uni árgâo para outro sem prévia
autori/açãii legislativa:

VII - a concessão ou utilização de crédito ilimitado:

V III —1 ti til ilação. sei)) autorização legislai i va específica. de recu rsos dos
orçalilenlos ple isto ,, no art. 158, para suprir necessidade 011 cobrir déficit ((e
empresa, fundação pública ou fundo:

IX - a i nst i (ti ição de tu tido (te q tia lq uer nal ul teia. sem prévia autorização
legislativa:

X - o lançamento de títulos da (lívida pública estadual e a realização de
operação de crédito interna e externa, sem prévia autorização da Assembléia
1 .egislat isa:
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X  — a aplicação (te (li5j)onlhihdtdC de eaixadti Fstadocni tituli»,. valores
inobi 1 nírios C outros ativos de empresa privada.

§ 1 - Nenhum inVesti IncutI) Cuja eXecução tt li iapisse ti iii e xeic el) ti IUI1T -

ceiro poderd, sob pena de crime de responsabilidade, ser iniciado seio
inclusão tu) plano plurianual ou sem lei pque a auiori/.e.

§ 2''— (à eruditos especiais e extraordinarios Icão vigência no exercício
financeiro em que tenham sido autoritados, salvo se o ato de autori/aç'ui foi,

miii gak) mw ii lii nu IS q lia Iro meses daquele exercício.  caso em que. reaberioN
nos limites dc seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 1 mau-
eeiro subseqüente.

§ 3'— A abertura de erudito exlraordiniinio somilerite serd admitida, ouvido
o Conselho (te Governo e adrefrre,u/,tm da Assembleia Lcinslativa. por resolu-
ção. para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. decorrentes de ealaiiii(Ia-
de pública.

§ 4''— E permitida a vinculaçàti dos tecuisosde que inata o art. 149 pata os
eleitos previstos no inciso IV, alínea e, deste artigo

Acrescido pela I:,i,e,idi, ci ('oii.s!iliiiçio li ' 10. /' 21911993.

Ari. 162 -- ( )s lecunso'. etnm'espoudentes as iltiiaçoes nçaIi1entaIias. ai
compreendidos os emedilos suplciiieutanes e especiais destinados aos orgatis
M Poderes 1.cgtslalivo e .ludieianitt. do Miniskinio Publico e do Inihoinal de
Contas. ser-lhes-ão entrciiues ciii duodecimos até o dia 20 ( inlc) (te cada mês.

• Redç, ao (lat/O pela Lijientici (1 (t//iSiitUiïW !l " _/. ( /1' 3011211997.

• Vide Lei (nnilenieniar li " 64, de 2513120(/2.

0 - ( ) repasse linaneemnii dos recursos a (1 1k' se refere este artigo seríi
leito mediante erdiio aoltoiiiaiico ciii conta pi)pni (te cada órgão miicneiouado
no (U/)!!t deste artigo pela instituição linaneeina cenirili,adura da receita do
1'. S 1 ai It

i't(!eSeíd() pela 1:inemla à ( ' ;loiiniiç7o ii" 3/, de 3011211997.
• I)et lorca/a II lhe//iS iiIiieioiialidtle (A / )J\! / VOuj ./tlet/,da
ciuielar para sit vpeiider ('.4. e/eia s . de/eco/a cai 18/11/1 99S c

pii6/u'ada co, 119/2000. Acoidão /iihI)Ii(c(t/(t eu, / 0/2/20(13.
§ 20 L vedada a retenção tio ncsiniçãi) ao repasse ou emprego (1(15 recur-

sos atribuidos aOS orgaos mneiieioniilos no ((i/o,! (leste ariigti. sob pena de
cri inc de i'espi imisibi 1 idade.

• A(*re.'ai110 /14/ti L!iie/i(l(i (1 ( 'HIivii!nã,fIu li " 31, (/4' 30/12/11)97
• l)ecla,u/ a i/ii 001 !ilIU iO?i(ili(/( 014 (/41 evpecsdt ''5(1/) /0'i 4/e
(ri,ue (le ie spwi.salolidade '' ni 18/1 1/1998 e pul)/iea(lt (('/1) 1/9/
2000 (/1 /)IA' 1.9(J/),	/)IhI)lOad() ('//1 1012120$.



Ao. 163 •-\ exceção dos créditos de natureza affincillícia. os pagamentos
devidos pela Fatenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária.
ai-se àr ) e xci iisi vatiien te na ordem cronoló g ica de apresen taçao dos precatórios

e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pesso-
as flZts (lotações 1 rrçaiiren tárias e nos créditos adicionais abertos para este tini.

1° - k obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de
i)iccati ' rlos judiciários, apresentados até primeiro de julho.  data em que terão
atual i iadr rs seus valores, atendo-se o pagamento até o final cio exercício seguinte.

§ 20 As dotações orçanientárias e os créditos abertos serão Consigna-
dos ar) Poder .lurlretarto, recolhidas as importâncias respectivas à repartição
e( ri ir pci cri te. cabe nd ao Presidentete do '1 ri hri na l que pn te rir a dcci são e xeq üenda
detcriir i nar ri paganic ir lo segundo as possibilidades do depósito e autorizar, a
rcq riem ir rcri ir) clrr credor e cxci itsi vairren te para o caso de preteri men to de seu
di rei t( ) de jrreeedê irei a. o seq iiestro da q na ri ti a necessária à sai is tação do débito.

Art. 164 - ( )s projetos de lei de que trata esta seção serão apreciados. na
R irinia do Regime iliri. por com issãr r perrirane i te da Assembléia 1 _eg isiat iva, com
a coiimperéncia indicada no inciso 1 do art. 160.

('LtpítUIo IV

1)0 MUNICÍPIo

Art. 165 - Os Municípios do Estado de Minas Gerais integram a República
1 ederati va do l3iasi 1.

§ j0_ ( ) Município. dotado de autonomia política. administrativa e finan-
ceira. organiza-se e rege-se por sua Lei Orgânica e dcnrais leis cicie adotar. obser-

ados os princípios da Constituição da República e os desta Constituição.

§ 2" Ao Município incurnibe gerir interesses da população situada cm
área contínua do território do Lstaclo, de extensão variável, delimitada em lei.

§ 3" - ( ) Município se sujeita às vedações do art . 9 da Constituição da
República.

§ 4'- Indo (1 poder do Município emana do povo. que o exerce por meio
de representantes eleitos ou dii'etaiirente. nos icririos de sua Lei Orgânica e da
( 'oiist i tuição da República.

§ 5`-0) Município pode subdividir-se ciii Distritos e. estes. em Subdistritos.

Art. 166 ( ) Mitnicípro teiii os seguintes objetivos prioritários:

- gerir Intei'csses locais, corno falor essencial de desenvolvimento da
coro un idade:
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II - Lt)( eiai CIIJU a U iiiati e o	ado e assili-se a iIiIIIis r1LIiiiLij))5.

tia te'aliiaçaii de itlIert.'s.ses eOIilUIls

III -- prOlituver. di' l(fl'Frhi Iiiii'!ii1la, t)ileS'I1\l\tiiici1i	s(CRtl i	i)t1)I1iii'()
da popu 1 ztç.i de " 11.1  sede e do .,  l)i si ri t is

IV	promover plano. programas e projetos de tilieresse &Its segiilentc)s
mais carenies da 'ciedade:

V - estititulare dilundir oensino e a cultura. prtiiegero 1 triii1ttiiio cultural
e Ilistorico e o ilicto ambiente e combater a	luiço:

pIescl\'ai a 11 1titalidRle a(lnhiItI';iraii\a.

/\iI. 107	Lei c t )iiiI)leiiientat estabelecera os rsltlistit t s pata a criaç5o.
incoJ)uIaÇio, lusat) e (lcsii)cilibramelitt) de Mtiiitcipitts. tbser'ado	lispoio
110 ali. 18, § -1'. da ( 'Olisiti içio da Rel)Libliet.

• itIe Lei ('tt,nile,,ie,,ttzr li" 37, de 18/1/VM5, lei ( (mple1neflh!r
de 23/Ô// 995, e Lei ( 'oi:j'feiiiti:tur 11" 4 7. de 27112111)W).

Ari. 108-- ( ) toptntiiio pode ser alterado ciii lei estadual. 'ciii ieado ti

seguinte:

- resoluçao da ( ' itiiaia Municipal. aprt.tvatkt por. no itintitio. dois lelçis
de seus mertibris:

II -	ivaçu da população interessa.1t. eiti l)li'I)isc itt. clii titatitiesta-
çfiui IaoraveI de, no niintiiio, nietade dos tespeeii\os elcities.

Seção 1
Da Competência do l\ 1 u nkípio

Ari l() ( 1 Niunicijito c\erce. ciii seu icrrilrio. ciiipiicii.i,t l i rI V aii \ te
e')illLiIli ou stiplciiteiitar. a ele tirihu(da pela (olisi itttiçio da Republica e por esta
Con.,lituição.

Art. 170 - A autonomia do Município ',e confi g ura noesercício de eutiipe-
tt'neia pii ati a, espeetaltitente:

1 elabwaçio e promul gação de sua lei ( )rgfiiiiea:

II eleiçiii de seu Prefeito. Viee-Prcteii e Vcieilorcs:

lii iiistituiçio. decretação e arrceaul:içio dts tithitios de sua u'ti11pet'11-
eia e aplicação de Suas tendas. sem icitiii da obrigaç,io de l)lesiar colhas e
puil)letr balancetes is pra,os Lixados ciii lei:

l\'	ciiaçao. 012 ai1i/açi() e sLi1)icssFI0 de 1 )isii tio, ohsci ;ida a legistaç:i
L'Sti(ltli 1
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promoção cio OI(lenaIlleiiR) leiiitoiial, mediante plaflejaillelit() e con-
trole (1(1 liso. dopaicelaiiieiito e da ocupação do Solo) urbano, ficando dispensa-
tia a e\ignCia de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento para o
tineioiiailienlo de templo reli LI-l ioso e proibida limitação de caráter geográfico à

'lia 1 nstalação:

Redação dai/a pela Emenda à Constituição i,°44, de 1811212000.
VI organitação) e prestação de serviços públicos de interesse local.

di retal iic n te ou sob regi me de concessão, pernil sSão) 0 Li autorização, incluído  o
1 ianspo wle coletivo de passageiros. que tem caráter essencial.

Parágrai único - No exercício cia competência de que trata este artigo, o
Município observará a norma geral respectiva. hdcral ou estadual.

Art. 171 Ao Município compete legislar:

- sobre assu n los de interesse local, notadamente:

a) o plano diretor:

h) o plane tanien lo cio uso, parcelamento e ocupação cio solo, a par de
outras limitações Li rban íst icas gerais, observadas as diretrizes cio plano diretor;

c) a polícia adio iii i sI tal iva de interesse local, especialmente em matéria de
saude e higiene públicas. Construção, transito e tráfego, plantas e animais noci-
vos e logradouros públicos:

dIa matéria indicada nos incisos I. til. IV. V e Vício artigo anterior;
e) o regime jurídico único de seus servidores, observada a diversificação

(Itianto aos da adiiiinistração direta, tia autárquica e da iundacional em relação
aos das demais entidades cia adniiiiistmação indireta:

a organização tios serviços adiiiínistrativos;

1 atiiiiinistração, utili/.ação) e alienação de seus bens:

II sobre os seguintes assuntos, entre outros. em caráter regulamentar,
observadas as peculiaridades dos interesses locais e as normas gerais da União
e as suplementares do 1 staclo):

a) o  plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;

h) caça, pesca, conservação cia nature,a e ciehsa do solo e tios recursos
naturais:

C) educação, cultura, ensino e desporto:

(i) proteção à mmi fânc ia, à Li c iit ude. à gestante e ao idoso.

1' - ( ) Município se sujeita às liniitaçães ao) poder de tributar de que trata
o art. 150 da Constituição) cia República.

§2" As diretrizes, ruelas e prioridades da a 1w liii stiaçíi() municipal serão
definidas,idas. p( )i 1 )i sI ri lo. nos planos de que trata a alínea a do) inciso 11 deste artigo.



Seção II
Da Lei Orgânica do Município

Ari. 172 À lei ( )riiniea pela qual se ieeer.i Nhuiiieipi sela \it,iIa e
promulgada pela ('ãinara Municipal e ohser ari os pililcipios da ('onstituição
(Ia Re pu h 1 ea e s de si a ('t m si ii Li iÇO.

Seção III
Dos t'o(Iercs

Ari. 173	São l'odeies do i\itnieípio. iiidcpeiitleiiies e liar p iiãmiies entre
si. o egislalivo co hxeeuimvo.

§ 1"	Ressalvados os casos previstos nesta ( 'oitsiitiiiçto. e veilaili, a
iiziIqLk'm' tltis lodejes tlelegar aiiihtimeõe.e . a queimi lor iii' i'slido ia Iiiiição tl,_'

um deles, exercei a de outro.

§ 2	À ('ãiiiara Municipal eahe, entre outras li1airrIus de sua eoim1peirneta
prI\asii, suspender. mio iodo ou cmii parte, a execução de aio mo,riiiaiis o molhei-
pai declarado. incidenmalnienme. ineonsmiiueional. por tiecisati dehiniiva do 1
buital de Justiça. Iltiamido a decisão de lneonstitLieionalidade lor litititatla ao
texto tI ('orislituição do ksmado.

Ari. 174 -- ( ) Pieleiit.t. o Vice-Prctemio e os Vereadores serão eleitos ate
noventa dia., antes d kiiii 1 iO k mandato daqueles a que de aio sucedem, C11) pIe Iii
dueto e simiioiltàmie. mealmiado em modo o Nstado. pala milantIitt.i de qu.tmio aiis.

1'arigraIo onico A posse dos Vereadores. d' l'releiio e do Vice Pieleito

	

sela no dia primeiro de laneuo do ano subsequente	da eleiçat

Subseção 1
1 )o Poder LegislaIi o

Ai-I. 175 ( ) Poder l.egislamuvot exercido pela ( ' iiiiiii MhhmiieiPal. que se
conipói. de Ve e a k oe s.

§ 1	( ) miiiiiiero ole \'ereadttmes pmopoiciooial a população ki Muiiieiioi,
obser ados , 's Iiiiiites estabelecidos na Constituição tia Repnhliea.

§ 2	No inicio e no iirmino de cada mandato. o \ereadur apmesenmara. a
('âmnam'a Municipal, declaração de seus bens.

§ V, ( ) Vereador se sihteita, rio que couber, às pmoibiçt"es,
de-, e perda de mandato aplieãxeis ao Deputado [istadu,il.
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§ 4" Ao Vereador sciaí asscgura(la ampla defesa em processo no (flial
seja acusado. observados. entre outros requisitos de validade, o contraditório,
a publicidade e o despacho 0(1 dcci S5() 111(11 i vados.

/\rt. 176— ('oiiipete privativaniente i ('iin,iii Mtinicipal. noque couber, o
exercício das atrihuiçócs enumeradas no art. 62.

Subseção II
Do Poder iXCCtiti%()

Art. 177 ( ) Poder 1 xeculi 'o i exercido pelo Pieleit() Municipal.

§ 1'' Substitui o Prefeito, no caso de impedimeno. e lhe sucede no de
vaga. o \'icc- Prefeito.

§ 2" - Na posse e no tiri1iii10 do mandato. o Prefeito e o Vice-Prefeito
aprese n tarâ() ó ('âniaia M tili ic i pai declaração de seus bens, sem prejuízo do
disposto 110 parócrafo único do art. 25.

§ 3" - A inattria de competência do Mtiii icípio. excluída a dc que trata o
1 76. serí ohpeto de le i111(111 ici pai. de iniciativa do Pie fi to. excetuados OS atos

privati\ os previstos na lei ()rgíiiiica.

• 1)er101-0(/a (1 !fl(4)flstjtlI( joJla/j(/(jde (1 l)IiV 322). Liminar
(leI ('11(1(1 em 81811 990 e publicada em 141911990. Acórdão apre-
iodo eu, 311012002.

Art. 178 - ( ) Prefeito é piocessad) e julgado originariarnente pelo Tribunal
de Justiça, nos crimes comuns e nos de responsabilidade.

1 a rííg a 1(1 ú ni co Na 1 orni a da 1 ei ( )rgâr ica. com pele à Câmara M u ri ci pai
ojuliamento do Prefeito por infração político-administrativa, observada a regra
tIo § 4(1(1 alt. 175.

Suhseço III
Da Remuneração do Prefeito e cio Vereador

Ait. l 79— A remuneração di) Prefeito. do Vice-Preíeio e do Vereador será
fixada. em cada legislatura. para a subseqüente. pela Câmara Municipal.

1 >a riíg ralo único -- Na hipótese de a Câmara Mtiii ic i pai de ix ar de exerce r a
coi11petncia de que trata este artigo. heariio niantidos. na legislatura subse-
(I ncute, 05 crikiios de remuneração vigentes eiii dezembro do último cxei-eício
da legislatura anterior admitida apenas a atualização dos valores.



SLÇJ I\

Da I'iscaIizaçã

1 1U \ ('iiaia t1unicipiI IUItL as ciit.is kl PreleIt( ' . Iliediiiie
parecer pie io do Tribunal de (')nuis. que lei  Ile/enlos e ses'enIa dias de
pia/. iiitilaks de seu ieeehinienio. para eiiiili lo, na fornia da lei.

( 'oiiio PIC11t11C1I(i IINeiiIi/iIiIOi e otieliLuItir. o 1 iihunal de ('onlas
i'etIIi.tI'a li.tlittiaIiiieiite Ii1s)CÇt)eS l()cils 11 as I'i'eleiitiias. ('atuaras Nliiiiiciptis e
LICI1IJIS (11 ,, à ii' C i'iihtladeS da a(lt1linisIitÇi(i tItiea e da ititliieLi (biS E\itinictpiiis.

§ 2' -- As decisões do 'Frihiunal de ('ouias de que restille iinpuiiiç.ii de
debito ou multa terili) elIL'aeia de Itlulitexeciutivo.

§ - No i irtiiieiri e Iii) ultimo ano de miam lato do Preleuiti MuilILIp.11. ii
Município en mard ao Tribunal de Contas Imi'icniam ii de iitli», os '.eiu', bens
iiiii\ eis 1.• iino eis.

§ 4 ( ) Tribunal de Contas exercerá. ciii mel ço ao Mtuimicipio e .us eniitl.m-
tks de sua admuintstiaçio indireta. as atilbuiçoes pIe\ isias no au i 7( desta ('uns-
tiItitçio. observado o disposto no ari. 31 da (' insIuImumçio da Republica.

Seçiuo V
Da Cooperação

Subsiçii
I)isposições (t'r&iis

Ai t. 18 1 -- l: laLuliadi ao Município:

	

- associam-se a outros. dii tlk'Stfl() eoiimpleso 1'	mtimimmco e social.
mediante et)n\nio pres lamente aproado pela ('iiimtara Municipal. para a
150. sob pIanejaimieti, de tunções públicas ou ser\iç(s de lIlteIesSe couiitiuii, de
loitima perllt.uik'ilie ou 1 tansinrta:

• I)i/t,itulu a inriimsliHnii',u,I,i/íiiIí iIa	t.,'ies.vde.v '/,,íi , n,-
menu tipr,'n(nIo /ie/a ( anui,a :i/iil!Iil/fr(I/ 1 '/)i('iUIIiICIiÍC ti/frio
t(i(/o.\ pelii ( duo (1(1 Muuii 1/ 411/ . 4 4 iiiiulí,s, mi / )et ai anlelile. 11(1

me/vos / e II (; 1)/A' 77(1) 1.iniii, ile/ei/iIti em 261811 1 ,k ')2 e
/ frighlie(u/(i cm 25/0/1 002. Aconhu , ,nubln u/u em 201912002.

II cooperar com a Uflião e o I.siadti. tios teriuius dc i.iiIl\etliii liii etilisor-
1.144 piL'\m a Ilielie apriivatlo'. pcla ('.tnaiim rvinuuculuI. na 1.\ecilç.i4 de ser iÇtis 4,

obras de Interesse pama o desentiI iiuenlo 1ocal:



• 1)eelaiula ci iii(OilSfiIiiciOiUllidade dciv e.\press43es previa-
inclUe apmiaclo pela ( 'â,iia,a Miiiiicipal'' e "previainente apro-
iodos pela Câmara municipal ', canudos, respectivamente, nos
incisos / e II (AL)IN 770). Liininiir defrrida eu? 261811992 e
,niblicada cm 251911992. Ac($1dão publicado ciii 201912002.

III participar. aiitoriiado por lei municipal. da criação de entidade
interinunieipal para le lii ção de obra, exercício de atividade ou execução de
serviço especíl co de interesse comum.

ArI. 1 -- A coopeiaçâo técnica e financeira do listado, para a manuten-
çào de pr( igiainas de cd ucação pré-escolar e de ensino  íu ndamental e para a
prestação de serviços de saúde de que (lata o atI. 30. VI e VII. da Constituição da
República, obedecerã ao plano dei inido em lei estadual.

Parágrafo único A cooperação somente se (laia por torça de convênioi
que. eia cada caso, assegure ao Mililicípil) OS recursos técnicos e financeiros
ind ispe ri sã ve is a riian ter is padrões de qual idade dos serviços e a atender às
necessidades superven lentes da coletividade.

Subseção II
Da Assistência aos Municípios

Art. 1 3 -- ( ) Istado assecurari. com  base CIII pro g ramas especiais, ampla
assistncra técnica e financeira ao Município de escassas condições de desen-
volvinicnto socioeconôiinco. Com prioridade para ode população interior a trin-
ta mil habitantes.

§ 1° -- A assistência, preservada a autonomia municipal. inclui, entre ou-
tios vcIv iços:

abertura e manutenção de estrada municipal ou caminho vicinaI:

- riistalação (te equipamentos necessários para o ensino, a saúde e o
saneamento básico:

III	(lii usào intensiva das potencialidades da legião:

IV implantação de mecanismo (te escoalileilto da produção regional:
\' assistêmic ii téc mi ica às Pie te i turas, Câmaras Mmi ici pais e iii icrorregiões;

1 - inlplantaçã() de política (te colonitação. a partir do estímulo à execu-
ção (te programa (te retorina agrária:

VII - concessão (te incentivos, com (1 objetivo (te lixar o homem no meio
rural

VI II iimmplaimtaçãm) de processo adequado para tratamento do lixo urbano.
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§ 20 A COUideThiÇii) (Ia eXeCLiÇt() ds piugFui1iis espeelais será Ci)IiU(LL
ii autarquia territorial de (Iesei1' oK imenhi) iiilI)LLnIada na re g ião. assecuradu na
urina da lei a ) rLicipaçIu de iepieetitaiItes Jt)s Muinicipius (nV()lVidUs.

§ .	Ni execução de )i grina especial Ier-se-i ciii isLi a i	ci
tIas puptilaçes iiiteress das, por meio de igus cotliliIiiL tios e regionais de
Ct)ii5LIIt( L'	IL )i11l)aiiliItl1L'T1Ii).

§ 4 - A Policia Militar put!eii, por solieli ção do Nluiiieipiti. incumbir-se
da orientação a guarda municipal e de seu tieinwliento. e da orientação aos
eurpiis de v Iuntirios puii o combate a mnetndio e soiro em caso de ealamiimdude.

Seção Vi
I)ai Intervenção 1H) MunicípiotI nicÍpio

Ar[. 184 - ( ) I'st.iilii IIZ-10 mniervii a liii t'l1iniLipmt, excel)) quiwdo:

1 - deixai de seipaga. seio iiio(ivo de loiça iiiamor, l)( I F dois anos coitsecti
ti',Os. a (IlVi(li ltiiimlmtIa

II	iio kiieiim puesiadas contas de'iiIas. na lmiriiia da lei:

III - não tiverem sido aplicados. no ano, pelo menos vinte e cinco 1)1W
edito tIa receita ietmlianies de iiim j )osIos. cumimliieeiidiola a Pi1'i1ientt' (lC tians-
leiiicias, na inaimomteiiçaoi e dcseiiolvmiimenio tio ensino: ou

IV O Tribunal tIo .Jiisiiç:i (lei l ) i OViilieiitO 1 ie)iesei)iaç5o rmia assegurar
a observaimcia de principio indicado imesta ( IlstiiLImc:io. ou para prover a cxecu-
Çi(i de lei, de ordem ou de olecis:io lLl(lkI)l.

Parigialo tinico	A iiiicivemiçio será decretada e seus eleitos eessarto
na loi-imia tIa ( ' oisi ittiiçao) da República.
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iÍTUI () IV

1)A SOCIII)ADE

('a1íttik 1

DA ()RDENI SOCIAL

Ari. 185 - A oideiii social tem como base (1 primado do trabalho e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Seção 1

Ihi Saúde

Ari. 180 A autlL e diieiio de itidos.e a assisti1cia a eia é dever do
I:siado. assei.uiada inediaiiie políticas sociais e econômiucas que visem à elimi-
nação do risei i de doenças e de ou tios agravos e ao acesso universal e igualilã-
rioas ações e ao', serviços pala sua promoção. )iotcÇão e recuperação.

l'aiaei'alo único ( ) direito à saúde implica a garantia de:
1	eondiçoes di!ila. de trabalho, iiioradia. ai IlteiltaçâL). educação, trans-

porte. Ia,ei' e sinciiiicnto l)Í5iC0

1 acessi ) as iii miii iições de iii teresse para a saúde, obrigado o Poder
i'uhiicmi a ilianier a populaçio intorijiada sobre os riscos e danos à saúde e sobre
as itedidas de prevenção e conirole:

iii •-- di gil i lade. g ia t ti d ide e b a q Li ai idade no atendimento e no trai a me n -
LO de saúde:

1 V - pari ic i paçã da si mc iedade. por i n tenu&1 io de entidades represe ntat
vas. na elaboração de políticas, na detinição de estrattgias de implementação e
no conirole das atividades com impacto sobre a saúde.

Ao. 187 - As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabem
Rslci Público sima regulamentação, iiscaiitação e controle, na forma da lei.

• Vl(/( Lei LSt(ldu(i/ ii " 13.317. de 241911999,
Pai r.tki único - A execução das ações e serviços será feita pelo Poder

Público e, coiiipleiiientarniente, por pessoa física 011 jurídica de direito privado.

Art. 188 - As ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Estado
i nte 21 1a tu rede mie ioiiat reg n mali tada e li ie rarq uicame nte constituída em sistema
único. e se pauflaili iiiiibiiii pelas seguintes (liretri/es:
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- desce ntialitaçõo colo diieçu> única. cio ík .  estadual e iii til) icipai:
II - reionaliiaçio de ações da C  i opelencia do Nstado:
Iii inteeral idade ria pest:içio de ações de saúde adequadas a ieal o lade

epidemioioica. com prioridade a5 açes prevenul\as e coiisidei'adas as
características SOClOcCoriõilucas da população e de cada rei:io. :,clil pie juiio
dos serviços assistenciais:

IV - partieipaçõ() (Ia comtmiiid:ide:
- participação coiiiplcineotai' (ILis instituições privadas no sistema único

de saude, segundo ihretriies deste. mcd ante contrato de direito publico 011 coo-
VCriio. aasseguiadi preierneia a entidades Clantrúpicas e i v, seio luis lucrativos:

VI - taloriiaçio do prolissional da area da saude. com a garaiiila de pia-
nos de carreira e condições pala reciclagem periódica.

Art. 189 ( ) sistema U11ICt) de saúde será hiianciada com recursos prove-
nieiltes tios orçainentos da seguridade social. da (Jniõo. do Nst:ulo. dos Municí-
pios, e com os de outras lntcs.

Art. 190 —('ompete ao hstado. no aiiihito tio sistema único (te saúde. aItni
de outras atribuições previstas em lei lederai:

1 controlar e iiscali,ar procedimentos. produtos e substiiicias de lote-
lesse para a saúde e participar da produção de medicaiueiitos.e (luipaitlenlos
imunobiolugieos. henioderivados e outros insurnos:

• Vide Lei ly. uo/iial o" 12.687, de 111211997.
II - executam as ações de vigiLinei:i sailit:iriu e epideiiii lói, ica. e as de

saúde do trabalhador:

• Vicie Lei L.t1(uliiul o" 13.317. de 2419/1999, e lei li 	de
/OtV2(Y)l.

III ordenar a ioimaçio de recursos huiiianos ia irea tIa saúde:
IV - participar da lorinuiaçio da polilica e da exeetiçõo das ações de

sa neame o t i l)is i co:
V incrementar eni sua área de atuação o desen oivnnento científico e

Ice nológ lei

VI - Fiscalii.ar e inspecionar aliiiientos,c onipreeiidido 1) controle de seu
teor nutricional, e hebidas e óguas para i) consmno huiiiaiio:

v'II participiu do controle e da tiscalii.açbi da produçao, do transporte.
da guarda e da uitiIiiaçio de subsiCineias e produtos psic(Iati\os. toxicos e ia-
dioativos:

VIII - colaborar na pmoteçio ulo iiiL'io ambiente, nele compreendido ii de
tralaIlio:
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IX a(lt 9ar ríg da 1)0111 cii de iscd i iação e con 1 role di iii lecção hospitalar
e de endemias:

X - gani n t r o alendilliento pri Iri hino nos casos legais de interrupção da
gi'avidei.:

XI - gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, na
h)rina da lei:

Xli promover, quando necessílria. a hiansFerncia do paciente carente de
recursos para (nitro estaheleciiiienio de assistência médica ou ambulatorial. in-
tewanie do sistema único de saúde, mais próximo de sua residência:

XIII - promoer a instalação de estabelecimentos de assistência médica
de cmereência nas cidades-pólo:

XIV - executar as ações de prevenção, tratamento e reabilitação, nos
casos de deficiência Física, mental e sensorial:

XV - implementar. eni conjunto coni os órgãos federais e municipais. o
si stemi de iii I (rinação na área da saúde.

Paragralo único - ( ) Vstado instituirá instrumentos para controle unifica-
do dos bancos de sangue.

Art. 191 - A assistência ii 5.iLi(le é livre à iniciativa privada.

§	E vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subven-
ção a instituição privada coiii Fins lucrativos.

§ 2' - I vedada a íIit ic i )aÇã dieta ou indireta de empresa ou capital
estrangeiro ria assistência à saúde no Nslado, salvo nos casos previstos em lei
ledeial.

§ V , ' ( ) [siado sup)eiilciit.ii':í a legislação Federal sobre as condições que
laciliieiii a i'cinoção de orgàos. Iecido e substâncias humanas para Fins de
iiii)splanie, pesquisa e lraiiiiienio. e sobre coleta. processamento e tiansllisõ()
de sililgue e seus (Ierlvados.v e(la(lo 10(10111)0 de comei'cialitação nos (ermos do
§ 4" do art. 199 da ( t)i)shIhtIlção (Ia i'l)iiI)Iicl.

• Vide Ia, I',.v 1(1(111(11 ii" 10.860, de 51811992, e Lei Lstadual
o" 11.553. (te 3/811994.

Subseção t iii lua
1 )o Sa,ieiijiien(o Iisieo

Art. 192	( ) Islli&Io Ioruiularj a l)olitieil e os l)liiIlOs plurianuais estaduais
de saneiinenio básico.

• Vide Lei Lvl(ld,,(jI ii" /1.720, de 2811211994.
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§ 1° - A polffica e os planos )lurianuais serão subitictidos a uni ('otscllio
Estadual de Saneamento  Básico..

§ 2° - ( ) 1 siado pIO\Crú (IS feCLUSOS necessários paia a implemenlação (Ia
política estadual de saneamento básico.

§ 3° A execuçúo de programa de saneamento húsico, e. idual ou muni-
cipal, será precedida de p anej difie n (o que alefida ao ,, C 1 . 11 ri s de avaliação ik
quadro samiaril) e epideinioiogico estabelecidos em lei.

Seção II
Da Assistência Social

Ari. 193 - A assisicncia social serú prestada pelo kstado a quem dela
necessitar, nidepcndenicinentc de co lrihuiçÏo. seio prcjuíio da assegurada no
ari. 203 da Constituição da República.

• Vide Lei Eriw/i,aI o" 12.262. de 2$1711')96.

Au. 194 As açíes estaduais, na arca de assisiencla social. scriul
impleineiitadas com recursos do orçainciito do kstado e de outras lntes. obsci-
vadas as seiuin(es dimctriics:

desconcentraçio aulirijnistmiiia. scgun(l() a política de megi()nalm/açio.
com )immticIpamçiLo de entidade hemiclicemite e de assis1micia social;

II - pamlicipaçi() da população. por meio de or g aliltaç(>es representativas.
na lormllulaçii() das políticas e no controle das ações cmii h)dos os níveis.

Pará-ralo único - ( ) [siado pmomnovení plano de assislncia social ús
populações (te áreas inundadas por reservalúrios.

• /?('ug,f((l,,en!(,do pela Lei Lsunloa/ ,i° 12J812. de 281-111998.

Seção III
Da Lducaçiio

Ari. 19.5 - i\ educaçao. dirciiodc iod.s_ devcrkdo lsiado e da taimulia. scI'i
l)roi))ovi(la e inceniivala cmni a colahoraçúo da sociedade. com I'ias ao
clesemivolvinienio da pessoa. seu preparo para (1 cxcrcmco da cidadania e sua
qualificação pita o trabal 11(1.

Paramalo (,mico Para assecurar o estabelecido ne,.le ;iriim. o hsiado
deverá t!arantir o ensino de lilosoíia e de Socioloeia nas escolas públicas de
segundo tZIitli.
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Art. 196 - ( ) ensi no será n] in i si rado com base nos seguintes princípios:

- igtiaklade de condições para o acesso e iieqiiência íi escola e perma-
nência nela:

II liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de divulgar o pensamen-
to. a arte e o saber:

111 - pluralismo de idoias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas,
ei ig osas e pedagógicas, que cond tua o educando a formação de urna postura

cl ca e so ici ai próprias:
l \1 preservaçioi dos valores educacionais regionais e locais:

V - gratuidade do ensino público:

Vi - vai oii - i /ação tios prol issi oruai s do ensino, com a garantia, na forma da
lei, de plano de carreira pa ia o m agi st ri o público.ico. co nu piso de vencimento
po Lii ssiona i e com ingresso cxci os i vaiiien te por concurso público de provas e
ít U 1)5. rea ii iad 1 period icanlen te. sob o regi me jurídico único adotado pelo Esta-

do pala seus servidores:

VII eestío democrática do ensino público, na fornia da lei:

VIII - seieçõo competitiva interna para o exercício de cargo conhissio)na(iO
de 1 )i retor e da iii nçõo de Vice-Diretor dc escola 1)úhl ica, para período i xado em
lei, prestigIadas, na a)Lltiçio objetiva do) i1l(rito tios candidatos, a experiência
p101 issioiiai. a habilitação legal, a titulação). a aptidão para liderança, a capacida-
de de gerenciainenlo, na lornia da lei, e a prestaçao) de serviços no estabeleci-
Il)eIiI() por doi', anos, pelo menos:

• Vide Lei Estadual a" 10.486, de 241711991.
• I)eclarada a inconsiiI,,cio,ialidade, em 151211997 (A DIN 640).
A eolão puNicado ( , til 11/4/1997.

l X	iiaiait ti a (ii) princípio tio niri tu. ohjet i vame ii te apUra(k), na carreira
do uiiit'istciio:

X - garantia do padrão de qualidade, me(liante:

a) avaliação cooperativa periódica por órgão próprio tio si sicina educa-
cional. pelo corpo docente e pelos responsáveis pelos alunos:

b) condições para reciclagem l)eriódica pelos profissionais de ensino:

Xl - coexistência de IiistitLiIções públicas e privadas.

Pariígraio único) - A gratuidade tio ensino a cargo) do Estado inclui a de
odo o in ate ri ai e sc LI ar e a da a liii ie Ii t aÇiio tio educando. quando na escola.

• Vide Lei Estadual ti <> 11.871, de 211811995.
A rt . 197 A (lesceI) tia Ii tiiçi( i do cii 5i 110. porcooperação, na fornia da lei,

submete-se is seciiintes dirctriies:
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1	•iiendin lei] t() prior itaii o a esc)lari(i.i(le hrieahiria:

II caran ti a de repas'.e de recursos ice ri ic s e li nance lifi.

• Res,'u/a,ucnttu/o pela lei E.stailini/ ii 12. 708. de 221111	e
Lei Estadual a" 14. 15. de 411120H2,.

I'ii.ii!raIo Liflicti - J\ cess'io de pessoal do Iiiaetsterto se tiara coni iodos
iS tiii ittis e \ Liliacens tii.i Cargo. Corria SC em C\LIt_I(It) em Lllii&Iii(IC do srsterrii

estadual de etisi in

Ai[. 198	.'\ garantia de edueaçio pelo I 1tskr l'tihlicii se dá riiediuiiic:

1 elislili) liindaiiieiital. (ibrigatoIli) e giaitilta. iliesilia purzi O' (jtIC hall
tiveIeiii lido acesso .i ele na idade própria. Ciii pel il)l( (j ( 1)111) 11Oia diária ,' para
1) Curso tiniria:

II	prioridade para ti eflslflO rnodia. pala cararlili. cradativarnenie. a
iiratuilule e a oohricaioiiecitcle desse grau de eiisiiio:

III •itendinieniti educacional especial i,atla ao pori;idor de delcrtricia.
picleiencialriierite na rede regularde ellsiiia, colhi gaiaiiiia de lecursos litiiiiicis
eapac itadi s e material e eqW pwne mo pui hi ei is adeujuiadi s. e de vaga ciii esco ila

i na a sua res ido rIL ia:

IV	apoia is ernidades espccialii;uias. publicas e privadas. seili luis lii-
elativos, pala o) ateidiiiiento ao j orlado ii de tiel idJc'Ilcla:

V cessfio de servidores especiali tIas pala ateiidiineiiia as fundações
publicas e entidade ., filantrópica ,; ' cantessioriais e caiiiniiilarias sem luis lucra-
uvas. de assist'iicia au menor e ao excepcional. camilo) olisj)user -,i lei:

VI	i miccihilvo) a paruicipaçtoda cuiiiumiioiadc moo pmoiccssoo educacional. na
torini da lei.

VII -- preserzuça dos aspectos liiiiiiaiisimcos e l)iliS5l()i1ali/iflIes ria
dm5 no niil ia:

\'lll - expaisa e manutenção da rede de esiabeleciiiento'. ol liciai ,. de
ensino. com a dotação de mIra-estrutura lisrca e cijuiipuliielias adequados:

IX - promoção da exansãa uLi rede de esi:hl)elecllilenilo)s OIhci,ii, pie
oleueçani cuinsoos gratuitos de ensino) teciiica mioltistiral. agrícola e coniecial.
observadas as peculmaridades regionais e as caiacieiosllcas dos gruijos soLiaJ':

X ateiitiiiiicilia graulihta ciii creche e preescala a criança de ato. seus anos
de nlade, em pciiada d i^íl . io de amuo horas, com a gamaimi:r de acesso ao eilsiria
1 undaiiieni;rl

Xl	propft'i,iiiiciit	de acesso aios iiíeis iriais ele atlas doo ensino. oI,i
pesquisa e da ci ação iri si ica. sezgLindo a eaj)ac idade de cada ti iii:
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XII - expailsão da oferta de ensino noturno regular e de ensino supletivo,
adequados às condições do educando:

XIII •- criação dc sistema integrado de bibliotecas, para dilusão de inEr-
Inações científicas e culturais:

XIV prograilias específicos de atendi iiieii lo à criança e ao adolescente
superdotados. na brnia da lei:

XV - s Li pe vi são e orientação educacional nas escolaslas pá1)1icas. em todos
os níveis e modalidades de ensino. exercidas por profissional habilitado:

XVI - ateiidiiiieiito ao educando, no ensino fundamental, por meio de
pri )graillas su pIe rnentares de forneci meti to de material d idát co-escolar, trans-
porte. alimentação e assistência à saúde:

XVII amparo ao menor carente ou infrator e sua formação cio curso
p0 á issii mal i/ailte.

§ 1'	() acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público sub-
.lL'tiO.

§ 20__ () não-olereci p iiento do ensino obrigatório pelo Poder Público. 011

sua oferta irregular. importa responsabi 1 (fade da autoridade competente.

§ 3° - ('onipete ao IMA) tece nsear i 5 educandos do ensino lundainen tal
e. iiicdiantc instrumentos de controle. ,elar pela freqüência à escola.

§ 40
	

( ) ensino é livre à iniciativa privada, verificadas as seguintes
condições:

- observância das dirctriies e bases da educação nacional e da legisla-
ção concorrente cio nível estadual:

II -. a~Mão de Iii nc i onamcnto e supervisão e avaliação de qualidade
pelo Puder Público.

Ari. 199 - As universidades gil/aia de autonomia didático-científica e
adininistiativa. incluída a gestão financeira e patrimonial, observado o princípio
de indissociahilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

- ( ) Estado destinará dotações e recursos à operacionalização e à
iii a lute nçã i das ai i vi d ides n ecessár ias à total i iii pIa ii t ação e dese ii vo 1 vi nien to
da niversidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -e da Universidade Esta-
dual de Montes Claros - UNIMON'IES -, no valor de, no mínimo. 2Ye (dois por
cc II o) da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, repassados ciii
parcelas mensais equivalentes a um (fole avos do total, no mesmo exercício.

• Acreseido pela Liiienda ci ( 'aiiSIiliíiç[o li" 47. (te 2711212000.
• fl it,'iijcfci ii iii(.a1itiI1iCioIiafjdad (A/)/N 244717). Liminar
clef CCU/0 co, 91.512002.
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§ 2''- I)os recL SuS a que se ICICIe 1) paiztgialoanleriuui. 7.5 1 sele e meio
por eeIl() seiicu destinaukt pi ulil riuli lei) te, cii açãoe -, ti Iiu)luu1itça(u dc cuiisos

S11j)eEiOIC5 n o ., \tlC' (Ii) .JeiluIiIiIll(uuiilia e du f'1ticuiii pL'la 1 I n ivei,idade do }sla-
ulo de r1iita'. ;elaIs	tllr\l(	e pela lttiveisid.ide I:statIuil de Moines (1114 >,,

-- t'Ir\l( )'TIS	fI(leild4. JuisIulica&liiiieiitc. '.Ci eiilI')iL'idu)S ria itlutiLeitçiuu
de outras atividades das Iespecll\ as tIi1tei'5i(ILdcs.

• Acreseido pela Nitienda (uIisIiIuiçio ti '' 47. de 2711 2/2U0((.

• t lu.'ili(!Li (1 jlIiO1l.S!1IIOiOiIuIIUIUIi	/ ) IV '44717). Lii;,ina,
Jt/erida em 91512()2.

§ 3" - Na in ,,laiação das unidade ,, da !niveisid,ide kstadual de !sliitas
Gerais. ou na eneziIil)açio u.Ie entidades educacional ,, de elisiltil ttni' cFsIIiFio.

levar-m:-welil conta, priort(ariaulenle. lCgRes detisaiiieiite )tl\ oadas não alen-
didas pun' ensilitu público silpeilor. oI)serviiula .1 oeaçao ieionaI.

ke,iiu,nei'uh ' pelo Lutem/o o ( I!i%UFIliç (ti o'' 47. de 27/! 2/2M)()

i5 rI. 2(11) Respeitado o coitientlo ininuilio do ensino lii ni mental estabe-
lecido pela IlilRio. (1 ksIa(IIl lIme íi\altcoI1ÉeumiluIeoImtpIeImmenlai. (.01111) ohjetmvode
assegurara to1. 1114lção potitica, etiliumial e regional.

Riúgial( único	climilo ieligúu'.o. uk iitatiíciila Iaetiltaiiva. consiittimiú
disciplina dos holailcIs miomnhuts (las escolas l)LiI)Iieas de elisinIl limliucntal.

Art. 201	() Istado aplieauú, antiainienle. tinin.a luchos de vinte e cimo
por cento da ieeella mesnitaiile de	 incluida a pi'eI1iente de
lransleuncias. mia iiianntencaui e no (lesehivolvhmnenlo do ensino.

1''	A parcela de uuiee;id;mç;uo de iuii;	os itamislerida pelo Nsiulo aos
Mtiiiicipios iiiio e coiisiderula pala eleilo do calculo pies Isto neste artigo

§ 2'- Para eleito de cttiiiprulmlemmto do disposto leste artigo. sciio eonsiile-
radius o sisteilua estadual de ensino, os ectilsos li iIlslelRIbls pala O sisleilia
imiuutimeipal de ensino e os apiIeklos na loiiiia do ai t. 2WN.

§ 3'' - A (llstluhtliçao do '. iectiisos ptil)lIcOs asseglul'arii pmioridade ao
ale mttliiiiento das iieeessudades do elisino (iI)iiiiiitOiiO. mios leilOo'. do plano
dual dede educaçtu, ohser adas as uliietriies nacionais da edneaçio.

§ 4''- 1) Clisului !ti vida iiieiiIil público leia ColhI) bule adicional de Iinaiieia-
meflio a eontiibtiiçúo s ocial do salario-edutcaçn o. na tu uitha da legislaçio federal

§ 5" -	peieenlual iiiiiiitiio Li 	se ieleie este artigo serú obtido de
acordo com os valores leais (1( 1"	 lia data de sua uirecadieiu o

i\rt. 202 - ( ) hsluubo ptibllL'ara no omeiuu oul icial. ate o dia dei de iliarço de
cada ano, demonstrati toda aplieiçio dos lecLirsuos pie\ sito'. fluo artigo ontelmoi.
por Municípioii teípio e por ai idade.
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Art. 203 — Os recursos públicos sei-ao destinados í'is escolas públicas e
podem ser dirigidos ús escolas coitiunilúrias, conicssionais ou filantrópicas,
(lei iii idas cio lei, que:

1 comprovem finalidade njo-iuciativa e apliqueiii seus excedentes finan-
ceiros ciii educação:

li assegurem a destiiiaçiodo seu patrimônio a outra escola comunitária,
iilaiitiópica ou conlessional, ou ao Poder Público, rio caso de encerramento de
suas atividades.

§ 1"— Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas
de estudo para ensino itindamental e medio, na lornia da lei, para os que de-
inonstrarem insulicincia de recursos, quando houver hilta de vagas e de cursos
regulares da rede pública na localidade de residência (1(1 educando, obrigado o
Poder Público a investir prlori lariamen te na expalisãoexpansão de sua rede na localidade.

• Reç'ulii,ic'iitada pela Lei Estadual li" 10.638, de 171111992.
§ 2 - As atividades tini vcrsitúrias de pesquisa e extensôti poderão rece-

ber apoio financeiro tio Podei Público.

Art. 204 - ( ) piano estadual de educação. de duração plurianual, visará a
articulação e a i desen vol viniento do ensino em seus diversos níveis. ú integração

(:v5 e õcs do Poder  Público e à adaplação ao plano nacional, com os oh;et VOS de:
e rrad icaçiio do a na lia be i xiii o:

li - uiiiveisaliiação do atendimento escolar:

lii melhoria da qualidade do ensino:

IV - hrmaçïio pala o trabalho:
\/ - promoção 1w utan íst ica. científica e tecia dógica.

Parúgiah único - ( )s pianos dc educaçào serào encaminhados, para apre-
ciação da Asseuibhia 1 .egislativa. até o (lia trinta e um de agosto tio ano ime-
dialamiicntc anterior ao tio início de sua execução.

Ai. 205 - EI dc hso ao Estado auxiliar, coma recursos financeiroslos e ii unia-
nos, o Município que deixe de comprovar a regular e cficaz aplicação, no ano
iiiiediatamente anterior, do mínimo constitucional na manutenção e no desen-
vol vi nlcnto do ensino.

Art.  206 - Com pete ao Conselho lstad ual de Educação, sem pie Iii ÍIO de
outras atribuições a ele conferidas Ciii lei e observadas as diretrizes e bases
estabelecidas pela União:

1	baixar normas ci ise 1)11 nadoras dos sistemas estadual e municipalicipal dc
cii si ri i

li inicipretar a legislação de ensino:
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III	Iuh)II/ar	.upervI'ItI1ar o IuncjonancI1I() do et)il1l I )E I 1 ctIIIr e
avaIiii-Ihe 1

1 	(IC'%t'lLt.flI!iII '.tII' .IIIiI)U1ÇOCS. p01 111(10 de	(I11I)C' de inIhilo
I1lLll1ICl)..II.

Iirdgialo unico ;\ L til eIlnLll. a tlr	ni/açio e a dtietri,e tio It1I1LIL(
flaiflefliu do Con,elho '.CI, I() eslaheleelda\ elo Itt.

CÇd () I\
Da ('ulttira

Ar[. 207 ( ) IItr I'uhlieo	a iodo' o pleno exeFcíLlo do ', diititi
eiilttjrais. pJIJ (1 LUC iIiCeliil\ ;iIi.	aIoiiitij e (IiILlI11IlIJ zl ,, iilal1ile.itÇ)es culiu-
rais da comunidade mineira, itiediamile. sidweiudo:

1 - (iiIiIÇ.i() e de ,'eli voik II chio de política (RIL aIilLLlk. inteic e di^ til-
tie a ,, ii iThiIestiçIe. cmmliuiai'. da '. (livcr ' as meiitiies do hstatlo:

II eriaçao e imianui nçui dc iitieleos ctilhiii'ais regionais e de epaco
publico'. equipados. i mni a tOihih.iÇiO C ililtisao (1.1'. exiessoesaihi'hieo-etititi-
tais:

III	ermaç.i() e Iiizi nuienção de hiluseti ,, e arquivos públicos regional '. que
Ihlit_iieIli ti si .teiila itt	I1\eI\tçii tLI Iii(iii()I . II ilti 1 SiltIO. liiiltl1tiit I	a ctimi'.uI-
iZI tli	 a (tI.tIiiO', tltli iieces'11e111:

I\/ idoçao de iitctlit.las atletiiiitla'. a itleiiitIiciçio. prtiiLLo. conserva-
Çu). mt'. Ioiiiaçioe i'Ccti1lei'iÇí)itii It1I iiiioiiiticuIitti'tI. Ihi'.iOIILO. iiaitiitl e eleihti-
íiL'i do Isi.itIo:

\'	..iiIiiç.iti de IIhceIhliVos li'.iii'. i_tit e'.miiihlIICIii as ehhipiesa'. J)tIVadl'. a
11.1 piiitIiiçio ctiIiiiiil e ii iI'.iIti dii I'.iatIii, e na )ie S eiVaÇii() do '.eu

J)ithihili)iiIi)tlishiiIIC.iIiI'iici(ecilIitlI.iI

atloç.ui de ação impeditiva da e\ asito. de'.tiuiçati C (ILScUiZtcieIi/Ç.i((
de obra ke alie e dc iitilro'. Ixn'. d  va lor 111 , 1 ôr leu. cieniilicii_ artístico e cultural:

VI 1 - csiÍIl)uIt) às aii'. itIitIer, de carater culmuial e .iIii'.iico. nomatlanienie .ts
tIL' i'tiiiliii ICIiITiaI e as hileluiteas.

IU/C Lei /itu/uc,/ o' II. 720. de $()11211994
* 1 ( ) I:siado. ciiiit a o d*omOo da comunidade. prestará zipoio pari a

preser'. açii) das mamiile'.iaçúcs ctiliiiiiis Iucao.. e '.peeialmnenhc tias c'.eiila'. e
balida ,, lhlusical'., guaida '. de coigo e ca'. alIiatLi'..

§ 2'- ( ) hsta(I() miiaiiier.i tuntlo dc (kseihVoI\ Imflcnuii ciilttiral ctihi)ti iamahhiIa
de '. i.ibilti.içfio (Ii) LIi'.I)iish( neste artigo.
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Au. 20 -- Constituem patrimônio cultural lilineiro os bens de natureza
inateiial e imaterial. tomados individualmente ou em conjunto, que contenham
re terêne ia a ide ni idade, a aon e a ii icui iori a ás di tere ii tes grupoS formadores da
sociedade mineira, entre os quais se incluem:

-- as turmas de expresski:

li 1)5 nodos de criar. fazer e viver:

III	as criações científicas. teenológicas e artísticas:
IV as obras . objetos. documentos, edificações e demais espaços desti-

nados a manifestações .11tistico-culturais:

V	os eonj til) tu )5 urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, art íst i -
CO. arqueológico. es pelei d óg i co. pa lei) n tu lógico. ecológico e científico.

• Vide Lei lYt(!di(l/ /i" 13.956, de 241712001.
Art. 209 - ( ) Estado, com a colaboração da com tio idade. protegerá o

patrimônio cultural por meio de inventários, registros. vigilância, tonihaiuento e
lisa propriaçâu . de iiu tias lrnias de acautelaincn tu) C preservação e. ai uda. de

repressão aos danos e às ameaças a esse patri iiiôi) o.

Pará grafo único A lei estabelecerá plano pernianente para proteção do
patriiiuônio cultural do hstado, notadaniente dos núcleos urbanos mais signifi-
cativos.

Art. 2 10 - - A lei disporá sobre a hxação de datas comemorativas de fatos
relevantes para a cultura estadual.

Seção V
Da Ciência e Tecnologia

Ao. 21 1 ( ) kstado pioiiioverá e incentivará o desenvolvimento cientííi-
CO. a )cSqLlisii. a difusão e a capaci(açiio tecnológicas.

§ t - A pesquisa básica receberá tratainen tu) prioritário do Estado, com
vistas ao bem puibl ico e ao progresso do conhecimento e da ciência.

§ 2 A pesquisa e a difusão tecnológicas se voltarão preponderante-
mente para a su)Iuçãii de problemas regionais e pim:I o desenvolvimento produ-
tivo do [stado, com prioridade para o consumo interno.

§ E - ( ) Istado apoiará a lormnaçíiui de recursos humanos nas áreas de
Ciência. pesquisa e tecnologia e concederá aos cjtie dela se ocupem iiieios e
eondiçies especiais de trabalho.

Ao. 212 - ( ) Nstado manterá entidade de amparo e tomemito à pesquisa e
lhe atribuirá dotações e recursos necessários à sua efetiva operacionalitação. a
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serem por ela	 zi. no ilililililO.

11111 por cento da receita iirçii1ici11,ii ia corieIlLe ordinária do Esi do. os qual'.
serão ipssados ciii parcelas mensais e(ltii\alL'nIes a tiin dote avos, no
1110 exircicio,

Reduç tio (101/li /c/ii Linunda ii ( 'aii.'1i!utção a' /7. de 21)11211995.
liierilo tinico	A etitidatle destinari os lecursos de que traii e'sie

artico priorliarialilente a l)rt)lt1)s qtiC se iilLislCiil as iliietiiics hsieis
estabelecidas pelo ('onseilio kstadual ik' ('iCrtcia e lccnoltiia - 0 )NL('l 1
dehriidtis Como esseilciais ao deseiivols linciliti eieiitilico e tccnoloeict' do k-
tado. e i reesi ru turçit da capae idade icei ic -cie iii li na da,, iii si 1 til içcs de
pesquisa do 1Lido, ciii conlui midade com os princípios ticlinidos nos Planos
Mineiros de I)esensol'. ililenio Inicaiado - I'Ml)Is - e conteiiipl.ido'. no I'io-
gramas dos Planos Plurianuais de Açio Governamental I'PAGs.

Ridl:ço (1(1(1(1 pela Emenda a ( 'oiiv!i!:iição a" 17. de 201121/)95

Ari. 213 - F.iiirc iiiiiil)s csiiiiiiiliis. a lei disporá. iihsersadii O ari. 14. XI.
sobre coiieessio de iseIiçcs. ineenilvos e henetíeios 1 iscais a empresas brasi-
leiras de capital nacional. com sede e atliiiiiiisliaçiio liii lstatlo. que colicolTaili
paia a viahiIiiaç)o di iiuionoiliia icenolugica nacional. esj)eciahilieliie:

,is do seu ir pil 5 liii):

a) (lhe teiiIiiiii sua produção\'l)Iii(la para O ilIcicatIl) ililelili). em Ptll ictilai
as dedicadas i piotliiçao dc aliiiietilos. colo iiiiliiaçto dc tecnologia indicada
piii ii exploração tIos leculisos ii.iiiii,lIs e PiFil a pIcsciVaÇl() (li> ilicio aiiihieiiie:

h) que l ou i1 i5hl l)L' 5tlI5	tL'cil()li)i l).'I 1' (lt''.L'ilSI)l\ iiulcIliii eXl)eriIlieiul.iI
mi iiiibito da medicina picvculiiva e ieialstiiiea. ptihliqiiciii e dis uh.ziicm setls
resuliailos e prolutaiii e(lLiil)aiiieiii O '. ' 5 l'Li.11i/a1l 15 tlesiinaolos ao ti'	de por
lado ii de deI icii'nc ia

C) que piolhos aiii pcsttIisa iccnçiloeiea soltada P.iia o de'.ens tols ililcilto
de nutoslos e idL'iliL'as al)iOl)liall.is ii gciaço. inteiprciaçiti e a)lle.iÇio) (le (la-
dos titineroetologicos. alciti de ciliç;iol. oleseilsols imenio, 1105 açio e adal 1 li-
Ç() ICL'i)iCii. Clii d(1Iipaiuuehiioos

dl que	 pesquisa tecnoló g ica no tlesens ool iinenlo e na aol.tl)i;l-
Ç1o) de eqtiipaihlcliios t'leii o 'leu ihhicos:

II - as empresas publicas e 'sociedades de ecoiioiiuiu mista ditos insesti-
luculos Ciii )esqtiisa eienii 1 ica e Lriaç o de ieeiiologi.i se es cIcio iieeessaiio's e
reles antes ao desenvois incuto 'soeioeeonôiuiico estadual:

III - as etuipresas que proiiiovanu a pclu	e a tuiiliiaç5o de ieenoliigias

aI te ii lati vas
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Seção VI

Do Meio Al11I)ietlte

Ait. 2 4 --'Ilos i'iii direito a meio ambiente ecologicamente equilibiado.
bem de uso coniuin do povo e essencial i sadia qualidade de vida, e ao Estado
e à coletividade e 11111)05(L) O dever de defende-lo e conserva-lo para as gerações
presentes e 1 Lituras.

Vide Lei Estadual ti" 10.56/. de 2711211991. Lei Estadimi ,0
12.265. de 241711996, e Lei L'il(a/ll(,I ti" 14181, de 171112002.

Para aswmirar a eletividade do direito a que se refere este artigo,
incumbe ao Estado, entre outras atribuições:

promovei a educação ambiental em iodos os níveis de ensino e disse-
minar, na forma da lei, as informações necessárias à eonsc ient i/ação pública
para a preservação do meio ambiente:

• Re,i,'ulw,,eiitado pela Lei Estadia/ n" 10.889, de 811011992.

II - assegurar, na fornia da lei, o livre acesso às informações básicas sobre
inei ambiente

III - pre enir e controlar a poluiçâo, a erosão, o assoreamento e outras
lwmas de degradação all)biental

1 - ex ig ir. na forma da lei, prévia anunc ia do orgão estadual de controle
e política anibiental. para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades,
construção ou reforma de instalações capazes de causar. sob qualquer forma,
degradação do meio amnbienie, senil preluií/o de outros requisitos legais, preser-
vado o sigilo industrial:

V - proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espé-
eles e dos ecossistemas e ;i do património genético, vedadas, na
orina da lei, as prática ., que prov oq iieni a cxii nçâo das espécies ou submetam os

animais a crueldade:

• Ver Lei 1St(1(Ii1(l1 n' 12.265, de 241711996.

VI - definir niecan isnn s de proteção à liuna e à flora nat i as e estabelecer.
com base em nionitoramento cont mui . a lista de espécies ameaçadas de cxli nçã()
e que Increçaili proteção especial:

Reiitl,,,,e,irtu<Io pela 1.et Evtadual ti' 10.583, de 31/1/1992.
Lei Estadia,! a" 12.265, de 241711996. e Lei Estadual a" 14.181,
de 171112002.

VII - controlar a produção. a coiiiemenaliiaçàtr e o emprego de técnicas,
nictodos e substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida, o



meio aiiihieiiie. heuii LUlii(i () Iransporte e o rliia/elialiieiiit) dessa., stistiiicias
Ciii SCU lerrilorlo:

\ll	cilai	ii ie,re.seivas. estuçes ecológicas e outras unidades de
conser	çi. iIillitC-l(is stth e ,,pecial	)I()tCÇit)	do1alos I.Ia uiiuit-esiitiiiiia
undispenai ei as suas 1 iIiaiI(lades:

IX estabelecer. .tIiai es de iit et'lenai,ki. coto parlicipiçi&t da socie-
dade civil, tiorilias eculatitetitares e Lecnicas, padfttes e dentais itiedidas de
caráter operacional. para j)roicçao do meio aiiihienie e controle da utiIiiaçio
iieitiiial dos leetilsus lIiiIlLlit,lIS

X - liLilitel hnstitiliÇai) de l)eIthhsJ. pIiieitiieiito e execução que assegu-
re a)) ()lCt) indicado no inciso anterior o suporte teenicti e operacional neees-
sírio ao cuIliprInheliti) de sua tinalidade:

XI - presel\ ar os recursos hiol IapiuIieos leIoIiais.

§ 2 -- () licenciamento de que trata o Inciso IV do ptiitilo anterior
dependera, is casos de atividade ou obra poteneiahniente causadora de si g ni-
ficativa degii açilo do meio iimiibiemite. de estudo pi'e o de impacto ambiemital. a
que se dará pui b 1 ici da 1 e.

§ V I'aite dos Iccilisos estailtiais pie\ isto' mio art. 20, § 1. da Cotisti-
t1IiÇ() da Republica -,era aplicada de iiodo a araiittr o disposto 110 § 1. sem
piejumto de outras dotações iilçitilhehitallas.

§ -4	()ueiii explorar recurso aiiihieiital (n'a obrigado a recuperar o indo
iiiil)hdIitd (leelatIaili). lia liiimiii tia lei.

§ s' /\ tuiiuliiia e a atividade ctimisitlematl,is lesivas au flleiu ariihictite
suijeitai:ii ti iiili:ittti. jessua lisica titi julídica. a s:hh'es auiiiiunist,atiias. seiii
pieuiiio das ilri';içc'. de rep;il.im o tIiiiit e tias cuiiuhl:lÇtcs pcnais cabice-..

§ (' São indispomiiveis as (criam tic\ lutas. (11.1 armecat.lada-. pelo ksiad.
miecessarias 1s aii' idades de recreaçhti publica e a iiistmiuiçiio de parques e
demais unidades de cumlsel\ açio. pala a pioteçio dii ,, eeossistciiias natuiais.

§ 7" - W rehiiarieseentes da Maia ,\tliiiiiea. as eiedas. ti'. cahilpos
rupestres, as ea'.emriiis, as palsagetis rloIa'.els e outras uiiiittades de reles ante
Interesse cc ltueo eonsmimueiii triiiiônio aiiibieiitiil do hstad e sua liii iii;içio
se (ara, na forma da lei. cmii cuiitliçcs que .rsseLIiehu sua

'de Lei L ai/utiI o" 14.	ile / V/(V20i')2.

'\rr. 215	I ubrmiiç.io tias hmisImiuhlçtes do Ralei I:xecuti o. curti ali
ções dimet.is ou indiretas de proteç5oe cunimole :iiiibienial. intormitar o Miiiist.nti
Publico sobre oeorrincia de eoimdut.i ou ativulaile considerada lesi\ a ao imheio
a iii bien te.

\it. 216 ()U. ,,la(hicriará hmieeanlsrliis de fomento a:



1 - ielloiestaiiieiiio com a liilali(la(Ie de suprir a tiiliaiKta (te produtos
leiiIH)sos e de illimiimutar o impacto da exploração dos adcnsiinentos vegetais
nat i vos:

ii - programas de conservação de solos. para iiliilinhiiar a erosão e o
assoreamento de corpos «agita interiores naturais ou artificiais;

III pn g ia ia as de de lesa e recuperação da qualidadeidade (las águas e tio ar;
IV - I)r0etOs de pesquisa e desenvolvimento tecmlol(igmc() pala a utilmia-

çà() de esptcies nativas nos pmogranias (te reilorestamento.

§ 1 ° - ( ) 1 stado promnt iverzí ir 1 fl Ventzírio. (1 ma l)ea me ii lo e O 111011 itoraniento
das coberi tiras vegetais nai m vas e (te seus ice urs is h md micos, para adoção de
medidas especiais de proteção.

§ 2°— () Estado auxiliará o Município na implantação e na manutenção de
hortos florestais destinados à recomposição da flora nativa.

Art. 2 17 - As ati\ idades que utiliienm produtos florestais corrio comhustí-
1 ou matéria-prima de' crão. para o fim de 1 ice nc i arnento ambiental e na forma

esi :ihe leCi(la em lei comprovar que po ssuemn di spon bit idade daqueles i nsumos.
cap:ii de asse!urar. tienica e legalnmemiie, o) respectivo suprimento.

• k o/e LÁ'! LSUU/!l(iI ii" I0.561. de 2711211991.
Fimigmaí o único - E obrigalória a reposição florestal pelas empresas con-

suiiiidora, nos limites do Estado, pIefemencialmcnte no território do Município
produtor de carvão vegetal.

Seção VII
Do Desporto e (lo Lazer

.\ri. 21 - ( ) I:st doeamantii':i. por inlermimedmoda rede oficial de ensinoeem
colaboração cc.riir entidades desportivas, a promoção. o estimulo, a orientação e
o apoio à prática e difusão (la educação física e do (lesl)Oito. formal e não formal.
coni:

- a dcst iii ação r de ice ursO s pií hI icos à pronu )ção m Pi o rilúria do desporlo
Ldlicaciomlat e. eia situações especufïcas, do desporto (te alto rendimento:

II -- a proteção e incentivo às iiianiiestaçies esportivas de criação mineira;

III -- o tiatainemito dilerenciado para o desporto profissional e não protis-

IV - a obrivatorieikide de lese rv a de áleas dest i nadas a praças e campos
de esporte lio " pr( mieto s de u rha iii fação e de unidade ,, escol a ies, e a de (lese ii-

1'. liii e n lo (te pr ig ra moas de cor) ,'Irução de áreas para a prática do esporte
COifltiilitaiiO.
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Parágrafo tiii ieo - ( ) Poder Ptíbl ieo garantirá ao portador de de Fie i'iic ia
ziteiidiiiiento espeeialitado no que se refere à educação tísica e à prática de
ali v idades desportivas, sobretudo no âiii hi lo escolar.

J\rt 2 19 -- ()clube  e a associação que fmen Leio prática ,' espt iri VUS 1)0 tpi -
ci arãt ao ai eta iii ice ran te de seu ,,s quadis is b irm as adequada,' de ae ti ii pa ii ia -
incuto médico e de exames.

Ari. 220— () Poder Público apoiará e incentivará o laier, e o reconhecera
como fornia de 1)11) moção si ic ial

Itiácrabi único - () ESta(lo incemitivaa mediante benefícios liscais e na
lomina da lei, o investinlcnio da iniciativa privada no desporto.

Seção VIII
Da Família, da Criança, tio Adolescente. (li) Portador de

Deficiência e do Idoso

ArI. 221 - A Iamíiia receberá proteção do l.slado. na  forma da lei.

Paiágraio trinco - ( ) kstado. isoladiinente ou ciii coperação. iiiunlerá
pi'ogrunIs destinados à assiskneia à iaiiiília. com o objetivo de a.scurar:

- o livre exercício do planetaiiicnio iaiiiiliam:

II -a orleniaçã() psieossoeial às ianiílius tiL' baixa e rida:

III - a prevenção da violência no ánibito das relações iaiinuiaic':

IV - o aet dlii ri ten lo. pie iueii (ei iicn te ciii casa espec ia li ,ada. de o uli ie r. crian-
ça. adolescente e idoso. vítimas de viokncia rio ànibiio da tainha ou lora dele.

Ao. 222 - É dever do NSt:RIt promover ações que x iscili assegurar à
criança e ao adolescente. com piioritiidc. o (Imicito a ida. saúde. :iiiiileiiticiio.
educação, lazer, prolission:iliiação, cultura. (iii1ilidade. respeito, liberdade. comi-
vivneia famniliarc comnumimiaria. e coloca-los a ';alo de lodu Iol ilia de OcmiliLn'il-
eia, diseriimnnação, exploração, vioICncia, erueld Rlc e opressão.

§ V , () Nstado estiiminlará, mmiediaiiic iiieciitivos liscuis. 5111)50110', e iiieii-
ções proiriocionais, nos icinios da lei. ti aeolliiiimeimto ou a guarda de criança ou
adolescente órfão ou abandonado.

§ 2''	( ) Nsiitlo destinara ieeursos à assisitiieia inalei iio-iiilaiitil.

§ '' A picvcncào da dcpciidneia de diogas e abs i dever do kstado.
que prest uni aic it li inc riu o C.,, pecialilado à criança  e ao a li desceu te k' pci m cmi es.
(lese nvolvc lido açõcs que auxiiicmii ua integração na coimitinm&latic. na torna tia lei.

• /?em,',,la,;u'jiiaIo pelo Lei Liio/muil ii ' 11544. de 2517119V4
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Ari. 223 -As ações do l-stado de proteção à inlãncia e à juventude serão
1 idas na forma da lei, com, base nas seguintes diret rues

- desconcentração do atendimento:

II valorização (bis vínculo.., falililiar e com ti mi tári o. como medida pre te-
ieiieial P1tii a integração social da criança e do adolescente:

III atciidiiiiento prioritário ciii situações de risco, definidas em lei, obser-
:ulas as características culturais e soe ioeconõiiijcas locais:

1 V participação  da sociedade, n ied ia mii euga ii zações represen 1 at v as,
ia formulação dc políticas e programas e no acoiiipanhanientii e tmscalii.ação dc
stiii eXcctiÇi(i.

Paiigralo único - ( ) Estado manterá prograilias soctoeducativos destina-
dos ii criança e ao adolescente privados das condições fundamentais necessá-
rias ao seu pleno desenvolvimento e estimulará, por meio de apoio técnico e
financeiro. os de igual naturera de iniciativa dc entidade filantrópica.

• Vide Lei Estadual n" 10.501, de 17/10/1991.

Ari. 224 ( ) Estado assegurará condições de prevenção das deficiências
tísica, se iisi wial e actual, coni prioridade para a assista ncia pré-natal e ii infância,
e de integração social do portador de deficiência. ciii especial do adolescente, e
a tàcmliiaçào do acesso a bens e serviços coletivos, coili eliminação de precon-
ceitos e ieiiioção dc obstáculos arqimiiciõiuicos.

• Vide Lei Lstailual a" 10.837, de 271711992, e Lei Estadual
ii" 13. 738, de 2011112000.

§ I" -  1 para assegurar a i nupleiiientação das nicd idas indicadas neste artigo,
ineuni he ao Poder Público:

- estabelecer normas de construção e a(ldptaçã() de logradouros e edi-
L' os de USO publico e de a(la)tação de veículos dc transporte coleti 'o:

• Ret,'ala,,,e,utado pela I.e, Lstid,ial li" 11.666. de 911211994.
II - celebrar convni() com entidade piotissioiiali,arite sem fins lucrati-

vos, com vistas à tormuuaçã() profissional e à preparação para o trabalho;

III	m'siiiiiular a erimpresa. iiuecliatue adoção de iuiecanisnuos. inclusive in-
ceiitmvos fiscais, a absorvem a nuão-de-obra dc poiiiidoi (te deficiência:

criarcentros piofissionalmtaiites para treinamimento, habilitação e reabi-
litação prol issiomial do portador (te det mcimucma e (ti) aL'i(tcmutado no trabalho, e
assegurar a imutcgraçài) entre saúde, educação e trabalho:

• /?em,'ula/Ile,lFa(/o pela Lei Estadual /10 11.944, (te 19/10/1995.
V - iiiit)l.iniir sistemas cspecialmiados de comunicação Ciii estabelecimen-

to da rede oficial de ensino de cidade-pólo regional. de modo a atender às
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neccss iJ des cd ueae i na is e st 'ei is de	ad i de deIte ié neta vi%ual ou a 11(1 i -
1 iva:

v'l — eii.ii pi(li.iaii1ts de tssl.sten.i.i inleetal para eseepetunal não
ieahil uivei

\'lI .1 das entlda(les iepiL'c i itativas ik' segmeilui
liii lurntulaça() ta plitiea de aieii,liineitu, ao p(tt,ttk)r de delietencia C 11(1 LI)iiti()-
le das ações descn kk I K i(Lis. ciii t,tl,s 's fli\ets, pcls iea,,s estaduais repm-
si\eis pela p.'liiica de piieçi ao pt ' iIadtr de deiicincia:

Viii et.ui.ir. nas crlitssI,ras 4)liei,iis de telex tn do Estado. tradiiçio.
por intérprete. para portador de deíieii:neia auditi a. tios niltieuirit's e comunica-
ÇÕCS olieiais:

IX- a lorimiaçit tios policiais umilitares e tletitais ser\ idorCs pli-
hlie,,s Ies)(,nsi\,..is pela seL'Imiança do 1i5 sito. para liahiliui-1,,s ao aientiiiiteii-
lo das necessidades tio portador de tielictiieia:

X - dcstiiiai. mi l,i;iima da lei, recuisos as Illida(le de amparo e de ,issis-

icilcia ao piiadt>r de dei ieieneia.

§ 2 Ao servnkr puhlicii gw i isse i condição de delieienie um' exercício
de eaitm ou ltiuç o npública. o Estado assegtiiari assisiéneia iiictlit..a e 11ospiii
lai. iiiedieaiiiciiks, a)a i limos e e(tiipaiiienit)s ilecessarois ao Imai incuto e a sua
adipl çi m iis novas eoimd i, 'es de vida.

Ari. 225	( ) Estado pi ' iiiovema ct itliçtmcs que asse uiemim amimj)al( m pcs-
soa idosa, lio que lespelie a sua diimidatle e ao seu hemim-estar.

• V,/e lei LVI(l(/Il(l! li ` 12. 060. de 4111119()7.

i •	(1 iimipiIo ao (los,, sei.i. tltm;iimto pssivel. exercido tio PIPi 1(1

• lide 1.I L \ttI(lm((il li" /.. 703. de 3011 112000,

§ 2 - Para assemiLim.ii a iimmemiitio tio idoso na ct)lmitilli(iade t_ na lamudia.
serio criados cenhos ditirimos de iaier e d,_ amparo i \clitIcc e proeraluas tiL
piepaiaçiti pata a ap enink 'lia. ct 'rim a pari ici \LÇiI de 1 isi mttiiçties dedicadas
a essa 1 mal idade.

§ 3 - Aos maiores de (5 Isemnia e cinco anos é eamiiitida a iiiaiuidade
nus transportes coletivos urhanos timedmante tpresentaçitu da carteira de identi-
dade im de trabalho. sendo etiada a e umiirmeia dc qualquer 1 mira loiiuua de
mdcmmm mi

I,ies,uliu jue/,i /n:e,o/t, u (on.1intiu,io o" 28. de 17/0//9V7.

Ai-I. 226 Para asse ti ar a eletiva parti ci paç5 da st le redade III us termnu us
do disposto nesta seção. ser5o criados o (.,,nseliu,, Estadual tios l)ireiios da
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Criança e (1(1 Adolescente. (1 ('OnSelh() Estadual de Defesa dos i)tteiios do
Portador de Deficiência c o ('onscilio Estadual do Idoso).

• Redação dada pela Emenda à Coii.sliluição n°6, de 2111211992.

• Vide Lei L.iouIiiaI n" 10.501. (te 17/10/1991, Lei Estadual li'
12.666, de 411I11997, Lei E.siadua/ n" /3.176, (te 20/1/1999, e
Lei Estc,di,a/ a" /3.799, (te 2111212000.

Paráe ia lo tín ico - ( ) Conselho Estadual de De lesa tios Direitos- do Porta-
dordc I)clicincia e o Conselho Estadual do idoso serão instituídos até o dia 15
de imirco de 1

• /toiesc,do pela Eiiienda à Constituição n" 6. de 2111211992.

• Vide Lei L.ct(i(/il(i1 a" 12.666, de 411111997.

Seção IX

Da Comunicação Social

Art. 227 - A inanilestação do pensamento, a criação, a expressão e a
II) ti iiiiiação . soh qualqueruer i orma. processo ou veículo. não sofrerão restrição.
Observa(o) o disposto na ('onst ituição da República e nesta Constituição.

Paráciato único - Nenhuma lei ou ato do Poder Público poderão consti-
liii r e ui haraço à plena liberdade de i ri lorulação) ornai íst ica em veículo de com II-
I) Icaçãi social, o )hscrvad() o seguinte:

- é livre a iitani estação cio pensamento, vedado o anonimato:
II L assegurado o direito de resl)osta pt'oporc ional ao agravo, além de

iii de n i i tçã p w d au o )5 material, iii oral ou à imagem:

III são invioláveis a inliuticlade, a vida privada, a honra e a imagem tias
)csso ias. asseg tirado o cii rei to a indenização por dano, material ou moral, decor-
e ntc de sola violação:

IV - é livre o exercício de qualquer trabalho. ofício ou profissão. atendidas
as qualificações prohssionais que a lei federal estabelecer:

V - a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licen-
ça de autoridade:

VI - é vedada toda e qualquer censura de natureza 1)01 ít ica. ideológica e
artística.

Ari. 22 - A produção e a programação das emissoras de rádio e de
televisão) oficiais atenderão aos seguintes princípios:

- preferência a i nal idades educativas, artísticas, ciiit iirais e informativas:
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li -. promoção das culturas nacional e re g ional e csIíIIILIlo z, 1 produção
independente que ohjenve sua divulgação:

III - tegionalii.açao de produções culturais artística e oriialísiiea. nos
percentuais estabe Ice di )s em lei Federal

IV - respeito aos valores éticos e sociais tia j)es a e da família.

Paiíeralo ÚIUCO - As eiiussoras de adio e de televisão siih contiole do
kstado ou (te entidade de Rti1IIiiisiiaçio indireta r \ervario hciizuii, pala a divtii-
glÇiO das atividades dos Podeies do kstado. eontorine dispuser a lei.

Art. 229 - Os veículos de comunicação social da adiiiiiiistraçdo direta e
indireta do Estado S() obrigados a:

1 --- manter conselhos editoriais inleerados paritariaiiienle por lepresen-
tantes do Poder I'tíhiico e da sociedade civil:

II - man ter ci nu issões (te redução	de lepiese iii antes d is pio-
lissionais ii hiIitado.e leitos diretamente por seus paies.

Ari. 23() - Paia >>s dei os ti>> (hSj)Osti) nesta seç>i. O Lstado instiluiia,
como órgão auxiliar. o Conselho Nstaduai de Coniunicaç5o Social. coii>poslo de
representantes da sociedade civil, na forma da lei.

• '/ide a/ilios (5 (1 (')i (1(1 lei l:si>n/,,>,/ o" 11.400. dc 2111111>»)-1

Capítulo II
DA ORDEM ECONOMICA

Seção 1
Do Desenvolvimento Econômico

Art. 231 ( ) listado, para loinentar odesenvol imelito econõiiuco. obser-
vados os princípios da Constiiuiço da Republica e os desta ( • ol1stituiçiot em-
belecerá e executará o Plano Mineiro de Desenvolvimento hiiceiado. que serd
proposto pelo Conselho de Desenvolvimento lconôinico e Social e aprovado
em lei.

• Ret,'ulao,c,,todo jn'Iu Lei Lvtoduol o" 10.6211. de 161111992, e
Lei Estadiu,? o" 12.051, de 2911211 995

§ 1" - Na coiupositdio do ('onsellio serí asseg>iia>ia a j)allleipIÇ5i> da
sociedade civil.

§ 2" ( ) Plano teni, entre outros. >>s seguintes ohjeiivos:

- o >ieseiivoivin>ento socn>eeoiiõiiiico lI1te>.Ia(l>> do lsiado:
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li - d rtc ioiia li taçã() e a coordenação das ações do Governo

III -- i incieluento das tividades produtivas do Estado:

I\/ --ae xl).iIisj(	cial do nereado consunudor:

V - a superação das desigualdades sociais e regionais cio Estado:

VI - a expansão	inCica(I() de trabalho

VII - o desenvolviiiiento dos Municípios de escassas condições de pro-
pu 1 são s c toeci môn i ica

VIII - o descnvolviiiicnto tecnológico do Estado.o.

 3— Na fixação das dirctriies para a consecução dos objetivos previstos
no parágrafo anterior, dec o Estado respeitar e preservar OS valores culturais.

§ 4° - planejamentio governamental terá caráter indicativo para o setor
privado.

Art. 232 - A expioiaçào, pelo Estado, dc atividade econômica n() será
permitida, salvo quando mnoti ada por relevante interesse coletivo.

§ 1	As entidades de adiioinistração indireta no exercício dc atividade
econômica nõn j)odCro gotar dc prmvilcgio fiscal não extensivo ao setor privado.

§ 2	A lei disciplinará as melações, entre si. do Estado, de suas entidades
e da sociedade.

Ari. 231	( ) lsIido adotará inslrtiiiienlos pala:

1	mesiriçiioi a() abu ,,o (lo) P0dcF econômico:

II defesa. promoção e divulgação dos direitos cio consumidor. educação
para O C( iii SLI iii)) e Cst liii LIIOi a organ i/ação de associações voltadas para esse tini;

III fiscal ilação e controle de qualidade, de preços e de pesos e medidas
dos bens e serviços produiidos e comercializados em seu território:

IV - cli iii nação de entrave burocrático que embarace o exercício da ativi-
dade econômica:

V - apoio à pedI oicna e à mie roemprcsa:

VI - apoio ao associativisn-mo e estímulo à organização da atividade econô-
no ica em cooperativas, mediante tratamento jurídico diferenciado.

§ 1° - ( ) 1 siado dispensará i ratamnento jurídico di trenciado à microempresa
e à empresa (te pequeno porte, assim definidas em lei, com a simplificação de
suas obrigações adiiiinisiiativas. tributárias e creditícias. OU com a eliminação
MI a ft&lliÇau destas por meio) dc lei.

• Vide Lei Estadual o" ID. 992. de 2911211992, e Lei Estadual o
12.708. de 2911211997.
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* 2 - ( ) ltdti. para eOflSCCUÇi() (us uhieIiu' iiiiiunadccs nu

li) .iiIICiit)F. l)tcler adutar sistciiia tanlariudileielleia(lu. na iccrina da lei.

* 3	( ) Puder Piibl leu nianteril criu elwcblámhs para a eeeuçio da

pli1ii de defesa do eunsuniidor.

• t/iuIe a!iiiu 22 a 24 da Lei ( unlplemen!ci, a' I. de 12/U712(X)1.

e Lei Cuinplemeww' ii ' ( Ó, dc 2211121)1)3.

Ari. 234 - () serviço 1 iuf'dico estadual de Ioiiieiilcc ao clesenvtcfviiin.iiio

eeuii>iiiiecc do lstacici sei'í exeecitadc pia iii iI.uieues eFedilíeias oliciais.

i\r. 235 fica criado íUfl(lU(lCStiiidtli) dc) lOIiidlit() C atitli'senvofiiiieiitii

sdceioeeunoliiiec) (li) lsla(lO. viiltacici f)ai'a as iiieclia'. pecfiieiias e ii1Ieid)eiiipre'.N

e Pdi'l as e()()Fieiati\ as. lia loi'tiia cia lei.

• .lcId' Lei Estadual ti ' I1.3115. de Ó/l/l(,c,J1

Seçao II

Do Sistena Ii Ila [icei r() Estadual

\ri. 236	( ) sistema Iincneeiio piihlieii estadual. eslrcituiadcc de 111,id,1

ti 4fC5Ci1\0i' iIflCflt() cquiliiiiatk cio kst,idcc e i sei ii LUis iiiti'ie.se s da

e(cleiivniade, e()iii a itiiiçio l)i'eC(lMia de demin crii lato ert fito e perililmir a popti-

iiçac acesso aos serviços ftiiieaitccs. e etnistiiiiitio pelas m.stittiiees liiiuneci

mas cd meRas L'st.idtiii5.

'cml. 237	\s iiistituiçies 1 iilaiieeiías estaduiis s'io 6r5ccs de execução

da PciIi(i'1 de credito cio ( ; o\ erno  dci l'siiclti. sentiu ctciistittiidus no,,

 do s. j .teiiiii linanceimo &iic comivmeremim ao tlesemivtii imueilidi iiiiai) e liii

dual

Ar(. 238 -- .\ tmansÍormnaçuc, a ius5ct. a cmsio, a inetiiporaç5u ou a c\miiiçiiu

das imistittiiçies ímnanceiras oficiai,, estaduais depcndeiao de pi'c\ ia autciiiiaç5o

da AsseiiiIleia 1 emslati'a.

lima!mafci unmet, —icinclacjue ueciria miiuciiltcaçuu miii esirtilcira das iiistmliim-

çcics de que Imata CM artigo. o Lstado detera. mui nmlnmin c. cinquenta e um ptir

cento tls açôes com diteilti a voto nas eunslmitiiti;ts sob ii lorinm de sot.icdiiile

antuimi mia.

,'\rm. 23) Semim cietimi/tido sistema de cct1trmim/mçat das ieeeiias publicas.

o recolilimento de ti'mhuitts e clemiiam' receitas publicas estmtltmtts sem:i eIeiii,itio

nos estmbelecirmientccs )dlblIeos (iii pri'.mcltcs niitii,.idtcs pt_'ia

l ' i,e ndi ri a



IirigraJ único A auloriiaç5o a que se relere o (a/)it deste artigo seni
publicada no oreio de tilipreilsa oficial dos Poderes tio l:stado e divulgada na
Internet. na pieiiia eletrônica do Istado.

/?ekiçôo (I(idi /)CI(I LFiie!Id(I (1 (OiiS!ililiçô() n" 53, de 1211212002.
Ari. 24() - ( )s recursos captados pelas inst iltiições oficiais estaduais se-

lan integral mente aplicados no interesse do desenvolvimento do Estado.

Ari. 24! - ( ) Conselho I)iietor de Cada tnsIituiçiit financeira estadual ierú,
entre seus membros. uni Diretor representante dos servidores, com direito a vo,
e voto e por estes eleito livremente.

§ 1' ( ) Di lelor representante dos servidores mio executará funções
operacionais. cabendo-lhe piolitover e Incentivar a piirticipaçôo tios servidores
na inelhor gestão da empresa.

§ 2 ( ) l)ireior representante tios servidores terá estabilidade no empre-
go durante o período dc IepresenIaço e por mais um alio depois de terminado
o mandato.

Seção III
Do 'I'uristll()

Art. 242— ( ) Istadoapoiarí e incentivará ii ttirisnioeonio atividade eeonô-
nica, reconhecendo-o conto lornia de promoção e desenvolvimento, social e

cultural.

Ari. 243 - ( ) Istado, untamente com o órgão colegiado representativo
dos senientos do setor, definirá a política estadual de turismo, observadas as
seguintes dtretrites e ações:

1 adoção de plano integrado e permanente, eslibeleeid() ciii lei, para o
tlescnvo!viiiienio do tiirisiiio tio Estado, observado o princípio da
ieg ii ii iii /

• Vide Lei Lsiadz,aI ii " 12.398, (te 1211211996, e Lei Est(I(/ua/ ii"
14368, de 191712002.

ii incentt\o aI) turismo para a população de baixa renda, inclusive me-
ti 	estímulos 1 iscais e criaçáo de colônias de frias. observado o disposto no
1 rici ,,o anterior:

III - tlesenvolvi,iienio de infra-estrutura e eonseivaçáo dos parques es(a-
titiais, reservas biológicas, cavernas e abrigos Sol) rocha e de todo potencial
natural que venha a ser de interesse turístico:
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Iv - CS1III1LII() cl pliRItlÇiiO artesanal tipica de cada enao mo me-
diante política de ie&ftiçni ou de isço de lanlas de idas po l . 'eI\ Iço'. estadu-
ais. conforme especi licaçic) cio I ci

• Vide lei E."iadiial ,i" 12.708. de 29/12/1 997. e Lei Eiadi,a/ li"
/3.437. de .i'O//2/l999.

- aI)() a prograina ,, de i)riciitiÇiOe Lli\1il!ilÇi()(I() ILIIiSiili) regional C ao
dcsenvd'iiiicnto de protelo'. turísticos niutilcipais:

\IJ criaçio de Rindo dc assistência ao Itirisiiio. Clii benelicio das cidades
Iiisiiincas. esliici:is hidr iiiiiieras e outra ,, l candades colo reconhecido po-
tencial 1 urisi co despro idas de iccurs)s:

• t'ide Lei lsulua1 n° 11.520. de 13/711994.
VII - regul inentaç5o do tio. ocupação e truiç5o dos bens naturais e

culturais de i ntere-,w turístico:

VIII - Ii1anLitençio e apaielhanienio das est(incias hRIIonhineiais:

IX - )i ieço do pattiiiiônio ecológico e Iiistorico-culiuiaI do Estado:

X - apoio Í1 iniciativa l)iiVa(I1 110 ilesenvolviiliciitt( (le )i()i' luas (IC l:iici
e eIitIei.IiIIiit.Ill() l)ai'i a

),I	apoio a e\'ei1l('. i(IIlSIIc0', tia linitia (Iii lei:
>11

	

	 Pala o itirisiliociii ioIos o ilivcise(Iticaciofiais:

A,e.seido ju'la Lnie,u1, a ( 'olls!ilili(io ," 51, de 2911012001.

XIII (li\(llcaçao dc iiiloiiiiaçi'ies '.()I'IC a iii\i(lL(IC (Ii) lunsulo. colil vistas
a con'sciciiliiai I II'° da 11111 riiiiici:i do descii\olviilieillt) do setor no
Estado,

• %e,eo i/cc /u'l(s lI1te,id(1 a ( l' !I!Ili((I0 ii " 51, de 29/IH12H0/.
Paiígralo unici)	( ) IstiI	iiiL'iitiaií o turisitio social. iiiediaiite heiic-

lícios íiseats. na h riila da lei.

Scç'to IV
Da I'i,Iitics Urbana

.'\ri. 244 - Compele ao I.stado par1lci)al do pioccsso de e\ccuç
diretiites dos pliios diretores. na loiina deste nico.

1 - As ali' idades e ser iço ,, a cargo do Isiado e de suas entidades de
administraçio indireta, no âmbilo til bano, serio aiiiculiidos colo os do .\luiiici-
1)0). 'isan(I() hiutiioniiai e iacionaliiai a e\ccuço das dii'eini,es do respecii\ o
I)Ial)Iiicti1i. ciii l 'a ^ or do ohpelivti coiitttttt de otdeiuii I)leiideseit\I\ lilientti
das ttiiiçes sociais da cidade e de gai';tiiiir o I)L'iii-C'.itI IIC SL'Li\ habitantes.
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§ 2°-- J\ aitiCtilaÇàO(ie (tie trata O Riigiaí() anterior sci. í inCtiI)ibêi1cir (te
órgão constittiRIt), p i'rt rIiI1tcnte. por i ,t resent iltes dos Poderes Públicos es-
tadual e i111II)icil)il.

§ 30_ i\s eiititlitles &hi i\&iiiiiitistitç5o Pública hsLl(ILial, concessionárias
tltis serviços públicos relativos a equipamentos urbanos, obrigam-se a realizar
e instalar os respectivos serviços de intra-estrutura urbana nos lotearnentos
nOVOS. IR) prazo (IC cdliii e oitenta dias contados de sua aprovação Pe l a s auto-
ridades municipais.

Ao. 245— () ksta(l() assistirá os Municípios que t) solicitarem na elabora-
ção dos planos dirct res.

§ 1° - Na liberação de recursos do erário estadual e na concessão de
outros benefícios em ta or (te ob	 mtetivos de desenvolviento urbano e social, o
l:siado atenderá, prioritarianilente. ao Município já (lotado de plano diretor, in-
cluídas. entre suas (liretri/es. as (te:

- ordenaniento do território, sob os requisilos de zoneamento, uso,
1)ai-ceialileilio e ocupação do solo urbano:no:

- apro açào e tiscalniação (te edificações. observadas as condições
geologicas. numerais e hídricas e respeitado o patrimônio cultural a que se refere
o ari. 20. entre outros requisitos compatibilitados com o disposto neste inciso:

III - preservação do meio ambiente e da cul t tira

IV - !aiantia do saneamento básico:

- ti rha ni /ação. re g til a ri /açãt i e ii t til açà( das áreas deterioradas, pre te -
rencialnrente sem remoção dos moradores:

VI - participação das entidades comunitárias no planejamento e controle
da execução iii pr cramas a ei as pert inc rires

VII - mantitenção de sistemas de linnpcta urbana, Colei,[. trataritenlo e
destinação final do lixo urbano:

VIII reserva de áreas urbanas pala i iii pi antação (te p11) eU s de cti n IR) sI ia 1.
* 2 ( ) listado incenti ari. iue(tiante assistiicui kcnica, a criação de

ci(iadLs-sItCl!teS. para expansão urbana (te cidades consideradas históricas,
com o obtetivo (te prescr\ação do nucleo cultural.

§ 3° - Adotar-se-á o inapeamento geológico basico como subsídio técni-
co para a planil icação do uso e ocupação do solo.

Ar[. 246 - ( ) Poder Publico adotara Instrumentos para eteiiarodireito de
todos à iiioratia. em condições dignas. mediante políticas habitacionais que
considereiti as peculiaridades regionais e garantam a participação da sociedade civil.

§ 1°— ( ) direito à moradia compreende o acesso aos equipamentos urbanos.

Reiiiinierailo pelo /ãneneki 'I ( wi vtiluição o" 34. de 81711998.
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§ 2'— A egitiiuuÇio de teIRS dcvoluas situadas no periIlleIro tirkino ou
na lona de expansão nibunu. assim COnsilleia(kI a luisa eslernu eoi)tígtIu ao
perínietro urbano de até 2 kiii dois quilôinetios) de laigurm coinpatitilii:(la com
° plano tii'h IUSLiC() iiiuiiicipal 011 metropolitano. e limilada. r pectivalmmente. a
51(0 tu 2 (quinhentos menos quadrados) ) e a 2.00() mu 2 dois mil melros qwmdrlos).
permitida ao ocupante a legitimaç(o da zírca remnamiescente. qtiuulti esta loi
IiiSLiliCieiitC à COflStitUmÇà() de tini novo lote.

• I'(l1(Ii,'/(if() (1(1(0/do je/i Ln,e,io/o, <'i ( 'on/iiitiço o" 34. de
8/7/1 998,

• Vide Lei LvIadIe(l/ o" 11.020, de 8/1/1 993, e Lei E.viaduoi/ o"
13468. de 171112000.

§ 3''— Será oncrosa a Iegmnmaçit):

1 - (IC teiieiit) ocupado l)Or j)i)l)iieiaiiii de (outro iiilOVel iirftinti ou mtird no>
11)eS1110 milumiIetpi( o:

II —de arca superiora l .1)01) rii(nul Imietros quadrados), situada cmii /ona de
eXjaiâii urbana;

lii - da área remanesce ii te.

• I'(lIai.,'!(iJ( (ieIt5Ci(/O/)('/(i 12'?!U'I ida a (' ii1iflmiçáo ,,"34. de 8/7//V°}8.
§4' >  () Ridei LXCCUtIV() poderá delegaraos ilitlmlicípios. ritos (cru da ki,

a discririmimiação eu lepi tiinaçàodas terras devolutas situadas rio periinctio iirha -
nt) e na lona de expansão) urhina.

1 >ant,'rafo o(o1eveu/() pela !flUJkiol (1 ( 'oniviiiiição ii"$4. de 8/7/1.)98.
§ 5''— i-\ lcgiliiiiaçih> onerosa efetuada pelo iiiiinieipio o>heolcccra a tabela

de ii'eço>s orevi iliente aprovada pela ('âiilaia M umi io'ipal

!i,í'io/i acrescido pela /anc,ida o> ( 'olotit!iiüo 11°34. o/e 8/7/I9I.W.
§ 6"— i)as áreas arrecadadas pelo> município cmii processo tiiscmi iiiii mtármo

administrativo> ou ação judicial drsciiiriiiiatomia. 30'' (trinta porcento) continua-
rii>i a pertencer ao [siado e serão destinadas, pruirilariainenle. a:

- construção de habitações populares,

II - irliplantação) de equipanlenlos comunhtzírios:

III - prcscr'aço> ok> nicio anibienle,

IV - instalação de obras e serviços iiluiiicipams.e smaduais e Federais.

I!11'r(I,to ai'reveio/o peloi h)ieIk/o/ o ('oIi.vtiituçoioo n"34. de 8/7//W"'.
§ 7''— Serão cncarriinhad os a Asscmubioia legislativa:
1 - ielatoiio> anual olas aii\ iolaolt.'s iclacionaolas ioiri a alien,içài> ou a coou-

CeSsão adiiiinistralis-a. seio pIo..via autorisação iegislamivo. de terras publicas e
devolutas:
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II - relação (ias lenas publicas e devolutas a sereni legitimadas administra-
til e ti te. c mia titccedncia tu íru ma de 90 (no veri I a  )dias da expedição (10 t íttiki.

I'(tuh.,'nifo(i('r('s('i(k)/)el(l L,?k'lkl(l(l ((tllF!i'14iÇ(iO1t"34, de&'7//998.

Seção V
Da Política Rural

Art, 2 . 17 ( ) listado adotará pragraitias de (lesenvolvitnent() rural destina-
das a taitieniar a produção acropecuária. orgaiiiiar o abastecimento alimentar,
promover o do honietn que vive da trabalho da terra e fixá-lo no
cai ii p,I . C O lHI XIII bi Ii /a(l( 15 COlO a paI Ít ica agrícola e CUI 111) plana de reforma agrária
esttbeleeid s pela União.

Ret,'ula,nentwlo pela Lei Lsladu(,l n" 11.405. de 281111994.
1 Para a COIiseCUÇã() (11)5 objetivos indicados neste artigo, será asse-

guiada. no planejamento e na execução da política rural, na (arma da lei, a parti-
L'ipaçlo tios setores de produção. envolvendo produtores e trabalhadores ru-

e tios setores de eoiuercialttaçào. arn)a/emtalllei)to. transportes e abasteci-
iliemiti . levando-se cio conta, especial incute:

1	os liistriitticiitos creditíctos e tiscais:

II	o incentivo à pe(luisa teenohgica e cientíhct e à dilusão de seus
lesa lt:ulos:

III - a assisténcia ttci1ica e a extensão rural:

IV -- o seguro agrícola:

V - cooperati suo:

Vi -- a e lei ri licação rural e ai Iligação:

VII - a habitação para o trabalhador rural:

VIII o eutnprtnlento da (unção social da propriedade:

IX a alienação oW a concessão, a (l Uak l LIer título. de terra pública para
assentanicilto de trabalhador rural ou produtor rural, pessoa física OU jurídica,
ai uda que por interposta peoa, corri pai i bi 1 izadas com os objetivos da re lriiia
aiirám-ia e liiiiiiadas a 1 (X)ha (cciii hectates ).

• Redação (1(1(1(1 pela Emenda à C'oii.si/Iiiição n°34, de 81711998.

• /?eçiilanie,ttado pela Lei hsladii(,l a" 11.405, de 281111994.
§ 2" -- A alie nação ou concessão de que traia t) inciso IX do parágrafo

anterior será pertititida unia única vez a cada beneficiário, ainda que a negocia-
ÇãI) se cri fique após o prato fixado no § 40•
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§ 3'	Iii&Ipcii&lciii da prévia auloiiiaçiu IcgisIaiva:

Reí/iiçïii IiiIi ptIii Inienilti ii ( '(,Ii'1/Iiliçti() W'34, de/7111M,'.
-- I ahicilaçzii) &fli (iiccssIiI de (Lila pública l ) ic v itaS no plano de iclui-

fia agrdria cstadual. Iwo ado ciii lei:
II - a conccs' lo FiIiii(.i do (k)iilinhii dc arca dcoluia rural não supeliti a

SOha i.iiig(Iclita licct.iicsi a qucili. não wildo propricLilto de iiiuvcl rural ou
uil'iatii. a po'Lia colilo 'tia. por 5 (cinco) ano ,, ininicliupi'.. .C111

tcnli.i nela '.ua iiuuatlia e a tenha tornado piodtiii a.
§ 4'— Seta uuiioruado iitulu dc duininio ou dc coiicc '.lo dc u'.i. incccia\ cl

Jicli) jiraio de dei tiiO'.. ao hcncliciarl) ilti &lispo'.Il 1h) iflci'.O IX (141 § 1 que
con1proar cpl raçao cleIiv.i e iiiiiIlaçi( .soal a terra. noN termo ., e condi-
ções jire msios em lei.

§ 5" - ( ) titulo (te (liOlmuim)) e a eli1ce'o,ai de uso '.emlo cinleit(1)1., ao
honicmn ou a muutliei. ou a :miiihos, mntlepenilcmiiciiieiime do civil. 11115 lemilios
e nas L'()ndmçoes l)rei.l11' ciii lei.

§ 6" - Quemii tomai ecimiunimcailmemmie l)rll(l(iiI\ a teria devoluta estadual e
comprovar suma vimleuilaçal) pessoal a ela ieií pmetemc'ncia pala adqiiiiim-llic o
ukinumiiu. ate a iiea de (lui/eiiil), e ciliqueilia lieetaic, contra <i dl
seu valot, acre ,,cido do..,

§ 7' Sn vedulas a abemKki e a eomieessao de teria pública:
ilieilibr)tl(s Poderes l.\l.l.liil\l). .ltldlciiiII)c 1 ctnslaiivic a din!en(c

initiieia:
II	a '.('i'.i(lI)i III oiil1) 11(1 tiiiilll(l1. l:m Ad i nbiknação 1 1 uililiLa siiiciilith

LII) 5isiei1ii ili.' l)I)Iitii.'.i miim.il (li) I'taulo:
III	a propric I â1 Io (lei miam'. de (lii/emiil)s e cmnqüemila hectare'.:

- a pessoa jumiilica cuja imiuilammdaiIc do pdcm (leelsomil) seta de csimail-
gcimo:

- a conluige ou a pimeiuic clmisammgumiie(l ou alIm. aú o icicciio gram ou
por aduçüb das atino id;mtic'. e (lo scr\ dor indicados. i pi.'eii\ aumente. Iii'.

inciso'. 1 c II c de hcml ticiahlo de 1 mia publica mutual ciii ateu coniíu!ua a (10

heneticiario.

	

• !?ti/aç'u, (I($4/(I ,oIt, Liieiit/ o ( ontir,íoc	n — 34, de '.,////VV.S.

§8- Na ação iuuheial (lmscii til mnatl)ria. o hstad ps lei í timnlaiaLlldll pata
a lcgitimnaiçio de temia devoluta rural eumit irea dc alc 2()lia tduicntos e cinqüen-
ta hectares atendidos os sei!uiilics mcq(imsmm(s:

- curimpriumicmiioda luiiiç5o social. nos lenhos do ali. ISti da (.'nstiiumçlu
Federal: e



Ii - dcv ( )l uçao. 1)elo ocupante, da área re iva nesce n te.

ucreu ido pela ElnelicI(i à ('oiistiiuiçõo n"34. de 8/7/1998.
§ 90_ Serão encaminhado ,, ú Assembléia Legislativa:

rei atóri ( ) anual das atividades relacionadas com a alienação ou a con-
cessút) administrativa, sem prévia autoritaçio legislativa. de terras públicas e
ele -ol o (as:

II -- reIação (Ias terras públicas e devolutas a serem legitimadas 011 co [ice -
(lidas adininistralivaniente. com amecedéncia mínima ele 90 (noventa) dias da
expedição do tíRilo ou da celebração do contrato.

/'a,ú'ito RJesCido pela Entenda à ('onv/ituição ,i"34, de 8/7/1998.

Art. 248 ( ) Lstado Íormularú, mediante lei, a política rural. conforme a
reg i( mali /açú( pe \ ista nesta Coiis tu içúo. observadas as peculiaridades lo-
cais, pala desenvolver e consolidar a diversificação e a especialiiaçio regio-
nais. asseguradas as seguintes nieelidas:

• Vide Lei E.riadiuil n" 11.405, de 281111994.

iiitplantaço e manutenção ele núcleos gratuitos de profissionalização
específica:

ii criação e ii tan ti ie nçúo ele i 'a,endas- modelo e ele serviços ele preserva-
ção e controle da saúde animal:

iii — divulgação de dados ticnicos relevantes concernentes i política
rural:

IV ol cri a. pelo Poder Pú blico, ele i nfra-estrutura  ele armazenagem, ele
garantiu de mercado na área estadual e ele sistema viário adequado ao escoa-
O e III da produção:

V - repressão ao uso ele anaholi,ante e ao uso indiscriminado de
ag li i às ic

-- incentivo, com a participação elo Município, à criaçãode granja, sítio
e chácara cm núcleo rural. em sistema liiuiliar:

VII —estímulo à organiiação parlicipativa da população rural:

VIII -- adoção dc tieinaiiiento ele prática preventiva de medicinas humana
e veteri miária e elc ttc ii icas ele cxplt iração e de reposição Ilorestal. compat i hi li zadas
ctiin a exploração do solo e a preservação do meio amiihiente:

IX --- oferta. pelo Poder Público, ele escolas, postos ele saúde, centros ele
later e centos de t te nanlcnto de mão-ele-obra rural, e ele condições para implan-
tação de instalações ele sancamllent() básico;

X i nccnt i vo aO liso ele tecnologias adequadas ao manejo elo solo:

• Vide Lei Estadual ii" 12.596, de 30/7/1997.
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XI - programas de fornecimento de insurno' hisicos e de ei içu de
inecan i /çt agrícola;

XII fii)CFII11dS (te controle (te eIOSZi(). de nianu1cnçáo de tenuidade e de
reetitraçiui de solos degradados:

XIII -	ssistc,iia técnica e exieiusio tuial, ciuuu aieil(tiiuleni& i !iaiLliti aos
Pe(lt I eIu i ) s ptilukues ruiais e SiItS ttiiitii. Is5t)(iuIi ji" L lIS I'ICilCIiLliiiIO', (te

de id mil ia agrária:

XIV	1iiioi'ii.tztde I)ila (1 Il)15IdLIi1iCuiit) iuii(iIlt). iiOtRLtifldntL 11)	(ti/
respeilo ao apoio aos piudulores de ineiIs aluiienlicius kísieos:

XV	eriaÇ() e inaiititençio (te núcleo,' de deiiioiistiaçio e expenlilueulia
Çzi() (te Ie(iuolm igia apropriada a pequena produçam

XVI - apoio as iniciativas de couilcreiali/açao direta entre pequenos pio-
dutures rurais e ensumidores.

Seçio \l
Da Política II íd rica e Ii iicrr1a

Ari. 249	\ pituluca lukInICa e uiiiii.iiiia e\eLiII;ida pelo Poder Puhtui.'mm se
desiiiia au iupn)veulauuueiutt iaClolhul. miii seu., lulilItiplus usos. e a prteç	(liS

idCtlFSOs ttRtii(.OS e ilunerais. ()lisi.i\ «imia ;i 	ld(IeiaI.

• Vide Lei Lsi,d,ia/ ,,/ • / O) • de 29111I ()()

J\ri. 25() -- I > .tii tsseetiiii a eleIIvi(tL1te km theIit (ti) anlico iiuieFuiF. o
P<>dcr ItíI)Iii.O. piii iilei() (IL sisleiiia msiiiliiiI (Id t1di4..'Tlciluii(Ilt(i mie id(iii5I)s
hiitrimus e sistema estadual de i.!eimiiditiu lei) ii) mie iCLLii5i.iS iiiuuldidi'lOS. t)i)di\ a-
ra. enlie 1)111105. os seguintes piemeuimis:

1 aduçm> da bacia hidrograhea como base de geueuLiaiuiento e de elassi-
1 icaç ai do ,, nec ti rs i h itt ri ei is

II -	teço e uiituiuç5o iaeimuiai das iigiias supenliciais e suhierrineas.
ti,i' ihtS(IiiL5 e suiumdouios e (t.I Cire, Liiuil&tas u(lIa(euiies:

• i,i/e lei E.eii1iiii/ ,i /	77/ mie 1111 2/2Lllk).

III	m._i'iaçao de	leciutivo a pim)iiiItias nas ueis de itiiislluii e saude. dliii
VIsÉ,is ao uso teritpdliiico das agilas iitiuicrais e tmuuivai na	e no nata-
luCulO de doenças:.

eoitsci\açm) (11)5 ecossisteituas ilquatudlis:

• Vide Lei Estadual o' 12.265, d 24/7/! )Y(, e Lei E.stm,mi,,,I ii
14.18I. de 171I12002.
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- Iiiiuenlo (Lis práticas ti Litica .,, de pesca desportiva e de recreação
pública ciii rios (Ii.' preservação perliianeule:

• Vide Lei Esieu/,,aI li ` 12.265, de 241711996, e Lei Estw/ual li"
14. 181, de 171112002.

VI - fomento à pesquisa, à exploração racional e ao beneficiamento dos
recursos minerais do subsolo, por mero das iniciativas pública e privada:

VII - adoção de instrumentos de controle dos (lircitos de pesquisa e de
exploração dos recursos ifliiieiíiis e o.'fleIgClicos

VIII - adoção (le rilapeamento) geológ ico básico, como suporte para o
gerenciamento) e a classificação de recursos minerais:

IX - democratiiação das informações cartográficas, de geociêflcias e de
iecursos naturais:

X - estífluilo à organ i tação das atividades de garimpo,po. sob a forma de
cooperativas. COTO Vistas à promoção socioeconômica de seus membros. ao
Incremento da pro(Iutividadc e à redução de impactos aTubientais decorrentes
(lessa ali v idade.

§ 1° - Para a execução do gerencramento previsto tio inciso I. o Estado
instituirá circunscrições hidrográficas integrantes do Sistema Estadual de
( crenc amen lo de Recursos H ídricos. na hrmna da lei.

§ 2" - Paia preservação 1 dos recurso is ti ídricos doo 1 st adu , a lei estabelecerá
as hipóteses ciii que será exigido o tançaiiicntu de elfuicutes industriais a ;ioon
talhe do p01110 de Captação.

§ 3° -- Paia cumprimento do disposto no inciso V. a lei instituirá sistema
estadual de rio is de preservação permanente.

• Regulamentado /)e'/ui Lei Estadual a" 10.629, de 16/1/1992.

Art. 251 -- A exploração de recursos hídricos e iliinem'ais do Estado não
poderá co)iilpioiiieter os patriniôiiios riaitiral e cultural. 50)1) pena de responsabi-
1 il.it'. na 1 ,01 - 1m1 1a lo.'i

• Rei'i,I(u,Ie',It(z(/o ,pela Lei Estadual a' 13. 199. de 29/1/1999.

Ao. 252 - ( )s recursos Financeiros destinados ao Estado, resultantes (te
sua participação na exploração de recursos minerais cmii seu ferritoSrio ou de
coimii)ei1sação) tmuaiiccira correspondente, serão. prioritai'iamnente. aplicados de
loriiia a garantir o disposto rio ali. 253, sem pmcjuíto da destinação assegurada
no § Y, do art. 24.

Art. 253 ( ) 1 :stado assistirá. de modo) especial. o Município que se de-
senvolva em torno de amiidade mincradora, tendo cm vista a diversificação (Ic
sua econoini ia e a garantia de permanncia de seu (Iesenvolvimcnto
si cii leco iii Com iii co.
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§ 1' -- i\ is.'.i'tC'iiciu de que ildil e-ie artigo eia ob,clu de pIiiiti de
Ii1ie!Içi() e de asisieiicIa	 ()S t'itiiileipu)s iiiIIilii()ie , U	e eletiii. 1,11111)

(1L11111 1 possível. por meio de	RiÇilhl que os CtigI'eMie.

§ 2	A lei que et heleeet o eriLerio de raleio ili Fiai • Le dispoiiivel tIti
Imposto q' se i cicie o ut. 1-44. 1. h, eservani peIeflRal i,,, pec i	para U\

r\1iinieípio L1t:1I(iLIados mninemadures,

• VWe Lei E,iiu1,aiI o 13.8()3. de 2711212000.

§ 3	A lei em'ianí o Itimido (IC hxausta() L /\ssi'itIi(ia ao,, Mtiimit'ipmt>s
r's4il1eridOles. iiii'iiiii,ltt por leeLII'SitS i)l'I(iiRli)S do e ilit,- fiunieipmo lute
cuja !esiio)tIuu,Í pi'motmid,ale i duvem'siIo.açio de atividades eciliumea
cie'scs Município ,' . na 1 ,01-111a de lei oimiplemeuitai.

Ari. 254	() I.siaclic prc)moeru e Iiieenti\ir.0 \1i.L Ç'tt)IiLIL'ii de ileelP.ccl\
luculo elmeruc.tieo e u e\pIoIaÇiio ole iec1umso iiidi mccc_ de ius cumicIui.iolc ' e de
outras turmas de energia. observadas as dmietm'i,es gelais da I(!uslaça(I lederil
Pc ri inc n te.

• ReL'uIaulc'ntadc c pela Lei E.ota/,u,/ o 13. li»). de 291111 (,ti)
1-- '\ espkraçbt de fontes emIergc.Iicas e a pri ltiçoc de eei'gnm mecebe-

rão lratamnentu pmmiumlario do 1stadu. coou istas ao 1i(sLI1\ (01% ulilelilci
sc)cioceeonocIluic() megicinil e a eriiçiu ole T'eeLiIso.s para o RIhili/tÇb) de l)Ftetio.
pioneiros eomusidel'Rh)s estu'ato.imeus puma esses luis.

§ 2— ( ) lstioiccexeeLllari a j cl(i leu a que se m'eleu'e este amtio. ohseruoIis
as condições nele esLi decidas. por intermédio da', ias euitftlade cccusLIttui-
das para esse li mmi ou (te empresas pri adas (lel(.!.utum as

Art. 255 ( ) IsLadoo uloe.oii tecomisus para co oiemmdumiicntoo de 11'ocIetIs
J)l'u)lilÍlIu5 pura o deseui'.ol milieritot euIeFgotieo nas ;iiei- de eiaçiu. de Iran-.
miuissicc, de iramlspowte e de di.'ti'ilituiçio de energia.

Pai'iun'atoc timimeo ( ) aporte de mectumsos. pii'I os liii-, deste artigo. le iii
em eonsmikraç.uo a arrecatiaçaco iruhimtiru;m pric\eIlIeliie do setool e a sLio eiliieicl.o
de de e.seeuçiic itcnmea de Luis pio oleicos.



TÍTULo V

I)ISI()SIÇ( ')IiS (;i:RAIs

Aii. 250 L coiisidciaIo data m agna do l .tado o dia 21 de abril. Dia de
'liradefites, e Dia do [stado de Minas Gerais, o dia 16 de julho.

Redação lada pela Emenda à ('on.!ituição o" 22. de 3/7/! 997.
§ 1' - A s iliana em que recair o dia 16 de julho constitLiiri período de

celebrações cív icas cio lodo o território mineiro, sob a denom i naçio de Semana
(li.' Mi las.

• Redaçao (1(1(1(1 pela Laicada à (''iisrituiç'ão a" 22. de 31711997.

• Vale Lei Lsfa(/ucil a" /0.176. de 1/6/1990.
* 2" - A Capital do [stado será translrkla simbolicamente para a cidade

de Ouro Preto no dia 21 dc abril e para a cidade de Mariana. 110 dia 16 de julho.

I?edaiao (1(1(1(1 pela E,iiendti à ('o,,siitui<, ào n < '22, de 31711997.

Ait. 257 ( ) (	eniador eleito designará ('oioisso de l'ransiçõo, cujos
trabalhos se iniciarõo, no iniiiimo. trinta dias antes de sua posse.

Parágralo único - ( ) (Averno do Estado otereccrá as coiidições necessárias
paii que a Com iss i p ssa e tet uar completo levantamento da si tuaç() da adniinis-
iaçiio direta e da indireta, inclusive mediante a c()ntrataç() de auditoria externa.

,\rt. 258 - iodo agente político ou agente IMíbI iCO. qualquer que se a sua
categoria ou a nalureia do cargo. e o dirigente, a qualquer título. de entidade da
idiiiiiiistiaçio indireta, olwigaiii-se. ao se empossarem e ao serem exonerados, a

declarar seus bens, sob pena de nulidade, de pleiio direito, do ato de posse.

Paráirah1 único ( )brigam-se a declaraçio de bens, registrada no Cartó-
rio de Títulos e l)ocuiiieiitos. 05 ocupaii(es de cargos eletivos nos Poderes
1 .egislativo e Executivo, os membros do Poder Judiciário. os Secretários de Esta-
do e os dirigentes de entidades da administração indireta, no ato de posse e no
kriilin(i de seu exercício, sob pena de responsabilidade.

• Vide lei LvIadII(Il a" 10.048, de 2611211989, e Lei Lstad,ial a"
15/64 de 20/1/1999.

Art. 259 - ( ) Estado assegurará a participação de representantes de asso-
ciações profissionais 1105 órgãos colegiados de sua administração direta e
indireta, na torma da lei.

Ari. 260 - As diretrizes para a atuação estatal nas áreas de que trata o
litulo IV serão det'inidas coiquntamente pelo Estado e pela sociedade civil por
iticio de órgãos colegiRlos (pie serão criados eni lei.
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Ari. 261 — í Act iitado a quakjucr pessoa e obrigal,irio para o ser idtr

público Ieprcsen[ar ao Mi juNIério iuhlieo. quando loi o caso, contra ato lesio
ai) ilicil) ainhicnte. ao	 aiiísiieo 1)11 ilIstOlICII. ao i(ili'.i11() 011
e aOS direitos iii> CttIlslIiiiI(iitI

i\rt. 262	i\ iiiit- iiisiai.iç.iit e a i1ât)-i11ti1LiteiiÇ;Io tias eiceiies pIi\Istis
nesta ( ' onstituiçio acarietaraodireito do serv ido r a ii ide iiiiaçio. na bruta da lei.
seu) pieiiiÍ/Odit&iisptislti uis arts.5°. LXXI e	1'. e i.	2'. ii ('onsuiiuii titia
Reptiblica. e nos aris. 4'. § 7'. \'. W6. 1. Ii. e Ii . § 4. desta (is1ittiiçio.

Art. 263 -o hstatiit iil ,,(iitiir^í contem:ioNoadiiiiisIiaiio palLt zuprecuaçititk
rectirsu)% contra as decisões tia 1 a,enda Fisiadivai co ill	 pur 1 ;uii i eni re
isia,.io e os contribuintes, selO pueiuutt i da eompctrlcla tio I','tier Jll,.IiciaiItl.

/\it. 264	Neiilitiiru benefício ou serviço tia prevutkiicua social pttdera sei
criado. niaporadtt titi esien(ii,Jl) seni a eoiesi)orutleiiie l,iuule de custeio uitai.

Ait. 265 — Na ioruua da lei ( )iriiei tio iribuivai de ('tnijs, a ilistriuçati
ti,ts de iiscaiuiaçnu tinanceira e itiçauiueuutarra sela priutts utia su
Auditor quando iiit' esius ei suhstituiiido ('oiiseliieiio.

Vide Lei ('oiii'Ieiuietittzr n"33, de 2/61R)v4.
iaiatiabo tiiiict '	A sLui)stutuiçb) de ('ouuselluerio por Auditor Ni: Iaii euiu

leguulue de rodituo.

Ari. 266 — ( ) [si tio data puioridade ao atiuilenio de sua pauuicipat.uo itt
capital da Iciecomunieaçõe .. de Minas ('leiais S. A. 1 LII IIG - por ilicio de

stuisseiiçit de novas ações, até atingir o montante de mie e cinco por ccliii) ti,'
capital social. em parecias anuais da ordetui de cinco poi eeiiio cada iiiui.u. pau
ciiiear pitqett ' s cio arcas pi tom iiau ias e legiões seis tias tieiicieiiueuiieiite e
atender a iiuIaoes de balsa reunia.

Art. 267 A empresa publica que se constituo a paltiF tio putti1iiiii ii.,
autaiquua Caixa Leonôiuiica ti,, Isiadui de Multas( euais sera muuauuii,ia. ctIutiu sint
ai iemiaçio ou cxi uiçfit

Art. 26$ - lei etinuplemiuentar. de uIiutI;iti\ .1 1)1 IS aiu\ a tia Asseiiibicua
Legislativa, disporá sobre a ( )ius dona tio Poso.	iuii ausiliar di.' Pu,lci
1 .egusiatrs ii na tisealiiaçao tia execuçao tios seis iços puubiteos estaduais.

Paníra it ii iii ei	A lei t le que trata este ari u go estabelece ri a ci tu ipe t te., e
a ttrganmiaç5o da Ous itiorua tio I'oso e os eruti.rios de nomiieaeiti tio ( )us dtr-( trai.

Art. 269 A leetisa de posse. peio candidato toiuieatlo pala iniiesso iia
milagistuatuma de eaiueura ou no MiniNierio Público. uuuilttiutu pt'itia tio duiciio ao
prtismmt'mii(i tiurante o permotio de validade do ciimleuurso a que se tenha suitiuitti,i,
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Riií » idl() único - ( ) Tribunal de Jtistiça. 11.1 designação da comarca OU
vu.i para exercício do Juit Substituto. dari piei erncia à que estiver vaga há
mais tempo.

Ari. 270 - ( ) magistrado que tiver prolermdo e remetido à Corregedoria de
.1 ust iça. cada nis, mais de dei acórdãos, como Relator no Tribunal de Alçada,
oi mnais de dei sentenças de mérito, em primeira instância, terá preferência para

promoção por Ilicieci lileilto.

Iiiáirato único i\ I ) Iestc/a mio exercício da Iuris(iição. segundo  critério
definido neste artigo. será inlormnada ao Tribunal de Justiça, pelo Corregedor de
Justiça. para eleito de elaboração de lista de promoção por merecimento. sem
pm'epumto(Io exame dos demais crlt(rm()s iiil.11Ci(lOS no art. 9. fie III.

Art. 271 -- Para o fini de plantão forense diuturno. em Comarca com mais de
tinia vaia, lora do horário de funcionamento externo do foro. o Presidente do
1 rmhumial de Justiça designará Juiz. na forma da Lei de Organização e Divisão

.111(1 mci árias.

Ari. 272 - ( ) advogado que não ior I)elensor Público, quando nomeadodo
 dele mider réu pobre, em processo civil ou criminal, terá os honorários fixa-

do ,,1 s peli Juiz. n a t t da ii om eação. segu nd tabela orga n i inda pelo Conselho da
)rdeimm dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais, OS quais

serão,erão pagos pelo Estado.  na frma que a lei estabelecer.

• Vide Lei Estadual n" 13. 166. de 201111999.

Art. 27	Reiu&,'iu/o /1(1(1 Li,,e,u/(i 'i ColIvIiflhiçúo n`40, de 241512000.
• I)ivpositimo ,em'o&(w/o:

Ari. 273 - I'(lra (U,l1/)1illIE'lll() (10 (IiSpOSl() iio (ir!. 131. éassegu-
iodo isonoinia de n"iiii'ieraç'ão (I1!l'( OS (argos Jï1l(iiS das ar-
1eli(1.\ (li) MiilisfrflO P,ul,/je() de Procurador do Estado, de Pro_
iiii(idoi i/o /aZelI(/a LS1(l(/Il(l/, de I)e/eiiso, I'lihIiC() e de I)C/c'-
gailo (te I'olíeia, ohsenw/a a dijerença não excedente a dez ,wr
(cato í/i I11P1(1 /)OPV (0(11(1 (1(iSse (1(15 IeS/)e(tit'(JS Clfl'ei/'OS.

I)('( 1(11(1(1(1 (1 iiuoiislilueioni,Iiiliule da (v/)ress7o 'do Minisié-
1/(1 I'Ii/)Ii(ï) ' (,4/)l/V 171). ,lc(;ii/ijo 1nildiiado em 3/6/1994.

Ao. 274 -- A.s servent ias do foro judicial constitueili serviço público sujei-
to á a&imimmmiistração, ao controle e à fiscalização do Podei' .ludieíúrio.

/\rt. 275 ( ) mmlgi'es . o cm cargo das serventias do foro judicial se fará
iiie&liante concurso p(íhlieo de provas e titulo, reali/a(lo, com a participação da
)rdein do Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais, pelo Tribu-

nal de Justiça, que fará o provimento respectivo.
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J\rt. 276	os servitkiies das serventias tit[ (>to iiitliciul e,I I;to stIieiit)s.
na formada lei de ( )ieaniiaçioe l)ivisoiudiciirias. •io
que se rei eic o ari. 30.

• Vede Lei E.iudue,/ ii " 10.254. de 2011-11 990, e Lei ( #i1l/)IeIi!t/lttli
ii " 59, de 181112001.

Ari. 277	( )' serviços nularidis e de regislio st) exeit'Rk)s em eeruter
l )I i \.'ad u . PF tleIegaço tit lenit'i Publico.

- A lei ve g ulara a'. ;iiivitiadcs dos nuiii os. tio^ eiiici.ii", de ieii'lio e
de seus preposto', e definirá 1liscaiiiaçii de seus ,ulos pelo Poder .lulliIL'iirIu.
uhser atia a ICL'isiaÇt) ietiei'ai.

2''	( )s Cu1i(ulllIltCitttis ieiati 05 iloS SCl\ IÇO", li0IiiilI\ e tit' it' !i'.il't) sei'iut esta-
helecidos Tu, Regiiiienti> de ( 'tiSllS e 1 attuluinciittis, obser ada a legisiaçuo federal.

• Vide Lei L',íadi,a/ ei" 12.727. de 3011211997.

* 3'' 4) ingresso ria aIi\ Idade notarial e de registro depende de euneursu
1)úhIieO de prtuas e iitulus, ieiili/;Rio L'Ofll a pitrtIcupaço liii ( )nleiiu tios Ad og.i-
t,hus do Liasil. Seçiui tio lsiu,l,i tit' Minas ('.eIaIs.

• Vide Lei 1'..r14i,/,,oI ii" 12.919, de 291611998.

§ 4'' -- NeuIuuina serventia perlilaneecra vaga por naus de sei'. meses seuiu
ahertiui'.t tu.' conCurso pira plo\ itileilto ou rem1Iuçit.

.\n. 27K	l.t'i t)IdiiRuiii ti\ i i a Is l'iiitrk ». I 5t i iuI.il'i oIiu .. , sti0t't',)iit)iIiieo'.eCsii-
tisileus. Rima eiIiÇii(). iusiei e it'siiieiiihiiiiieiitt do'. sei Iço.'-. tiolamial'. e de legl'-.iuo.

• Iiu'-uulonueiiin/o pelo Lei Lsiuo/iiI o" 12,920. d' 291611998,

Ai(. 279 - ( ) l.'statlt, pii)iiiovei.i, flui .0111)110 tit' ,tiii
neeessiírias ii insialaç5ti. I1;u rede hospitalar, til' ala ., para atl'litiIIIiCIltti de
iienioitiieos e .ii(iciIe(us.

Ami. 2K()	h gaianuidu aiit'stiititittt' iieiiiolilit't, a I'ep(isiÇRi ele itiLts peitii
das po r It1( iII Vi ti' saude

.'\rt. 2K 1 A lei estaheieeei'i esiíunuits em la tir de el'in li/Ir tu içiu de
iSrhe para transplante. na iorimmii de lei ieder,ii. sob e,Idasti.IimIeiitt) e controle a
cargo do 1 siRii 1.

• Vide 1.ei L.'.tudinil ," 11.5.53, de 3181/994.

.'\rt. 2K2 -0 tdmcial &lii ('01 )O. qu adro ou SeiVicli til' sd(Itil' liii eteminiiii'
que 1)0550.1 t'(lI'sO lliti\CISiiiFiii. teia ..'oiitado. ('1111111 leIlipui de eieii\ui sei'\ Iço.

(liii aliei \IiJ cada L'iiiL'O ui0)' de eletilo scm iço pi'tad até tftie C".SC Il'Il'st'l-
mliii peitaça ii total &i1 ano'. tit titiraçati do mimenemeenacio eurso.
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Ari. 2 ) vencimento do integrante do Quadro do Magistério será
lixado. respeitado o crilerio de habilitação profissional. a partir de valor que
atenda às necessidades básicas do servidor e às de sua ltmília, e terá reajustes
perudicos que lhe presereiu o puder aquisitivo.

Paiágu'alo tinieo ( ) vencimento será lixado com diferença não excedente
a cinquenta por cento de uni nível para outro da carreira.

Ai-I. 284 - Fica assegurada ao Professor e ao Regente de Ensino, enquan-
to no exercício (te ieg neta iii ria ri e ii tação de a pie id i /agc tu. a percepção de
raIilieação de pelo lilenos dei porcento de seus \ei)ciiiientos. a título de incen-

tivo à (loccileja.

Ari. 25 Ao servidor público que tenha tempo de efetivo exercício de
iiiaeistéiio na Iniciativa privada, na ede estadual. tedeiaI ou municipal de ensi-
no, é assegLirRla. ciii velação ao respectivo tempo de serviço:

• R'/açàu (lada pela LnU'FFd(l (1 ( Ofl.'iliFiição n°3. (te 2215/1992.
1	'Ciecpçào di gratificação (lüinqlienaL no índice concedido ao inte-

eranlc 1 )uadro do Magistério:

Redaçãa dada pela Emenda à Co,islituiçào n" 3. (te 22/5/! 992.
II cl >111 age mi) proporcional do te 1111)0 de ser iço. para fins de aposentado-

ria e de percepção dos corresponde ntes adicionais.

Redm, rio dada pela Enienda à Coisiiuição n'3, de 221511992.

Ari. 286 - Considera-%c como de Professor, para os fins de aposentadoria
e disponibilidade e de todos os direitos e vantagens da carreira, o tempo de
ser iÇ( de ocupante de earg ou função do Quadro do Magistério. (Itt (1(1 (te

Regente de I.nsino. inclusive o de exercício de cargo de provimento cm conlis-
são prestado ciii unidade escolar, em unidade regional. no órgão central da
e(l(IcaÇãO ou ciii coitselll() de educação.

• I)eclarada (1 uuun.vm,ujona/u/(lde UM IN 152). AcônIão pii-
li/á ado ei,i 241411992.

Art. 287 A servidor submetido ao regime de convocação, não ocupante
de cargo eletivo, e assegurado o disposto 111) art. 36. 1 e II.

Art. 288 -- A joinada (te trabalho (te ocupante de cargo das classes (te
l spec ia lis t a de 1 d ucaç ão se iá CLI 111 prida no rcg iii ie hás i c i de vinte e quatro
horas seiuianais.

§ 1 - Ao ocupante de cargo das classes de que trata este artigo fica
icssal ado o direito de optar pelo regime de quarenta horas senianais, assegura-
do o enc i inento corrcsp inden te a essa jornada.
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§ 20	t)pÇalt dt. (IUC truta ii ) fli!iili) li l tlittr puilciii ',C r iiianitesta&ii tIO
ia/ de noventa dias ctttkts da data do iiiiciIt tltt FeSpeeti\ o exercício.

Art. 29 -- Para o exercício em suhstituiçio de ati\ idade de matlistcritt
mediante desienação para tunç5o pública. dai -seú prioridade ao ser dor apto
vado em concurso publico para o carro corresptiiitlente.

l'aiiir;iio iiiiico - No caso de vac;incia. s se aplica o tiisposltt ilesie
arileo t111and não houver candidato aprovado ciii eoiictiro publico. ou, se
houver, nai) aceitai a noineaçio.

/\rl. 290 ( ) seividor público que deseiiipeiiiie a sua ali\ idade prol issio
iiii t.'iiI tiiiithitlt.' C.,,colar ittetliittIa na iona rural laia ti'., i)roporeionalinenie ao
leilipo de exercício na mencionada unidade escolar:

1	a ltiia.-prinio em dobro, ciii iclaçto ús pic Istas no ami. 31. II. desde
que Integrante do Quadro de Magisterio:

II - a gralmi ieaço calculada sobre seu vencimento e adicionais inerentes a
itinçao. incorporael icmuncraç5o.

Ari. 291 - Para os uns tio alt. 203. o ksI,itio apolimi. piiOiiiIiiti11CiiiL.
ensino contunilúrmt) da rede estatitial das ijimitiaties tia ( 'iiiipamilia Nicit mal tiL
lsetúas ia ('oimiuititiade - ('Ni(.

Au. 292 ( ) disposto no art. 190. V, mIO se aplica is intiluicoes educa-
elommis ohciaís t..iiadas por lei estadual e exisleiltes mia tiala tia pmttiiitiigaço tia
('iisiilumç5o da República que não selam total ou l)ieI)omuleiatIailIemIte iihtlilidas
com iceumo is público,'.

293 I : m .. m asseeLirRIa a cada unidade titi sistema estadual de elismito
ptiilmeo dotação mensal de recursos ii o', uns de cimiseis lição. iilaiiuteiIÇuo e
1 tuilcionaiilento.

Ai[. 294 - ( ) Estado manterá sima'. atuais mnsiiiumçmes de pesquisa ou as
que lhes venham a suceder e lhes assegurama as citimiliçoes necessarmas ao cutim-
prmuimeut tio disposto na parte final do uúgralo unicti tio iri. 212.

Parúgralo único - Fica imiamitida a FuiiutIaçiu de Amparo ú l'esquisa do
Estado de Minas Uemais como as amimhuimçoes ctmsiaiimcs tio arm. 212.

• Vule Lei Lstt,tluiu/ ii 1U	/e /S'// ())3

/\,t. 295 ImtLummmmle ao isiatii. Li i iiiLmmliIiiiLmmtL Liumi os Mutiimcípios. ieaii,ai
L4.'ils() para levamitaineniti do nuimicio de um liii me'. de dei ictimcia. de suas comi
dmçocs soe iot.conitmmmmeas. culturais e pmoiisioiiais. e las causas tia dci cimkia
pira orientação do planeiameni de açoes publicas.

• Rei'u/a,,ie,iiatlí, iu'/ii lei l!(l(l!1(!/ ii " 13A4 1. i/e 11712!)()
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Ari. 290( ) ks.(adci iiistiinirá ap iee-scciiro. caiu valor detinido em lei.
ie seií (le\ ida e paca integralmente a lainiliIda vítima de homicídio q tia lificado

por i rio[ i vo Itilil ou irpe, laliocínio. lapto ou seqüestro seguidas de morte ou de
que resulte incapacidade tísica. iiientai 'iii iliotora perilianente.

P5iiaei'iIa único () ieti incurso em cOil(ieil5içí() definitiva resgatará a
apilice- seguio ao ls.iado, mediante res'aieimnento em aniorti/ações iguais e
sLicess.i\ «is. pela truta do tiahalh() assalariado prestado ao estabelecimento pe-
nal de si gil ad . e a pena será proporcional à capacidade de q ti ii ação do débito,
se e ti mii pri da iii ais. da imie t ade da semi te nça ct mdc na t 6m a.

Ari. 297 - ( )s sistemas de informações pertencentes a úrgãos ou entida-
des da Administração Publica Estadual relativos à segurança pública serão uti-
hiados de tornia iiitegrada pelos árgãos. iespoiisáv eis por aquela atividade,
ci iii ii iime d ispuser a lei.

• Vide Lei LíiuIiu,/ o" /3.772, (te 11/1212000.

• 1?eiiiIaimmi',:tiu/a pela Lei E.sla(llja/ ii " /3.968, (te 271712001.

Ari. 298 - Ao prupiietáiio rural Cujo iniovel seja atingido por inundação
cau sda por me presa ii emiti de ág ti is dcci wre ii (es de c( m si ruçà() de usi tia lii dre-
ktiica serào assegur~ pelo l'.s.tado. o iorneemiiiemito prioritário de energia
e kt ri c e a icei um i p s.i çã 1 e mii mil i m os. 1 w i airi a • na área de iii ti u ne ia da harrage iii.

Art. 299 i\ variação nommiinal da talha global de pessoal de cada tini dos
Poderes. do Estado, do 'tribunal (te ('omita', e da Procuradoria-Geral de Justiça
não ( itle ii ser sim pe rim li. 1.' lii cada q ii a 1 ri irmes (Pc. à variação  n uni i nal da receita
estadual ocorrida iii)

• íu',eviu1ii / 1 ( 1( 1 L/l!('lj(I(l (1 ('aiis(i(iç'c7o li " ii. (te 1711211993.
Efeitos ,etroaumos a /"/9//993 (ar. 2" da Emenda à Constitui-
Ç(i() 0 ° II. de 17/1211993).

§ 1"— Para os eleitos do disposto neste artigo, considera-se a data de 1° de
aneirucoilio termo inicial do priiiieiroquadrimestre.

§ 20 - A v ariação noni i na 1 da tal lia global de pessoal e a com posição da
receita estadual a que se refere este artigo serão apuradas segundo critérios
dei iiiitlos eiii lei.

P.ilacio da Incomil Ilc'iiLma. 21 (te setembro de 1989.

Kcnm j l 5.11(1 Kiiinaira, Ii es.id.'iiie ('letiber Brandão Carneiro, 1°-Vice-
Piesitlemime ;eral(h ( oiiies Rezende, 2-Vice-Presidente - Elmo Braz Soares,
l"-Secretário \!árciu I.e li< s. Soares \laia. 2-Secretário— Paulo CésarGuinia-
rães.3'-Secict jrjo Rumei, lerreira de Queiroz, 4°-Secretário - Jaime Martins
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSIT'(')RIAS

Art. 1' ( ) Governador do Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça e os
1 )eputad s Assembléiabléia 1 cg i sial iva prestarão o coniproni isso de mau ter. de
dcictnler e de cumprir a Constituição do Estado, no ato de sua promulgação.

Art. 20 Caberá a Câmara Municipal. no pia/o de cento e oitenta dias
contados (la pioiiiiiIgaçio da C 'onstituiçio (lo hstado, promulgara lei orgânica
(1)) [espectRo Município.

§ O A leioign ica a que se refere este artigo serí discutida e votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de dei dias, e aprovada por dois terços dos
membros da ('nmara Municipal.

§ 2' ( ) Município. até que promulgue sua Lei ( )rgânica. continuará sub-
iiieiido a 1 ci Complementar n°3. de 2 8 de deiemhro de 1972. do Estado de Minas
( erais. coto suas posteriores modilicações, respeitado o disposto na Constitui-
çio da República e na Constituição do Estado.

Ari. 3' - Será realizada revisão da Constituição do Estado, pelo voto da
maioria tios membros da Assembléia Legislativa, até cento e oitenta dias após o
iéimiiino dos Irabalhos de revisão previstos no ait .3° do Ato das Disposições
('onstminciomiais Transitórias da Coiistituiço da República.

Ai-I. '1° ( ) sisteilia de govcin parlamentarista deverá ser implantado no
Isiado lO) caso de resultado favorá vel do plebiscito a que se refere o art. 2° do
Aio da '., l)isposições ('onstituco)nais Transitórias da ('onstituiçio da República.

Paragralo iímimco — Decorridos até dei dias da conclusão tios trabalhos de
adaptação da Constituição da República, a Assembléia Legislativa se reunirá
para procedei', pelo voto da maioria de seus membros, à revisão da Constituição
do Estado, com vistas à alteração do sistema de governo.

Ari. 5" - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoverá.
até 31 de deiembro de 1992. concurso público destinado à definição do hino
oficial do Estado, previsto no art. 7° da Constituição.

• Redação (1(1(1(1 pela Lflle#t(l(l à ('o,is!iliiiç'ão n°5, de 301611992.
1° ( ) hino de que trata este artigo temi como tema a Inconfidência Mineira.

• Paiíoi/o acrescido pela Eiienda à ('ansi iluição n°5, de 3016/1992.
§ 2" ( )hservado o disposto no pará Lg ra10 anterior, serão admitidas, além

dc canções iiiédmtas, canções de cunho tradicional.

• Redação (1(lda £-' iii?ieração (1/i('I(kIa jiela Lineiida Ci CO1ISIi-
(Il!ç'(I() o" 5. de 3011511992.
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Au. ( - ( ) tstado. fli) )ld/(I (ii tIe/Á)iti) uleses tia data tLi ptoitiultçio tie
sua Coli.,;ii[uição. atktara as iuietluilas adiiiiiiisti'ati as i1eeessii'ias a ideittilica
çiu e à detiunitaçio de seus moveis, inclusive das tei'i'as tlevolutas.

1"	pi.c	a que se t'clete este trtio deeri contar com a liI'IIctpa
de e0itUs5it) (lii Asseuiibleia 1 .eislati' a.

§ 2"— ( ) kstado terd o praio de tu's ama cua&Ios da dat,i da pt'otuttilcaç;'io
de sua Constituiçio pala fa/er euuitpl'ir as tinalidades dos iill\ eis adquiridos
mediante doação municipal, sttb pena de reversao.

Art. 7''— Serão revistas pela Asseimihkia LeisIattva, por meto de eiitissio
especial. nus quatro anos contados da data da promulgação lia ( ' ttmtsiituiçti tio
kstado. a doação, senda e cuncessao de terra pública com arca supertoi a (til-

e cinquenta lieetares realiiadas de l°de janeiro de 1962 a 21 de seteitibio
de 1989.

/?J1/çïl(i /oí/ti /)e1€I JMlei(Ia O Coi1íiiiiç'o o " 7, de 21121I')Y2.
§ 1'' No tocante a venda, a I'evtsosení feita et.tiui base excitisivatitetite pio

ci'iki'iO de lealttlade da peraçio.

§ 2° - Nos casos de concessão e de doaçiit a ie' is,io obedecera aos
criItrios de legalidade e de con\ciiit'neii do intei'esse piubliett.

§ 3" - Na ,, lipoteses pi c\ istas Ittts alitel ioics. c I )itil)i( l \,i(l,i .1
ilegalidade tu havendo iilteiesse uiliic, as telt'is i'e\'eltei'att ao patitilititio tio
1 st1 o.

Au. 8"	No caso de eesslt de umi trituita ou ietiitiuteiada. pelo Fstatli.
de teria pública, por meio de rgio ou entidade etiti dele ao para tantov licaiti
rescindidos os contratos cuias thrtiaçoes. impostas por lei 0(1 regulanietito.
t1t) 1i'ei'cin silo ctiinpiidas pelos eess p oltarlos na toiiiia e tios Ira/' est,ibcle
etdtts, devendo a prova do cuiitpriitieiito das obri Içoes sei' leita perante o
l)riiio ou eitttdatic ('clIente. no P° te noettta (lias	da (lata tia
proinulgac'io da ( ' oiistituiçio do kstado. sob pena de ieersio.

Art. 9" ( )s atuais agentes público ,' ou OIliiL'os indicados no ali. 258
terjt u [)fli/() de ti mia dias contados da data da prtititilgaçio la ('onsiluii.io do
istado para cuiiiprmincnto da disposica ' ide eoiitida.

Art. 10 licauti mitaittidos os atuais orcdos e eiimidides da Adiittittsit'aç;uo
Pública até a ieesim(immli'aç"l( adiiuiuiistmatia global do isi;udo. a se _'teimvai mios
termos de sua ( misi ituiço.

Pai'út tato unte ' ,-\s L'itti(liltlt..'s da aliitinisti'aça iii&iiict.0 'e ailaptii'ao as
disposiç'es da ('l ' i1stilLiiçio no pra/o de tie/ciltos e sesseimt,t (lias contados da
"tia promulgação.
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ri 1 1 - A leg 1 sLiçio esti(luiI Ii xaií cri (erios para re Irma ad 01 i  istra(i va
LI ue conipaiibitiie quadros (k pessoal com o disposto no ari. 30da ('onstitui-
Çõ() (l( 1 1 stRIi 1, tiO pra /o de de, i ( o meses contados da promulgação ti

 lça( 1 da Ref)ul)l icI.

Ari. 12 ( )s sistemas de controle interno a que se refere o inciso 1 do § 10

do art. 73 da Constituição do listado serão regulamentados por lei, no pra/o de
cento e oitenta dias da data da sua promulgação.

Ari. 13— () Poder Executivo piioveií, dentro de noventa dias contados
do início da vigência deste Aio, a constituição das empresas públicas com as
denominações Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. e Banco Caixa
Econômica do listado de Minas ( icrais S.A.. ou, para esta, outra que a lei (letinir.
as quais integiario o sistema financeiro estadual previsto na Constituição do
lstado.

• 1 7(h . Lei Lsuii/iiI o" 10.092. de 2911211989.
1 A participação do listado no cil)Ital das eiiilwcsas públicas mcii-

c i( inadas neste art ig ) corresponderá, na data da constituiçãoiç() delas, ao total dos
respectivos patrimônios líquidos das atuais autar(luias estaduais Banco de De-
senvolvimento (te Minas Gerais e Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
que serão smniultancamucnte extintas.

§ 20 -- () servidor de autarquia extinta, por sucessão no estabelecimento,
contii)tmari respeclivaillente como o iiiCSifl() e atual vinculo empregatício CiiiIl as
enipft'sas públicas Banco de l)escn ols intento de Minas Gerais S.A. e Banco
caixa 1 conôni ica do 1 :stad( de Mina-,as Gerais S.A.,  sem perda dc nenhum direito
oriundo (te seus contratos (te trabalho.

§ 3' - () servidor a que se refere o parúgmat anterior iemií o pia/o de um
ano contado do início da viencia da lei a que se refere o art. 3() da Constituição
do listado para optar pelo regime Jurídico único do servidor público, e pelo
orgão ou ciii i(tade com que serão cstahelecid( s seu vínculo e sua loiaçiio.

• l)ee/i,,iu/a a ilieo/isfj!,,(jo,,a/j(/(u/(' em 10/11/N93 (M)/N 348).
/lc(;i(I(I(, nib1ieado elo 5t5/1995.

Ari. 14 - As ali v idades do Programa 1 istadua 1 (te Proteção ao Consumidordor
ficam imansteridas pata a Procuradoria-Geral da Justiça, na hwina da lei comple-
lilentar a que se relcre o art. 125 da Constituição do listado.

• Vide lei (oiiipleiiieiitiir W' .<4. de 121911994, e artigos 22 (124
dii Lei (oiiip/inieiiiiir o" 6/. de 121712991.

Art. IS Fic,i cxtintoo l)cliirtaiuento (te ( )rdeiii Políticae Social - l)( )PS -
da estrutura do úrgii() de segurança Pública do Estado. mantidas as Delegacias
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Espccialiiadas c i i i (i iIiic'caiitra a Adiiiiiii ração Ptíhlica. a de ( )pei içite '. I'_pe-
ciai'. e a de Armas e MiitiiçCes. ate que a lei dispaiilia sahie a estiulula ila Rilieta
Ciii.

• Vide lei Lsiia/iiii/ li" 10.300, de 2711211) 1E). lei luI,itiI li"
I$.39, de 1011211v)V, Lei Estai/mil ii" /3.4-IS, de 10/112(E)0 e
i,	n' 1.45i). dc /L11112i1111).

:\il. 16—() Pi)tlL'í I:.XCLtJtIli eiiLatllhI)iiaii .1() litiei 1 sCI\l.ttifl. 1i1 pia/a
de t'eiilii e OilCIiIil dia ,, eT)lil(It)S tia data tia piaiiitilgaçia tit ( allslililiçui do
i,iadi, ; s iIeto de lei que lranslotiiic o l)epaiIatiieiiio de ;iiiile tia itiici,i ( 'ivil
Clii tiiiiLlnhI. iit)'J)iili.iI.

• 'a/e lei Ei 1(111(11 li '* 11.724. de 3011211V94.

Ari. 17 - ."upiwudo pela Laicada i ( 'tohvIitUiÇïUs ii" 1,	317111)1)1.

• /)i.s,ias jtiio s:ij'i'iiiiulo:

'Ai't. 17 l'ii a ruilita a aulali/Ina Loteria do Estado de %!,iui
(e?ai.S e. suas atii'u/ade., ahsoivida.s /e/a ( oito Leonion jeo do
!St(Ul() de ftíi,,cir Gerais. na /o,nia da lei.

,\it. 18 — Na praia de cenlo e oitenta dia'. t i l:slado disciplinara eia lei:

dos a aranlii' a eletividade tios tiii'eitos da eonirihuinle:

• Vide Lei Efaj/jiii/ li" 13.515. d 71412000,

li a Iorilia de proteção a inl'incia, ii ueiitude. ao idoso e it piiadr de
deficiência.

• Vide /,ei l,siad,iii/ si" 10.501. de 1711011 1)W, lei Esiia/oal si'
13. 176. de 201111000, e Lei Esitalisiil a" 13.7 1P), de 211121201100

III - a lrina de iieenli\o ao Munieipitt, em tu çio tia iiiipiaiitaçiii de
lioreslas sociais e da localização de unidades de eiii1servaçii' tia iiatuieia no
respeel iva Ieriitoi'io: e

IV	a Illalei'iii pie' isu no § ido art. 247 da ('oiislitiiie,it

/ Lci IY!(it/HOl si' 11.405. de 2N1111 91)J

§ 1	No pra/o de cento e otlenta dias, sera editada a lei conipicuieiiiar
prevista no arl. ' lO de sua ('oiistiiuiço.

'" No pri,o de cento e ' lute dias, editara a ksiatlo lei cotiipieiiicuitar
para adequaçio ila Região Metropolitana de Belo Hoiitoiite aos pieLe11's esta-
itelecitios na ('ansi iItitço.

• Vile Lei ('osii,ile,iientas si" 20. de 141111 Çii)
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§ 3' kiii cento e oitenta dias, a lei disporá sobre a taxa de utiliiaçào de
recursos aIllI)ieiltais.

§ 4° A lei complementar a que se refere o ari. 167 da Constituição será
elaborada no praio de cento e vinte dias.

• Vuli' Lei ('n,i,//e,,,e,,tar n'37. de 181111995, Lei Complementar
n°39, de 23/6/1995. e Lei Complementar n°47, de 2711211996.

§ 5° - A lei ordinária a que se refere o art. 278 da Constituição deverá ser
editada no praio de noventa dias.

• Vide Lei Lst(I(/jf(11 ii" 12.920, de 29/6/1998.
§ (" -- A lei disporá, em cento e vinte dias, sobre a defesa, a proteção e a

(livtIk!açào dos direitos do constiinidor e sobre o cotitiole de qualidade dos
bens. alimentos e serviços piodutidos ou comerciali/a(los no l;stado.

§ 7" A lei criará a Reeiào de Desenvolvimento (lo Vale do Rio Doce, no
jmiio de cento e oitenta (lias, e disporá sobre sua eonlpetncia, organitação e
recurso ,' li na nec i nis.

§ 8" - ( ) Estado incorporará a seus quadros de assistiie j a, no praio de
cento e oitenta (lias. a especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho
1 'cdcral de Medicina.

§ 9" ( ) 1 stadi ieeulamentar j , att 3 1 de deiemhro de 1989, a lei estadual
sobre o uso de aIotox icos.

• Vide /.ej ksI(u/UaI n" 10.545, de 13/12/1991.

lO - ( )s pia/os estabelecidos neste artigo São contados da promulga-
ção da ( ' i nst itUiÇã().

Ai-I. 19 Ao servidor público punido a partir de 3 1 de março de 1964,  fica
assegtira(lo o direito à revisão do respectivo processo administrativo ou ato
punitivo. desde iiie 1) requeira até sessenta (lias contados da (lata da promulga-
ção da ('onstitiiiçào &lii hsta(lO.

Art. 20 Nxclui-se da vedação da Constituição do Nstado o exercício
C Li iii Lii ali Vi) de doi ,, cargos t u empre gospregos privat Vos (lc o nd ic o que na (laia da

k!açáo (la ( onst ituição (la Reptíbl ica eram exercidos por n(Iic() militar na
Administração Pública 1 )ireta ou Indireta.

Parágrafo único l permitido o exercício cumulativo de dois cargos ou
empregos privativos de profissionais de saúde que na data da promulgação (la
Constituição da República eram exercidos na Administração Pública Direta ou
Indireta.

AO, 2 1 - ( ) funcionário público cl'eti\ o que na data da promulgação da
Constituição do listado estiver à disposição de órgão da Administração Pública
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441IC i() aquele liia o qual lúi iitii1ea(l() inleia opial. "iii )iL.Çiii/t da 'ti.i
Ctetividad_, pela tiansteriieia (lLiiiiitiVa I)iiii oquadio de pesso;ildo aI!;Iu ou
p( ide r ciii que se e nei iii t r r pie si and sei v içi .

• i)eela,u/a , iII(on.'.!!!uii(?nuli(fa(/e (, /)/jV ,'V),r
publicado ciii

Ari. 22	É assegurado a(i I)etensiir l'tiIIieu invesiitki 11.1 ILiliçali ate a data
de instalaçãti da Asseiiihleia Nacuuial (oilsiiltiinte ti diieiii de <yÇão pela car
reiia, ((liii .1 tthsei fineia tia' eal'aiiii,is e tla'	etlações pie\ isia. no ari. 1	1(11

('tnlslitiiiçio tu	ltt(lt).

1" - i\os itiiiis l'nieiiiaticiies (lii lst.i&lii. 111)5 teiiiio, tia lei
sci:í iaeultadi tipç5o irreiiaiísel. lii) que respeita as edaçÔes, pelo iciiiie anterior.

§ 20 _ À atual Procuradoria Fiscal do kstatki passa a tieiioiiiiii,ii-.e Pitieti-
r,tdorii-(ieral da IiieniLi Fsiatlual.

§ 3''— I()S atuais Pi'ticuiadoies Fiscais titi Fst,ititt. tilir' l\I ss iiil i a tli'iittiiii
nar-se l'ractiradtires da Faienda Fstatitial. luis tei'iiios tia lei eoiiil)leilieiii.ir. sCi

facultada opÇat) iiictrita'el. itt &UC respeita as \eti tçties. pelo ie!iiiie .1111(1 liii.

§ 4' - () Procurador tio kstatlti e o Prueuiatitir da 1a/elida Isiadual que
ti,et'em a t)pçt) a que se reiereiui os paiagiatus amei ioies não teiio tiiieito a
isonomia ik que trata o art. 131 da ('onsiiluiçCio.

\rt. 23 - ( ) policial ei ii huLilarcI ciii Direito que presta ser\ iço ,, eoiiio
Delegado Ispeciai de Polícia, etilit os \eiiciiuielitos e ,is \aiiiaieiis da classe
inicial tia e iieiia ic l)eleiiadtt dc Piilici.i 1. passa a Intceiai ti ()iiatlio lleiitt de
Deleizado de ('aiic ia.

Piierzitti único	( ) sCi\ itlitr de que haia este ariit'o laia ju'. a Iiiiitçao
nacarrelia poi niereelineuhit e por aiiiiguittatie.

• .4 lti'(icom rcíl, «ão dmIti / ' 11(1 Liiit tu/li ti ( ' liS 1/111 i (1(/ li -1 5.
de 2711212(111(1.

Àit. 24 - Aoservidur tltiil)aIltL' tiL tiiiitii'leht\ti tiL Metlit_ti-\t't'iiti,ii iii tio
Iiisiiiuiti l.stadual de Saude Àiiiiiial	IFS:\-M( -. criado Fieta 1 ei li' 7.02. dc 1')
(te pLiilut)(IC 1977.eextinuipela lei	'L)5 12. ik 29tiedeieiiiliiodc 197. tios
ciii ir(ude de concurso ptihiictt. e assegurada lotaçai' no 011adi . o Seiortai da
Secretaria de [stado de Auriculiura. Pecuaria e

Parigratti Liiiiet, Aplica-se ti ilc,.Ic iiiiit' tu sers idoi octipaitie
itt.' ciiiiti t_'lChiVtt iii.' 5ictlIi_ti-\i'ieiiIiiiit) tli itiiiiiilI5iiiÇ.ttt tiiiii.i I.t)it)i'itii' a ilis
)tisiçatt tia iuieiieioiiatt.i .itit.iItiiiia.

j\iI. 25	liit asseciiiitlti an seis AhW tia SeeIL'i.ii ia dc h'iatlu iii Ititita
ç.io. de Delegacia ligituial di. 1 iisiiiit e de iiiieietu tio t'i ogi alua 1 siiutti,tl de
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Alii&'tttaçio l:scolar cujo cargo e encontrar bloqueado, na t1riH,l da Lei n°
9. 4ó. de 5 de deieiiibi'o de 1 t»6. O direito ao cn( I uadrainenio OU reenquadramento
ciii cargo do Quadro l'eriiianente, desde que comprove habiliiaçio alé 30 de
de/enibrode 1991.

• I)eiI(I,(l(/(/ (1 iFI(OJLVIIIII(fflhj(I/j( j(J(/(' (AI)IN 89). Acórdão
opublicado ('FF1 20/8/1993.

Art. 26 - Ficaiti restabelecidos os cargos de Regente de Ensino. Professor.
)ri e ni ador Educac io na l, Superv isor  Pedagg co. Inspetor Escolar e Ad mi n is-

1 iattt Ir &t ucae lona 1 a nteri( iri i 1L' ii te ocupados por servidores que passaiani a nie-
dai ti Quaclio Peru alicilte, de contoiin idade coto ii Lei n°9346, de 5 de dezembro
de 1') 8 (), e com a lei nM AS 1. de 18 de dcicinbro de 1986, e que, na bruta da Lei
ti" 9.592. de 14 de punho de 1988, optaraiti por retornar aqueles cargos de que
eram titulares.

• 1)ec/arada a inconsti!u(io,,ali(1a(/(' (A1)IN 89). Acórdão
/)l/)IOad() cio 20/8/1993.

1'' - Os optanles ticam autoinaticaineule reinvestidos nos cargos do
Quadro do Magisluriov independentemente da exist ência de vagas nas escolas
est 1(1 tia is. podendo contin uar a exercer suas ai ir bu ições na Secretaria de Estado
da 1 .d tieaçio. nas 1 )e legacias Re g i onaisais de Ensino ou nas un idadesidades escolares,
salvo renúncia IiTetraPivel irianiteslada no praio de noventa dias contados da
1)11 tio ti lgaÇ() da ('tolsi 1 t ti içio do Estado.

• 1)eclarada a ilt(OflSli!it( j000fjda(je (A!)/N 89). A(OIdão
/)tII)lI (1(1(1 ('1?! 20/8/! 993.

§ 2° - ( )s eleitos do disposto neste artigo ietroagirio a data do início de
vleiucia da Lei no 9.592, de 14 de junho de 1958. assegurados ao optante OS
di rei ti is e vantagens qu e percebia ames de sua i n ve s t idura em cargo do Quadro
1 'e rir iarre ii te.

• /)ecla 1(1(1(1 (1 iit(OIIS!ifiI( jOIIfl/ j(/a(/(' ( A 1)IN 89). Ac órdão
publicado eni 20/8/1993.

Ari. 27 - ( ) servidor público cru 	na tunçõo de Inspetor Escolar
^'0'n0 eorivocadot na data da instalação da Assenibkia Constituinte do I.stado
Pdcii Oj)tai pelo eLiiiiii, asseguia(io a ele ii direito a classificação no nível
i.'r:uu A. desde que comprove:

• I)eclarado, a 1ll(011Sfj!l1( jO,lU/ j(/O(/(' (AI)IN 89). Acórdão
publicado ('I?I 201811993.

- ser eteti o:

II - ter liahiliiaçio cspecílica: e
III - peitcncer ao ()uadio do Magistt.rio.



\rt. 2-- Ser.i ieadiliiti(ki flt)SQÍ\ iço puhiicti ii ' er d ir aLi tido entre primei
itt de tJilCií( ) de 198N e a thit tLi proniuiaçci da ( ' tul ttiieo ti,i Re1)Lihiica. eLiJti
atastaillenR) tenha evitado que adqtiirkst. a C.', ta hilulide )ie\ i ', 1a tio .trt. 19 do Ato
tias 1 )iposições ( 'oiistittieioiiais Trari,,itirias da ( ' tiiitiltiiçdo tia Repuhliea.

..A i'i,'ÜUI(l (1 iUOi!,'.Ii(li( iOi!(IIUI(OIe (I >IN 1 00). Lj,,, jut ir Ie/ei'iil,
eu! 1211()119X9 e /iUIiIit(UI(1 eiii 2tt'/I 9t),•

§ 1'— txeIui-se da i'eadiiiissti de que trata este itiCo ii scividt,r aListado
por falta grave ou em ra,iti tia nomeaçio de candidato apro\ adti em ilietirsil
puiiI co.

• -4 #'t HUI! 1 ti iFU m.",íitut'iunaliilt ule (M) IN /M4. Lituinci, cIr/t'i'O/t
cai 121101198 1)  e jiuhli (1(1(1 eia 2//I VY..

§ 2' - i\ ietdiii s,iti se data na ttinçio esei'eitla pelo sei'vtdoi ia datado
istitietito. sela ieqtieritla ciii iloveiita tuas e eicttiatta ciii ccliii> e ti lenta dia.,

L'Oi1tRli)S aiiihos OS praio,, (1.1 tkita tia proitiuIgtço da ( 'oiistiltitçii> ti>' Islido

• 4 ,c,'iiic/(I (1 inct',itiiiut'ioiiu1j1cic/e (I)IA /H)j, /_iIIiiIUl'cIUftiitltI
em / 2/1W! WV e 'ubIuudn cm 2S/V/993.

Art. 29— () ser'idtir de unidade esLukIr que teve seu ct>ntratt' inteiItiinpi-
tio pci>> Estado durante ti período de lerias esetiIti'cs teia. pala o Liii de
çio tu> diieitti a estabilidade. nos lenho, do alt. 9 ti>> Alo das i)tstsiçtcs
( 'iiih5tIlti('iOi'tiiS '1 i',itiiiiis (IU ( ' t>ihStillIiÇa(i (lii icpuhlica. contado cliii!!> coni-
tiuuadt> 1) teilipi> de serviço l)rcstatk>. desde tine ti c>>iitialt> tenha nio iciui\ i>It>
por eiiiet> alhos lei ivt>s coiiisectili\ 0)5.

Paiit!ra$() untei>	Scia eon.idcrado	>ntilhu.itIt>, pala ti eleito deste
go. akrn do inlersticio de leria'-. esetiLires. 1.> pci'itido de iiilcrrupç'to de Liltiato
pi't>iii>>vitio pelo Estado iii!'. au> > ,,(I 1987  e t tle,tle que. ciii cada alui. ii.>
supere trinta (uas.

.'\nl. _()	Aplica se ti tiispiito tio til. 1 1 ) do Aio tias 1 )isposictics ('oiis11-

lueioi1ais I'ransiionias tia ( '>instituiçuida Repuhitca ao> ciii legado ptíhltcti que:

- tenha sido cttiitiatado por entidade ik' diicito priado soL coiiiuolc
dueto, ou indireto do I',siad e, em virtude de eoneiiio. peste a
direta estadual serviços de iiature/a permaliente:

• ,t,iii,ki ti 111(0?! ili!llt'l 1l(iIIt/(lt/( ( t/)/\' SW). Li 100(11'
CM 1h 11 ,W,itt. cai 6/11/19N9 e publi>11(11! ,n ()/// 991), ii i/O jitit nt
o> e/'i(t ' t do ii:> zio / 1i ' ti,i. 31). he,,i ioi>,ti (lo tili. 3/ 1 \t'i> flui.!

I0/i) 110h

II tenha. nu dita ii> da ( ' t>iisiiliiiça.i tia República. cinco
anus ou mais de sei''io.,>> coiituuiltIo em tii'u:ti> tia iiIuiiiiiisti'içioi ditci.i. em
Ititai(jtiii (iii CiO ttiii>.tiiç.iti publica ,, estat,ttiils.

154



Ari. 3  - ( ) servkkr nesta condição na data da instalação da Assembléia
Constituinte do Estado. ao se submeter a concurso público para o cargo cujas
atribuições estiver exercendo. lerá direito a contagem de pontos, na prova de
litulos. nio superior a um quinto da ponttiaçio geral.

• .L'i'i,uIa (1 ilu HSIit1Uioi1/í.'/iu/ (/tI)IN 88). Linii,uir dei (rida,
em polie. em ó/11/1 1M9 e puhIica'/i em 9/2/1990, .ruspeuh'ndo
OS eleitos (/0 111(15(1 / (/0 a/ 1. $0, b('FII como (/0 (1/1. 31 e S(U /klr(Í-
i'icifo tínico.

Parígiato muco ( ) disposto neste artigo se aplicará ao servidor que
preste serviço lá iidministraçio direta. através de contrato ou eonvnio. quando
se submeter a concurso público a ser reali,ado pelo Estado.

• A/,'jjid(1 a iiicoiisti!iaiona/idade (A1)IN 88). Liminar (/eferi(/a,
(III /oille. em 6/11/198) e publicada em 9/2/1990. .viis,ieiu/eido
os e/eUos (10 /1/liso) / Io (lii. M. /,e,ii (01110(10 (111. 3/ e seu pará-

11111(0.

Ai 1. 32 I\k que se regiilameiiteiii as respectivas atividades, continuam
no exercido de suas atribuições os servidores adniitidos até a data da inslalaç5o
da Asseinbkia Nacional Constituinte e que ocupem cargos criados pela lei n°
8.443, de 6 de outubro de 1983.

• /)e(/a,ada a inconstitueiona/idade (41)IN 89). Acórdão pu-
Nicado em 20/8/1993.

Parígiato único - ( ) tempo de serviço prestado nos termos deste artigo
contado pala eleito de 1ranslerncia de cargos ou como título em concurso
publico.no.., termos da Constituiço do Estado.

• 1)ec/orada (1 iii(OliSlilIl(io)liaI idade ('t!)IN 89). Acórdão pu-
blii aio em 20/8/! 99$.

Art. 33 ( )s atuais bolsistas de atividades especiais em exercício na data
da instalaç5o da Assembléia ('iinstiltiiiite do Estado na Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHUxII( si() considerados, para todos (is fins,
empregado,, da ent idade.

• /)eciarada a incoiistiiuciona/idade (A1)/N 89). Acórdão pu-
I)/i((1(io) ('11? 20/8/1993.

Art. 34 ( ) servidor público civil ou iiiilitar e o empregado público da
admiiinismriçiii direta e indireta do Lstulo terio seus vencimentos ou salários
reatusuRl(is. ()liigiessi Vau/ente. ate a recomposição do nível real cietivaiiiente
percebido ciii outubro de 1986, a partir do segundo iiks posterior  promulgação
da ('onst i tu iç5o do 1 stado.
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• Declarada ii 110 ali VilfiO ii 'iii il/cti/i g it i i'l/,re vao - t, '
t,U(l() público - 1101 Itili le 10) (ti, 011. 1/ti 1 IjII e iIeI '' (li 1
(10.5 públicos- (flht.VlalII(' tio / loiii 1011)1(11) 3 (ti )/A' N3).
rteol/ïit' /'il/)Iirado ('Ii! 18/1()/1991.
• Ari'iiida a incon.SUUU - ionoi/U/(ule (.ti)IiV42('). l'Iejli(/u(idiip('Iti
perda (II) oheio e piihlieadti iii!

1'— J\plica-se ao seis idor ou empie idas ptíhliet.t- que cxprcsiiiieiiie
II pwkHwm () nís el real deus âmenic percebido eia j.incho de 1 a7.

• i)eela,ada a uletalxflnitut,ui/ulait da e	tt0 e a
ta1a )iiltloet ' t0l! vitilile III) (a/taL dti tlfll(s.\)	(111 ('Ill/)/et,'cI
Io.v piih/ita.s	iollslalae /10 '' /	1)1/11	/flt ti'	3' ( 1l)/.\ 's )

Aii',1tio /)lihlR lula ei,i 18/10/N VI,/
§ 2' — A rceuiiij) siçitt a (1It. 5C refere este aiIi2() '.d thiia Liii (111(1 eIi

1 iii I1CN lia is.

§ 3" - Ao servidor hanearilt do E3anca da Istado de Minas ( 'jer:iIs tltt
Banco de Crédito Real de Minas Gerais e tia Caixa Icttiioinica da isiatic. de
Niurias ('Jerais fica asseguraii a reposição de cciii P'' Leliuil de 5L'U\ 'alirios.
iplicados sobre os alores salariais VOiCntCs na data tli paiiiulaçt (iii ( t'IIs-
Iiutiiçio. seni prcjui/a tia Ievls'nt decorrente do tiisjttsit, neste artigo.

• l)et/aiiu/a ti Illia,LSIltii(lilIl(ilida(ll' (/11 1' /1i('S5(i(i	1 1)
,'( 0/0 /01 1)11 1 1'	( 1 )ILSIt iii (1' 11(1 ((1/ til!. (III e. 1/111	% (0)	(III

(10.5 piibiic 0%	a,isIa,i!e lia •' 1'. 11(111 C''flO' i/o	3" (Al)IN '$)
/1e)rd(u) tii/tf j((I110 elil

• /L,'lilt/(l a lli(OlISliflaio!i(lli(/(I(/e 1 1)1V 42ff 1 Pie ji/íttititi pi la
pttt/ti 11)1 Oh/CIO e piibihada IIIi / i//fl//y 1,

— ( ) 51_IS (tIO 1.' li e i lillL'i!a Iit ) l)L 1l 1IL' 1 ) 5 tIl iiiiiinisIItcilt intliit_I,t
tttiiiiiii&ltt.'. lcltt i'eiiIiiiL iIil,illilsia .seiit iLs5iI'Litllt', tl.I'.IIIILiLiit,a', leLiIiiliII.ls
resultantes do nIo-euiiipriiiieiito da Ieeislacao liah.illiisua ocorridas a palili de
IL'VCIIii() de 1 97. coiimgitlas ria lorina da lei.

• r%,t,'iiula a i,lio,).'sfj(inuoia/u/ag /e (iDlN 27) liiiiiiitirdt/t'io/ti
('lii 1'/)/l Uva e / lif/1/i((id(i Cl)! 3/'/l Uva.

§ 1'— () direito alt ressareinierlttl pecuniaiio prS isto leste aiti!t' se esieli-

	

dc ao cmnprcadtt publico contratado por entidade de tineito pris ado e	eia
5 UIIILIL' de ctiiis CHIo et'IiI II l,siatltt. pieste SLrS IÇIIS de iialtire/a periilalieliie a
a1li1iIiIIsiIaçittLIIiei.ILsitI(ItiIl

• .iit,'iiiilti ti i)it,'ll.StiIIi(i(Oltilidtid( j/)/A 270). 1i,nh,larcIC/iraItI
t'iii 8/5/1 4) Q0 c/lob/ielula ('til 31S'11 VU!)



2 - A reposição das perdas salariais a que se refere este artigo será
eletivada a partir do segundo iii's posterior à promulgação da Constituição do
Fsiado e se (laia cio quatro etapas tiluiestiais.

• Ai)'üUI(l (1 H!(!)lIVtiJ!j(U)/!(j/j(/(((/' (AI)IN 270). Liminar dcfrri(/a
em 8/5/19V() e ,'nib/ie!u/!! em 3/8/1990.

30 - () l.sta(lo ieassaií as entidades da administração indireta OS
recursos necessários ao Iltlpleilient() da medida de que traia este artigo.

• A !),'UI(/(I (1 iI1(011'.Ijf(I(1OJi!j/i(/(j(/e ('1 I)IN 270). Liminar defr rida
('fli 81511990 e /)U/)/i((U/(i em 3/8/! 990.

ii. 36 - Em sessenta d ias contados da data da proni u Igação da Constitui-
ção do [siado. procede isc-á a revisão dos (lireitos do servidor público inativo
e do pensionista do Lsiado, do serventuário e do servidor do foro judicial e
e\tiaju(llclal aposentado e à atualitação dos pioenIos ou pensões a eles devi-
dos..oiii base no uivei real elelivaunente percebido cio outubro de 1986, pira
a t iust á-l os ao disposto na ('onsiituição.

Art. 37 - Para os fins previstos no art. 20 do Ato das Disposições Consti-
tuclonais Iransilúrias da Constituição da República, promover-se-á o reajusta-
mento dos proventos do scr idor público aposentado cio data anterior à vigên-
cia da Lei n° 698 1. de 26 dc abril de 1977. com  base no venci menti) do nível do
cargo ou função e nas	iuiiagcns, percebidos tio llOiileult(.) em (ltiC Se (leu a

)( ise ilt 1(11 ii ia.

Art. 38 - No pia/o de '.esseilta (lias coiitados da data da promulgação da
Con ,,liluição do Estado. promover-se-á a revisão dos proventos do Professor
Catedrático aposentado da Universidade Rural do listado de Minas Gerais. in-
corporada à Uni' crsi(Iade Federal de Viçosa pelo Decreto-Lei n° 570. de 8 de
rui ai o de 1969.  de modod a garantir-lhe valores ei mi pa tive is com a categoria do
uIlaeIst(ri() superior exercido na data da aposentadoria.

Parágrafo único - ( )s valores mencionados neste artigo não poderão ser
iuiieiuoies a cento e cinqüenta por cento (los vcnciiiiciitos e vantagens assegu-
rados ao Piotessorl lutar Nivcl PS3-1i. cio regime de quarenta horas semanais,
COM dedicação c\ctusiva. da carreira do magist(ri() superior, instituída pela Lei
o' 9.4 1 3. de 2 de julho de 1987.  com as modificações que vierem a ocorrer.

Art. 39—São assegurados ao servidor público do listado a remuneração e
as de tua is vantagens do cargo efetivo e os pro e nu is da aposentadoria, obser-
vado o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição da República, e na Lei n"9332, de 3() de dezembro de 1987, ou no
art. 21 da Lei n°9.592, de 14 de junho de 1988.

Ari. 40 - Fica assegurada is000mia de remuneração entre os servidores
das entidades Caixa Leonôiiiica do listado de Minas Gerais e Banco de Descri-
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vIvifliciiR de 1ina'. (c1ai\ patil m eirc».e fljIL (\ e ltiiiçc', de atriIMiIç&Ic
tia i. tui aMseiiielIia(Ia,

• 4 ft,l//l/1! a liii WLSI!lli ioiiIukuIi ( / )/;V . / S). Iiiií II t/e/e),/ i
e,n 21811990 e pu/ilieaila e,)!

Ai-I. 4 - Fica	e!(ii tia ai) ()Iicial StiI)ciIul e ti Ca piluo. do Quadio tIL'
Oficiai ,, de saúde da Idicia Militar, a pcleepçio de	atil caça)) Liii j)ciceliiilal
correi)ondcnic 1 tio C111 %( de i\peiiet	Intento de (>1 dais. enquanto a Policia
T1iiitaí Ita() P s5 1ItIttil a ieaiiia'5tt tIL L'ul'stt a iIt'' L' \ i IL'dII it'aIiitlitt' LI\III1LLIII.

Art. 42- Para eleito dc ipocniatIiria ou ir;itistci'nci,i pata a illati\ id,tde.
prevalecerão pira ti SeiS itit,i IlIlilildi) estadual as ilolilias iclaiis as a Ltii,lecIit
de tempo de SerVIÇO ciii vqioi tia data de sua atliiiissao ou tluiiatiic a sua aiivida
de tio serviço público, desde tjiie iiiais l)cncltL'is.

• I)ei/t,,u/o ti iti' it.'liiiiiio) ilu/tuh' (
hlitatlo cm

Ari. 43- I'ica assc!uiiJdo .1(1 serS dor público csiatiiiai que li\cr icilipo de
serviço prestado antes de 1 de niaiode 1 ilticito de collipuititi esse tcitiptt.
para eieitt de aposetitnIoii;i ou de tianslciencia para a iliatis idade. l i ii loiditi-
iialiiii,iitc ao nuiniciti tIL' aiiti' te selviçi) .1 que csia\ a slitcii)). itt) lCtItiL LiiiL'itOi
atitit'la tiaila.

Art. 44 - Fica asscctiia&Ii> ao ',eividoi Oetil)aiiie tIL' CaIS!it dlii ciiiiiissLo na
tlaia da pi inuIaçiio da ( ' 01151 iiiiiç da Rcpuhlita que c mIe. ia m.liiia tia 1 11-
iiiuIiçiii da Consttiiiiçio dm1 1 lado. pelo inetios 5111k' e cinco altos de sei' iço
lLil)ildt) sd I11UIIIL'I, OLI ttiiiit atitis. e iiiiitictii. o titicilmi tIL'. .1(1 tiiiiipk'tw ti tciiipo
coiistttticitiiialiiietite ctt'ithm lpmmsentar-se no Ligo. miestie que se clltitiiiaiii ;is
CXIL!tidLIS da Lei n" J5), de 14 tIL' 11111111 1 tIL' 1

í\ri. 45 - () dispmmsim	mmm itt. 287 da ( 'oustiiiiiçimm mio ksiitdo e aplica ao
seivitIoi ctiiitiaiatlti pci IcdlitiL' dc eoitvocaçio (11k' letilia aliuigitlmi mm Iiiiiiic de
itiaili' para tjoscittatImmi'ii cmmittiiiI'muia a partir tIa dai,t da ii1stiIaçimm tia Assi'tii
ilIt'i,l liiLiOtttIl ('onsiittitiitm

i\tt. 46	 itt, ai t. 286 da ( 'mmnsiiltitçamm dii IsiItlo se aplica as
siiuI,tçes interiores a sua iioiiiuIgaçio.

An. 47- () disposto no ali. 7 da ('onstituiiçodo Istado se aplica ao atual
seis idot que tenha es ertidmm a ali idade.

Ai-I. 48 - Ao atual omiipaiiie do: cargo tias classes de 1 spceiIlisl;is de
hducaçimm c assegLilada a opçao de que haia o 1'' mio ali. 288 no lia/o de
litiVelita dias contados da data da ploIttuIt!açto tia ( 'mmlisiliiiiçao do F.sia&iim.



Ar(. 49 - Ao ex -c nu bate ii te que tenha eletiva ia e ii te participado de opera-
ções bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, tios termos Leida  n° 5.3 IS, de
12 de setembro de 1967. serão assegurados os seguintes direitos:

-aproveitamento tio serviço público, 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.

Ai-I. 50 Fica mantida a Região Metropolitana de Belo Horii.onte. tios
termos dos arts. 42 e SOda Constituição do Estado, acrescida dos Municípios de
Mateus 1 enie. Igarapé, Esmeraldas e Brumadinho.

• Vide Lei Complementar a" 26, de 141111993, Lei Compleinen-
lar ,i"43, de 31/5/1996, Lei Complementar a" 48, de 12/11/1997.
Lei Complementar a" 53, de 1/12/1999, Lei C'oinplenientar a"
56, de 121112000, e Lei ( 'onip/elneF!lar a" 63, de 101112002.

§ l°laiiibni Passarão a integrara Região Metropolitana de Belo Flori-
fonte os 1 )ist ri t l)ertencen tes aos Municípios  iiienc i onados neste artigo e que
veii liiiiii a emancipar-se.

§ 2 A composição da Região Metropolitana poderá ser alterada por lei
complementar.

Art. 5 1 -- Fica instituído o Colar Metropolitano lorma(k) POF Municípios
do entorno da Região Metropolitana de Belo Horiionte aíetados pelo processo
de iii et o p litação, para iii t eg ia r o pia nej a me rito, a orga iii /ação e a e xec tição de
funções públicas de interesse comum.

• Vid Lei (O/)lpIeFlleiiIaF li" 26. de 14/1/1993. Lei C '011l/)/e/)iefl-
lar a" 53, de 111211999, Lei Complementar li ` 56, de 121112000,
C Lei ('oii,pleinentar n°63, de 101112002..

Parigralo íiiico A conlposiçã() e a participação do Colar Ivietropolitami)
na gestão metropolitana serão delinidas em lei coiiiplementar.

Art. 52 - A Assembléia 1 .cgislativa criaoí, eia noventa dias contados da
proiiiulaação da ('onstituição do Estado, comissão para apresentar estudos
sobre as implicações da nova ordeiii constitucional e anteprojetos relativos às
i11itrias objeto de legislação complementar.

§ 1" -A com issãii serií composta de vinte e um membros. dei indicados
pela Assenibhía l.cgiskitiva, cinco, pelo Poder Executivo, três. pelo Poder.tudi-
ciíirio. uni, pelo Ministtrio Público, um. pelo Tribunal de Contas, e tiiii. pela
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas (leiais.
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§ 2- A CtIFIANSCIOSLAMMA à Asseinhkia I xg A M a e ao Poder L Seu o-
tivo o resultado de seus estudos para ser apreciado nos termos (LI (nstIRiiçlo.
e se extinguirá conipleiadocompletado um ano.

i\rt. 53 - r' ii l)ia/() (iC Uifl aflOeoIlttttii tl..t iiiiti til piiiiiitleaLal) tLi (onsti-
tuiç.L1) do L'.tado. a Assembleia Legislatisa F011iO\CFit. por incio de cottlissu).
exame analítico e pericial dos atos e latos ceradores do endi idamenio do ksi:ido.

§ 1 í\ L 1115510 (era torça legal de (oI1itss;o Patiatitetitarde tiltiucrito
pari os mis de iequisiçio e euilvoeaçtoe atuara, se iiccessirio, colo o aii\ttlo ilo
Ti iliitiil il(' ( ouias.

§ 2,' Apurada irreizlttalt(IatIe. a Assetiihlcta 1 .eeistattva piopora ao Podei
l:xecuiivii a declaração de Ilulidal,le do aio e emteatiiiiiliara o pce ao rvlint.
teitil Publico, que lormlLIti/.ama. no prato de sessenta dia,'. a ação eahi\ el.

Ari. 54 - Ficam ievuados. a partir da data lia proiiiulgaç5o da Constitui-
ção (li) lsta&lo. os dtspositios legais que tieliraiii ou tteleeiteiii a oiio'. tio
Poder kxecutis o eoinpetincia atribuida. pela ('omistituiçii'. a :\sseiiiblett
1 .et!istatIs a. especialmente no que (auge a:

1	aÇat) ni irmiia( iva:

II	alocação (iii ttiil5 leteiieia de ie' Ii i5( Is (l(' ( ui.ilq (lei e5l)Lc te.

,\mi, 55	j\ J\sseiublcia 1 .eei.latt\a ('ibolata. tU) tia/() de ceIiioe oitenta
tliis	iiiiittlos (ii j)ioi1ltiiiiaÇi&) tia ( ' Iiilstiitiiçai	Ii)) i stiIil. ti 51.11 iegiiiieiitti
tIll1.'Itli), ,td.11)iadti ts t)o',as disposiçoes collstttiicioilai,.

Art, 56 -( ) I)cputaiki a Assetiihli'ia l.egislatii ciii 5 tie ouitihto de 1
eleito Viee-lmelcito. se conoeado a eseicer a Iuiiçao,ie Preteiio. tiit' peidei'a o
miiatidmio paiiaiiieniar.

Ai l. 57 ( ) disposto no parigraio único do ;iri. 205 leia ig'neia a paitirda
data da p;om11ulgaçIt) da ('onstituliçt tio kstatlo.

Ari. 5 - ( ) ]itbunai de Justiça propoia alteração da organi/açui e tia
di tsao iutiictaiias no praio de 110\ eiiit dias ct ' iii.ttios tia ptt)iIitileaL5t) da (0115
LitLiiçio tici hstado. para que a Asseiiikleia 1 egislitiva delibere sohie a Iii;itct ia
elo prato não excedente (te cento e '. lote dias contados do reeehiiiicnt tia
ti lei i5 i!e iii.

• Vide Lei ('ooip/eiuentou o	de 131211 9Q5.  e / ei ( ()mp/eme)i
to, ,i" 59. de 1811120() 1

Art. 59 ( ) tiihitnai de Justiça e o 'Ii tbuiial de ,\Içad,i t(i1.ser\aii(' tesi-
(ivaltltente sua eumlipett neia pala O l)roecss e julganiento titis tetit i s e meenrsos
enmrceues. nas respecti\ as Secretarias, ate a data da pioiiiutgaçuct da ('onsiiliit-
çio do kstado. observadas as legras de eoiiipeiiicta 1. igetltes na iliesilia data.



ainda que não registrados ou autuados. bem como das açõe ,, rescisúrias e revi-
sâcs crinlinais de seus iulgados.

Ari. 6() - Fica nianti(lo () atual Tribunal de Alçada do Estado de Minas
ciai 5. etia ilenoiii 1 nação e ci iii )siÇã() poderão sei- ii iiii.I j Iica(laS em lei que criar

outros Tribunais dc Alçada, distribuída, entre eles, a coinpetncia a que se
cicie our. 11)8.

Art. 61 - ( ) atual Jui, dc Direito Auxiliar passa a denominar-se Juií Substituto.

Art. 62 - A primeira lista tríplice para escolha do Procurador-Geral de
Justiça será formada no pra/o de sessenta dias contados da promulgação da
( 'onsi Unção do Estado, na lmora de resolução da Câmara de Procuradores da
Justiça, observado o disposio nos § 1°, 2°c 3° do art. 123 da Constituição.

Ai-I. 63—A legislação que criar a.Justiçade Pai manterá os atuaisJuízes de
l'ai aIc a posse dos novos titulaie, assegurados àqueles os direitos e atribui-
çics eonleridos a estc,c designará dia para a eleição prevista no ari. 98. II. da

' 1 uitst i tu ição da República.

• Vicie Lei Estadual a" 13.454, de 12/9/2000.

ação da Constituição do Estado. relacionará OS presos em regime de cumpri-
mento dc pena definitiva, para o tini de evitara privação da liberdade por tempo
sti pe ri ir a ci mdc nação.

Parágrafo único - A relação será enviada aos juí/.es das cxeciiçi'cs penais
ciii trinta (lias contados do tiriiiiiio do pra/.o lixado neste artigo.

Ait. 6 - Ficaiii ohciali,adas as serventias do foio judicial com remunera-
çãi de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a
situação do atual titular vimalicio ou nomeado em earátcretciivo. que coniinuarú
a percebeu. a título de remuneração, as custas e os ciiiolunientos estabelecidos
tio Regi inc ii to de Custas.

§ 1'' - ( ) serventuário cuja situação foi ressalvada poderá optar pela
ohcialitação, com dispensa das custas e cmolunientos ciii lavor do listado.

§ 2"—A ressalva contida neste artigo se aplica. taniboíiii, aos atuais titula-
iC5 (lO cargo etctivoi (le Avaliador .ludicial.

§ 3°— Ao servidor do loro judicial que não Iier a opção a que se refere o §
1 ica assegurado o direi ti) à api isentado iria, que será cale ti lada na forma da lei.

Ari 66 - ( )s serviços notariais e dc registro ficam mi jeitos aos princípios
estabelecidos neste artigo. enquanto mio toreni disciplinados ciii lei os disposi-
tivos constantes do art. 236 da Constituição da República.

• Reç'iolanu'iitailo pela Lei Estadual a" 12.919. de 30/6/1998.

Art . 64 ( ) Estado, no prato de cento e oitenta ilias, contados da promul-



1° - Hcain ilhLflii(lJs d y, atuas seiei1tias I101aiRLIS e de
(es noo Estado.

§ 20_ Irr ir-se-a efetiva. Cli) caso de Vaeli)Lla. 1 (leIe!açao tIos seiviços
Il0tiiRiiS e de legislio Ciii la()i (lO stLl)StItuiL) (lO titLilaI, desde que esse possua
a estabilidade ssegurada pelo art. 19 do Aio das l)isli su Les ('isliiucionals
liansitorias da Con ,,iiiniçao da República.

• ReuIu,nen!u/o jR'ILI Lei L '.tuIt,oI n I.. 724. de 2011012000.

Ari. 67 - ( ) disposto no ao. 277 da (onsItiuiçio do Lsiatlti iiio se aplica
R05 serviços nol riais e de legislo) que já tciiliani sido olieiaIiiidos pelo Poder
l'ublieo, leslieilulti o direito de seus selVILILLIes.

Am	i\e a eiiirida em vyw da lei coniplemeniar a que se ieíere o art.
159. 1 e II. da Constituição do Estado. serao aplicadas as seguintes normas:

— o projeto do Plano Plurianual de Ação G,\ ernamental. para 5 ~ia
ate o final do primeiro exercido linanceiio do niandato subsequente. sera enca-
liiliihadi) até três meses antes doeneerraiiiento tio prlineliLI exerelelti financeiro
e devois ido pala saliçto ate o kriuhilo da sessio legisiatis a:

II —o l)ioieio(la Lei de Diretiiies ( )içaiueniúrias serii eiieaiiiiiihado ao sete
iiieses e meio antes do encenainenhi) do exercício financeiro L tlivol ido pala
sançio até o Iérmino do primeiro periodo da sessio legislativa:

II! — o projeto da Lei ( )lçamenLiria do Estado serií encaiiiiiihado ats três
Ilieses antes do enceriainenio do exercício 1 inancciro e desols RIO paia sanção
ate o tcriiii o da sessiio legislativa.

Paiúeralo iiiiico As t1ii'etii,es. objetivos e Ilictas do 1 1a11 Pl til iaiival de
AÇIO ( overiiaiiieiital aplieaveis no priiiieiro exercido liiiziiiceiiotle sua 5 igeilcia
serão compatíveis eotii as disposições da lei de l)ii'eiriies ( )içaiiieiiiallas pina ti
ine ,,nio exercido.

/)I1LIL/L1/() thJ seitk,eIa L,iie,i/, a ( 'ms!i1iIlçdI ,l.L). de 2$//QJ1 997.

Ari. 69 - ( ) Poder l:xecuiivocncaminliai;i a \sseiiihli.ia 1 ecislatisa. pala
apueeiaçío, poLpeio da 1 ei ( )lçallieniiirla relativa aoexcicicio 1 iiianeeiio de 199(1
adequado Is disposições ei>i)stii1ieiOiliis.

Ao. 7() - Enquanto não for promulgada a lei eoii)pleiileiiiir tetleial. a
eonllssa() prevista no § 2'do ali. 155 da (oiisiiIuiço do F.slado lera a ilriInhiçio
de verificar o limite estabelecido no ari .S tio Ato das E)lsosIçoes (tilsilIu-
elonais Transitórias da ( onstituiço da República.

Ao. 71 - A zhbMaçúu aoque estabelece o .trt. 161. III. Ia ( iistlitiis.io tIo
Estado. devera l)ltcessat -se no pra/o de cinco anos, e o e\cesso se tedti/iiii a

l)ise de, pelo iiieiitis.	 por ano.
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Ao. 72 No calculo da quota-parte do imposto a que se refere o art. 144.
I. /• da (' nstituição do kstado devida aos Municípios. não será considerado
quakuer índice dc rateio Fiscal nos exercícios de 1989 e 1990, no que forre I a É i vo
ao produto da extração mi neral real i ,.ada nos respectivos territórios.

§ 1" Nos exercícios iiiciieioiiados neste artigo, os Municípios receberão,
(m anto à receita proveniente da extração mineral em seus territórios, valor que
corresponda, integralmenle. ao percentual aludido no inciso II do arL 150 da
( ' onst 1 tuição.

§2" Nos demais casos de incidência do imposto de que trata este artigo.
O repasse das parcelas tios Municíp ios ocorrerá de conformidade com o previs-
to iios incisos 1 e II tio § Mio alt. 150 da Constituição.

Art. 73 - Na liquidação de tiibito fiscal dc pequena e mieroempresa urba-
nas e rurais e cooperativa  ag ropccuária e dc consu nio, apurado até3 1 de dciem-
brode 1988, ainda que auiiado. haverá remissão da multa e dos juros de morae
redução da correção  mi mel á ri a calculada na data da concessão do benefício,
observados os seguintes eritirios:

- pita pagamento a vista, redução dc sessen la por cento:

ção II -para )agaiiiento cm seis parcelas mensais iguais e consecutivas, redu-
de q tiaren ta por cento:

III - pui pagamento ciii dote parcelas mensais iguais e consecutivas,
ftd tieão de Vinte por cento.

§ J0 - () contribuinte poderá optar pelo pareclamento do débito em prazo
superior a doze meses e máximo de trinta e seis meses. caso ciii que haverá
inc idiueia da correção mmionetárma plena, com remis ,;ão apenas da multa respectiva.

§ 2° - 0s benclïcios a tine se refere este artigo) só serão concedidos se
requeridoslos mi pra/o de sessenta dias contados da promulgação da Const i t iiição
do 1 stacio.

§ 3° - De-,cumprida condição estabelecida para a concessão tio
paice 1 ame itt 1, o ckbi 1(1 lei] manescen te será considerado vencido em sua totalida-
de. e a tu til (a inicial,. os j tiros de mora e a correção monetária plena serão restabe-
lecidos.

§ 4— Para eleito deste artigo. observar-se-á o disposto no § l°do alt. 47 do
Alo tias 1) isposições Constitucionais Transitórias da Consi i uição da República.

§ 50 - 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 miii n i prod ti i r rural.. assi iii classificados pelas normas do Manual de Crcd i lo
Rural.
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§ 7" - Para eletl() (lcIe ailigo, sao ein1i(lera(l(i aIt) ct)c)t)eiai\ OS (IS

prztlieaiIs entre a cooperativa e seu soio ou entre cooperativas associadas ia
iciIiiaço de trabalho. serviços ou opciaçócs que eonstituani objeto social.

§ " l'iia eleito deste •irtii2O. fli{) 5,1(1 con ,,iderzidoN atOs Cooperativos a
operação de nicicadu. (1 cOlitijitO de cotiipia e 'etida de produto ou mercadoria
e a presi çto de serviço.

.\rt. 74 - Ate que a lei cL)iiiç)leineiitai disponha sobre os ertierlos de cria-
ção de \lLiiiieíl)i(!. liL.liii C\til)Lle(.i(l()', 05 seL'uintes requisito'. para a emancipa-
çao de 1 )istrito:

• '1 ?t,'iII(lO O 1/001! iiiiioiilidde ( 41)1 \ 44.
por /(('///(( (/0 (/11//lO. l'iihli1 (01(1 ('111 3u/";// 9V0,

• i/e lei ( oiiipIenieioii 11 , ' 37. de 18/I/1995. Lei ( ou p/e///e/!hll
ii • i'V. de 23/(1199., e Lei ('oniplenie,ioir ii 47. de 2711211W0.

-- popultçai) estititada (tal) inleri()r a dei mil liabilatites. °bser adi> o
nhimlmiti() de mies iiiil eleitores:

II - iiucleo tirbano a constituitlo. (lesililado a '.ediai. colho cidade. (> li0\0

(o'erno w1utiietpal, coiti niili)ei() de iitoratli,is mio infeiior à (It11IoeeIiti'.:
III	e(litielos colti cap.icI(la(Ie e eonIiçoes para o ltiitcionaiuento lk ( io-

vemno Municipal e do ,, Oi!.U>'. de secumilmiça e defesa civil:

IV	serviços liilllt , de toiiuiiiicaço. energia eleirica e ahasteciiiiemiio
de	ti.i. •ileiii de escola piil>lica estadual. posto de saude, i niplo i'eliioso e
UMA terio.

- vlalill(Ia(le e(ii()>iiilcI. ('\li('ssim ia ' istiicia de alores. a\'lliailos
global e ohjelmvaiiienle. capa/es de gaiantil a susteiimaç5odo Município projeta-
do e a (()ti'.('(tiÇa(> (II, iiit.ia', de seti (leseiivolviiiiemiio '.o(ioeconomiiico, 'eiii que
() meiliamiescemile tenha perda sul hemior a (linha e cinco pt edIto de sua arrecada-
ÇLIO totiI.

§ 1 -- \ iiii(ciJiçai> tcperitleia. ainda. de pnvia consulta is populaçoes
interessad.is. iiiediaiiie pleliscit. coiii icSl i st;l ti oii cl dt iiiaioi ia tIl>,. \ 0(0'.
válido,' dos respeci 1 VOS elei( nes

§ 2°— A em inepaçiii sela tommaliiatla perante a A'.'.eiiibkia 1 egisIami a.
no pi'ai.o de cento e mte dias contados da data da pi mui çio da ('oiistiiui-
çio do Istado. ips e iii i' vaçui. pelos I)istrimos inteicssakis. e. se tor o caso.
diu conlunto coimi iihtlm'.im atos. dos requisito ., estabelecidos lieste alugo.

§ ' ( ) Municmpio resultante dc eiiiuncipaçiio ocorrida no pra/o de duien-
tos tuas eoiiiados tia piihiLili!aç(o da ( omistiiimiçio '.er:i instalado como a posse.
cui primeiro de janeiro de 19 1) 1. do I'relenio. do Vice-l'relcito e dos umenthro '. da
( ' fimimaiiNltmmmicml\ileleito .seiii l') 1),cu(I>sliiaImtlats lei Iimimhaiii>lunnU>cl!io.slos.

fl(.5 iliunicmpais eleitos ciii 1
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§ 4	Vigorará no I1OV() Mtiiiicípio. ati que tenha legislação própria, a
vigelile na (lata de inslalaçào no Município remanescente.

50 A lei co iiil)Ieilienlar a que se Mete este artigo sei-á elaborada até
Cento e Villle (lias da promulgação da ('onstiuiiçõo.

• /de Lei Complementar n<'37, de 18/1/1995.

/\rt. 75 -- () limado se articulará com os Municípios. para promover, no
piaui de noventa (lias contados da (lala da J)Ioilliilgaçïio (Ia Constituição do
1 sl adi ). i ) rccc nseanien (o escolar.

A ri. 76 - IS (lei pri File los anos cOl)ta(loS da pisimulgação da Corimitui -
ção da República, o Estado. com a mobil i taçõo dos setores organizados da
s c ieda(le e comi a aplicação de . pelo me m is. cinqüenta por cento dos recursos
a que se refere o art. 201 de sua Ci nstiluiçõo. dcscnvolveri esforços para elimi-
nar o anallaheiisnio e universalizar o ensino lundamental.

ParatraIo unico - hm igual prazo, as escolas públicas estaduais de nível
superior desce rilial i iarõo suas at iv idades. de modo a estender suas unidades de
ensino às cidades de maior densidade populacional.

An. 77 -- () Esado elaborará plano de emergência para construçãob am-
pliaçào, reforma c nianulenção de escolas estaduais, o qual deverá ser submeti-
do à apreciação da Assembkia Legislativa no pra/o (te atos cento e oitenta (tias
contados da pioiiiulgaç-ão de sua Constituição.

Art. 7 - A implantação da jornada de ensino de oito horas, prevista no
ao1 9 1. dai-se-a de t ornia gradat iva. con forme di spuser a lei.

Ai-I. 79 - ( ) careo de l)i rei or de estabelecimento) oficial de ensino (leve ser
provido III) l)rii/O de (le/oi lo nieses contadosIs (hi proni u lgaçã() da Consi it ti ição
do listado, na fornia prevista cri] seu art. 196. VIII.

§ 1° hiii caso de vacância do cargo antes (1(1 prato estabelecido neste
artigo, aplicar-se-á. 10 provi mento, a disposição do art. 196. VIII, da Consti-tuição.

§ 20 -- Fica vedado, a partir da po miii lgaçã() da Const ii u ição, o provi nie 11(0

por designação e ciii caráter de substituição, por pra/o superior a sessenta (lias,
no cargo mencionado neste ai-luzo.

Ait. 80 - i\s enlida(les e(lucacionais a que se refere oarl. 203 da Constitui-
çào do Estado e as fundações de eflsiii() e pesquisa cuja criação tenha sido
au 1 ( ) ri tada por lei e que preencham os requisitos dos incisos 1 e II do mesmo
alugo e, tios ultimos três anos, tenham recebido recursos públicos, poderão
continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário.
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Ari. 81 - Fica criada a Universidade do hstadu de Mnias Gerais. 5((1 a
lurnia de autarquia. que tcni sua relturla na ('apilal e suas tiiiidatics Iuealt,adas
nas di crsas rcg iCcs do Estado.

• Vide Lei Esii/ju/ ii " 10.32$.	2H11 2/1 9'H e lei Eíid,i ti,;
/1.539. de 22/70994.

lO	Seru instaladas II)) pF/() de duis tii((s t'uniiiti)s da pr;inuIciçat
tia (uiisiiItiiçau ti)) E ,,(ado e absuis itias cuIIiO tiiiidules tia lJnivciskLtdc do
i,situlu de Nviiiias ( icr;iis as ciititlatles de 1-1r,, ino	 ou atiluii,i&Lis
P°1 lei ;iiiiil;i titio 

§ 2	( ) F.stado tnstaIari a LJnivcrsitlade de que Iraia este artigo nu pia/o
de setecentos e s mie dias contados da pi' iiiuItiç'iii de sua ('l1stituiço.

• VUe Lei Esh!dual ti " 1/539. de 221711994.

:\ii.	2	I'lt.jl)1 miiantitlas as alhais insiliuiç()cs de cmisiiIi) supei lur iiiie-
izranics da Adimiitiisti'açiot Pública Estadual.

§ I 0 \s Iiitu.Liçes educacionais de ensino superior instituídas pelo
Estado ((II eoiii sua pariieipaçu pudei''iu iiiamiilestar-sc nu pia/o de cento c
o)mlcilta dias contados da promulgação da ( 'oi1stiiuiço por uma das se limites
opÇues:

1	alis)içiu, como unidades. I ltIa	miiveisi(Ia&lc do	dc Mina,,
( •oi'aIs tia I(il)it I) i L\i s li iiOO § 1' tIti aI11C0) aiittI'i()i

II cXliilÇii uhis s'íiieiihos c.Xisieiiics COlO o' Poolei Ptthlici' ILSiatILitiI. inc
diante ;tIlciiçu de seus estatutos. I)eiiiiahiceciido) sob a suI)cr v i s () Pedaet!iea
uIt) (_onselliu l:stadiial de 1Lducaçto), nos termos da (uiistmittiçcio. dcde qttc nau
temiii.iimt lecchido m'ccui'so)s plii)IicOs cslatlhiims •iit a data de sola

§ 20 -- ( ) Estado. decorrido o pra/o ti;tulo tu' pai'autialo' ;tmiicimol. Iiamisto,i -
inata ciii fundações puïhlicas as tundaç(es olueacmouais que flui' exereilarciii. mmii

pra/4) de tre/enlos e sessenta dma, a taeuldadc ali outom'iaola.

'	Fica iiamist, ' i'ivada O_li) ihttai'qliRi. Liolil ti oleimoiiimmi;mçaoule I_ili'eiskla
tie isiitltitil de	 aaltial Iiiiiolaçttoi NOi'(t-\1iliclii (.1) Iiisitioo Suipe

(1'.

• Vide /)ce/elo L,o.idiioif II 3()971, o/e 9/3/19 0.)( e lei Li,oIooi/
ii ' 11.517. tie 1$171I°°V4.

§ 1° i\ t l ii,vcm'sjuiadc do Lsiadoo de Milhos ( ei;iis. a tmilvei'smoItiuIc Esti
tltial de l\ioiiics ('latos c as ítindaçocs ctiolctocio'mi.mls de ciisino' soIpciiui CI itidti.s
011 atimurii;ioIas por lei estadual ou iiioitiietpiI e es isicilies mia dama de Pi'om1ii1l1-
çaoi (Ia ('omistiiuiçio Si Estatlio imiicrall1 o sIsieIiI.i estadual de ensino.

• Aere.tc,do pe/ii L,ní',ula 'o ( 'oiislhuiçoio ," Ç, de 2011212002
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Art. 83 - A lei estabelecerá, sem prepuí/.o de plano permanentc, programas
de cn1erencia que resguardem o patrimnioculwraI do Estado de Minas Gerais,
n t a Ia ni ei te o das cidade ,' de M a ri ai a. Ouro  Pie to, Saharú, Sio .Io() dcl - Rei,
Serro, (aeii. Pitancui. 'liradentes. Minas Novas. ltapecerica. Campanha.
Paracatu, I3aependi 1 )iaiiiani na. lan uiiria. Santa Bárbara. Grão-Mogol. Concei-
ção do Mato l)ciiiro. Santa Luiia. Estrela do Sul. Piados. Itabirito, Congonhas.
Ma 1 i'a. 1 agoa San Ia. l3ario de ('oca is. baba. Sao 'lonit das Letras, Chapada
do Norie e o de outros nucleos urbanos que contenham renhiniscnciasarIísti-
cas. arquitetônicas e históricas do século XVIII.

Paragi'alo unico Paia o Iiii de proteção ao l)ati'iniôliioeultural do Estado,
a P d íc ia M li lar manterá árcão especial itado.

Art. 54 - Ficam tombados para o tini de conservação e declarados iiionu-
iiiciltos naturais os picos do Itabirito ou do ltabira. do Ibituruna e do 1taniht e as
se mis do Caraça, da Piedade. de 1 bi ti poca do ('abi'al e. no planalto de Poços de
( 'aRfas, a de São Donii ngos.

§ 10 - ( ) Estado piovidenciarã, no prato de (relentos e sessenta dias
contados da promulgaçãoti lgação de sua Constituição. a demarcação das unidades de
conservação de que (rata este artigo e Cujos limites serão definidos em lei.

• Vide Lei kviadIl(l/ li" 10.726, de 121511 992.
§ 20 -- ( ) disposto neste artigo se aplica à bacia hidrogrit ' ica do rio

Jequitinhonha e aos complexos hidroterniais e hoteleiros do Barreiro de Araxú e
de Poços de Caldas.

§ 3"— ( ) Estado desenvol verá programas de emergência para recuperação
e niamitilenção das estâncias hidrominerais.

Art. 55 i\ esIruturi institucional e financeira dos sistemas estaduais de
ecmeiiciiiiicnto de recursos liídricos e minerários, contormiie disposto no art. 252.
será estabelecida ciii lei. no prazo de doze meses contados da promulgação da
('onst tu içã() do liSti(lo.

Ar[. 56 -- ( ) 1 stado realizará diagnóstico das áreas relevantes para recarga
do', aq d íleros, a que se dará proteção especial, na Rrma da lei.

• Vide Lei Lsiaduu/ ti " 13.771, de 1111 212000.
Art. 57 - As atuais concessões de lavra de mineral sólido e os respectivos

di leitos e obrigações ou poder de entidade da ad liii 1 si ração ind i reta do Estado
serão. na hipótese de sua pri vai i taçã . extinção ou desat i \'ação, pie via iii cri te
tiansieridas para entidade da administração indireta do Estado cujos objetivos
l i redomninantes sejam a mineração e o seu lomento no território estadual, obser-
vados os preceitos legais.
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parágrafo cínico - I vedada a ass reI aç; ir 1 da e ri 11(1 ar k' rue ne ir ur ad i neste
artigo. cru )articipiiçr) iuinoiitiíiia. cm empreendimento relativo a cr)iicessmrr e
aos respecti VOS direitos e obrigações.

Art. 88 - A lei dispirrí no prato de Amo anos contados da prorimuleaço
da constituição do Lsiado, sobre a adaptação dos logradouros. ediliemos de riso
público e veículos de transportr_' coletivo. paia garantir acesso atierluarlo a por-
tador de deficiência, rios teririos do art. 224 da ('onstiiumçmo.

• Vide Lei Estadual ,m' 10.820, mie 221711992. e Lei Lvtadoal ir"
11.666, de 911211994.

Ao. 89 I?eio,eada ju'/a Entenda a ('oirsuiiiri(-ito ri" 6. de 2111211V92.

• /)ispnsitiio iei,t,'a1o.'

''A ii. cS'9 - No prazo (te rroi'enia 1/ias 'r riria /o.v 1/mi promoI,laç(io
da C'orms!iiteiçào do lLsiado, se,d orsiairtdo o ('ante/lia Lhuliia1
de 1)eJ eva dos 1)i,eito.v doi Criança, do Adole.vre,ite. do Po,iadoi
de 1)e/ieiênciri e do Ir/ovo.

Art. 91)- A Imprensa Oficial e as tIemus CiLílicas do Isiatk. tia aririuuimsira-
ç5o direta ou indireta. prt)mrrveirm etliçiirr popitIititr texto integral tia ('rrustitru-
ÇiO do hstadrr. que scri pmkL gratililaurcirte à disjrosiçirr tias escol~ tios
carirmos, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e oulras insiitiuçrres repre-
sentativas da comunidade.

.Aii. 91 - Fica asser1urado ao servidor publico, civil ou miii ar. aprrscriiadr)
no perirrtlrr de 21 de seteiribro de 1989 a 14 de deienrbro de 1994 o direito de
contar cru dobro, para efeito de percepção de adicionais por icilipo de serviço a
putii ria publicação rio ato de aposerriadoruit. is Icrras-picrimio lirr err/artas 011

nau convertida,, cio espécie.

Ari,ç'o (u res< ido pela l.nie,u/ri ri ( nttinor, Ao ir ` 1-1. de 2011111995.

Ari. 92	( ) pciccntoal lixariri mio ari. 212 s'ia uiicermii/atImr ria scmitiiuic
um

- cinco décimos por cento rio exercício r de 1995:

II sete déciiiios por cento 1)0 exercício de 1996:

Iii - oito drcir ti< s por cento no exercício de 1997:

IV— ruo porecilimm no exercício mie 1998.

A,iim.rr (lel'e.tr ido trela Lnieimdri íi ('oim.riiliiiç'Ao ri" / 7. de 2011211995.

Ari. 93 i\tr que seja prrmuiulgada a lei a que se reFere o 4''dmm ali. 2-lo, o

I'rrder l'xectmtivo podeni deleeararrs municípios. utedrairte convênio, a rhsermmiii-
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nação e ii leitimaçio (Ias terras (lcV011ItaS situadas no perímetro urbano e na
/01M de e \ p nsii i urbana.

.)Jiii,'o u,e.srida pela Eiiieiida à ('oihsiifliíção n°34, de 8/7/1998.

Art. 94 Ao processo de alienaç5o ou concessão de terras públicas e
devolutas mencionadas nos aris. 246 e 247 em curso na (lata da proiiiulgaçïio da
emenda que iil5tituiii este artigo, aplica-se o disposto na legislaçí(o anteriore no
inciso XXXIV do art. 62.coiii a redaçiio dada por esta emenda.

;1tiX0 (u!e.a'ido pela /iiieiula a Constituição n°34. de 81711998.

Ar(. 95 - Ao paieiite de heiieticiúrio de teria pública que esteja na posse
de arca por mais de 1 (uni) ano na data da promul g ação da emenda que instituiu
este ai'tieo. não se aplica o disposto no inciso V do § 7° do ari. 247, com a
redação (lada por esta emenda.

.1/ii,i.() (uFe.sc,do pela lLnWJida (1 ( 'on.ii1uição n " 34, de 8/7/1998.

Ari.  96 A 1 eg ti n iaçúi de mais de uma área de V( 4 ti ta n o  pC rín iet ro urbano
cio ia ao e da mesma  pess a é condici onada ú posse pacífica do lerrelio edificado

w prato s o pe ri r a 1 (ti m) a no co ii t ad ) até a data da 1)0) iii til gaço da emenda
(Pie instituiu este artigo.

/1F1ii'o acrescido pela Emenda à ( 'onstitniç/io W'34, de 8/7/1998.

Art. 97 Á execução e o pagamento das despesas decorrentes das audi-
ências públicas real i,adas nos anos de 1995 e 1997 obedecerão aos seguintes
cri t ri ( s

at o final do exercício financeiro (te 1998. seri() executadas e pagas as
despesas decorrentes dos convênio,' firmados ciii lunÇâ() das propostas
prioriiadas nas audiências públicas regionais realiiadas em 1995:

II - at (i final do exercício financeiro (te 1998.  Serão firmados os con vê-
ii a )5 i'esu 1 tal tes das propostas pri )ri zadas nas audiências públicas real i tadas
em 1997 e executadas e pagas as despesas deles decorrentes.

Paiúgraf único - Na impossibilidade luslilicada da execução das despe-
sa'., a que se refere o inciso II (teste artigo. estas serio executadas e pagas no
exercício de 1999.

,lriço acreScu/o pela Emenda à Constituição n°36, de 2911211998.

Art. 98— Os oficiais e as praças lotados em unidades do Corpo de Bombei-
O is do 1 stad ) na data de pii bi icaçii() da emenda que institui ti este artigo terão o
prazo de noventa dias para real i iar a opçi() irretratável de permanência na Polí-
cia Militar.

Ar/iço acrescido pela Emenda à ('omm.vtitiiiç'o n°39 de 2/6/1999.
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j\it. 99 - leti o I)1t/() 1k' l)()Vt'illa (IIt\ pari i'eiIi,ir l)pÇ5t) ii°ietiata ei
peii illlelaçt() its (itla(lll) do( 'utpo dc I)lui1helll. NIiIit aro utilitar lotado em
unidade da Policia Miiiiai lia data de publicação da entenda que insiltuiti este
arliCI). que pieeitclia lIS seculiltes leuluisItos;

1	p&)ssLiI cerlifie dt til. concluisfio do ('ursotle 13t itibeiro paia ( )lcitI. '.
olicial superior ou interiiicdiario:

ii possua certificado de eoncIttso de ('urso de I4lrIt1içio de Bonihciio
1 iit.ii. se p1 aça

(Itl((U/() / 111(1 Liiic',i11, (1 ( ()1l!1l11!ç (li) W' 39, de 2/Ó/1))9.
:\it I() -- \le ti te lei LtIIliplcinerllaI	)onhla .ohrc a oteani/açio lisica.

(1 estatUlIl (11)5 5l..'I\ il.iIliL's 1'	i cu, til I	tIO do ( ' ol po de UoIilhLII()s \lihitr. apli -
L'I-se a i.sit clIrpl)rI:ttl a leiii' laça))	iiit'l)te	iiFt a PtIiklI \Iiluar.

Parzigiztto Lilile)) No ticelbIFci (II) e'ereIeIl) tiL 19I 1 ). a ordenacio das
despesas do (npo tlt l3tlIiiheirl)s Militar sela leali/aLia pela Policia Militai. att
que se pmeesse .1 liitilvItiLl.IIl/aç;uIl (1)15 Iesi)ecil'.l)s oiçailielilo .. lia

çiiieiil.uiia dl) exeieici de 2000,

• í1tii'o Illre(tn10 pela /MFen(/ll 11 ( ii!ituiçdo a 3V. 1/e 2/6/11)99.
• tu/e lei ( lllil/llellitn((ll n " 54. (/C /3//2/IVVV. e lei Ehiilu,/ ii"
14447. dl 2<V1 112m2..

Ari. 101	,\ eItti\;l ( ac) li)) lIcsu1el1iIranicntll j)atriliioI)ial. Iinal)ccirl)c
0IÇailieiitiIiO&l(l (	le ltllIiiieiils f\'Iilittr 1. tia Pl>IiCia Militaise data Fia ioiiiii
da lei. ((tiC tItsporí tliIIlCIit 501)11' 1) ie S I)eeti\il I)cli l )d l ) lt( ti iitiçio.

IilíIalLitil1tI
('tnptide IoIilheirtIs !Vliliiar ate tpic a Ie'isIaç ituliscipltite o pret isto iiesieariiCo.

• .4,iitt, tni'ulo pelo !allelu/a ei ( oiu1inuiçli ,i'iV. ele 2/(l//V))
• RI i tilIlFueil I te/o pelo lei Ettt u/inel ii 14.447. de 2811 1120u2.

Ari. 102 ( ) Podei  Ictiiti ;ioiinveia a IC\ tsat)(lo Rc!ulaiiienui I)ici-
pintar e dti Fstatuio tia Pohcia Militar no pia/ti de cento e oitenta dias cllitiadl)s
da puhlleaç/rtl da emenda que instituiu este aitio. saudo ao seu apriluolartien-
lo e atual iiaç/to.

.tiiit' tilIesI 14/O pelo Enieculo ei ( 'o,itinliço	3V. 1e 2/Ó//VVV.

Ar[. lW No praio de dois a11os contados da data de puhIicac/&i desta
emenda i ('onstituiçI. as entidades da adi11iltistraçitl iiidiiet,i ter5o setis esta-
ttltos te\ 1511)5 ii)) que se reteie a sua nature/a juridic.1. tendo em ista sua tina-
iitlade e as colili)etencias eteii arlieltie esecitadas.

• .1/ti,t,'l? ei(ie)culo elíi l!ileluIci o (ontiiiuçtio	d(, 13/6/2001.
• .)1.ii j111i 11 Iii) 011S(1111(jl,Fie1/i(/lll/t	( tI)IV 257$-3
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Ari. 104 N assegtitado O praio de dois tuios de eletivo eXClUÍdO para
i(LiisiÇi() (Id estahi l(Iade aos servidores Clii estigio ptObalúti() mi (lala (1.1 pio-

niuIgiço da liinenda Constitucional n° 19 i Constituição da Republict, sem
preuít() da avaliação a que se refere (1 § 4° do art. 41 da mesma Constiluiç5o.

• Aiuiç'o acrescido pela Entenda à ( 'on.stitiiiçüo n ` 49. de 131612(k)!.

• A ,'iiida a inconslitucionali(/ade. (I MIN 2578-3)

Au 105 - Ao delentor de (unção pública da irliii iii istrlç1) direta, autárquica
e tu n(lac i unal dos Poderes tio listado, do M iii sltri() Público e do Tribunal de
('untas ad tu 1 ido por prato i ndeterm i nado alú 1 ,' de agosto de 1990 são assegU-
ados os direitos, as vantagens e as concessões Inerentes ao exercício de cargo

e lei i O. excluídaída a estabilidade, sal V() aquela adquirida tios Lermos do ai-t 4 1 da
Constituição da República e do ari. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
iransilurias da mesma Constituição.

• 4F1i,t,'(, acrescido pela Emenda à Constituição n°49. de 131612(X/.
• .1 /liii(/(! a ul(OhlStj/jj(U),ja/j(/W/('. (AI)IN 2578-3)

Ari. 100 -- l'assauii t integrar o quadro efetivo de pessoal (la adriiinistração
pública estadual, em cargo correspondente à (unção pública de que sejam de-
lentores. os segui ti Les servidores admitidos por pra/o indeterminado:

- o de te ti t r de função pública ad tu iii do at a dai a da promulgação da
Constituição da República (te 1988:

II - o detentor de (unção pública admui ido no p.río(l(i compreendido entre
5 de outubro de 1988 e 1° de agosto de 1990, data da instituição do regime
urídico único no kstado.

• 4,ii'o aclescu/o pela Emenda à (msti!uição n"49, de 13/6/2(X)!.

• A igiiida a inconstitucionalidade. (II)IN 2578-3)

Ari. 107 - 0 d 	tios aris. lOS e I(apIica-se ao servidor ieadtuuitido no
er iço público por torça do art. 40da Lei n.° 10961 de 14 de detenibrode 1992.

• ./tuo acrescido pela Emnemida a C'onstiiuição n"49. de 13/6/2(01.

• A ii,iiu/i a 1w 'omIsli(14( lona/idade. (M )IN 2578-3)

Ao. 1 0' - Lei complementar estabelecerá os critérios para a dispensa de
detenuor de (unção pública.

• Aiujio acrescido pela Entenda à ('oii.vlituição n°49, de 131(512(01.
• ,1,i,iiida (1 ilicofl(IIIFl(W,i(I/j(/(Ul('. (Al)IN 2578-3)

Ari 109 - ( ) Poder Fxecut ivo pronuoveríí, no exercício de 2001, a
c ituu pai i Iii li /ação das te iii ttuietaçies de l (te 1 tala iii as 1x is Delegadas n°s 42 (te 7
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de junho de 2001), e 45. de 26 de julho de 2000, eoiii o disposto na Lei 1 )eIeiada
n.° 43, de 7 de punho de 2000.

• /ttiiç'o a ,ecuIo pela Emenda 'i (an.vtiniição ii " 49, de 131(512001.

• Ar,,'iiida a ineonsiiiueio,uil idade. (M)IN 2578-3)

Art. 1 lO - Ftcaextinio, na estrutura da Polícia ('ivil. cigode ('arceiciro.
COM suas respectivas classes, pt5San(k) Seus ic upaii Les 11.1 tala de j)tI lii ieaão
da emenda que instituiti este artigo a ocupar o cargo de 1 )ctelivc. niantidas as
Vagas existentes no quadro de ticteiivcs.

§ 1°— Os ocupantes (lo carto de Carcereiro a que se reierc o .. .apul deste
artigo ingressarão na classe inicial do cargo dc 1 )etctive. independentemente da
classe ocupada na carreira de Carcereiro.

§ 2° - Os servidores de que traia este artigo ltião jus à plogressão mia
carreira por inemecimemito e antigüidade.

§ 3'-- i\tt o mnietzral cuimmprttnenioda 1_em n.° 13.720, de 27 de sclenihiode
2000, cabem aos ocupantes do ciligo de Detetive as atribuições pre istas mio ari.
78 da Lei li." 5.406. de 10 de dcienihmo de 1

§ 4°-- Fica o Poder Lsecutivoautormi.ado a promover o aposte e o equilíbrio
do nuimiero de cargos na sric de classes de 1 )etct 1 Se.''.

Ail, ,t.o ioiesruIt pela Laicada i ' lLsiifluç o , i " 52. de 2911212001.

Palácio da Inconfidência. 21 de seteinhrode 1981).

KeniI SanA Kiiiiiaiit. Pmesmdetite (Ieiibcr Uraiidão (ai'iicii'o. 1 '-Vice-
Picsi(leilie Geraldo ( ;oiiics Rezende. 2''-Vicc-Piesmdenmc - Elibio Braz S mics.
l"-Secretário -- Iái'cio 1 duos Soares Maia. 2" P Paulo César
Guiinarães, 3°-Secretário Romeu Fermeuua dc Qi lei isw. -I''-Sccrelauio Jaime
ti'iartinsdo 1sl)iruto Siimito. l''-Supleiuue - Edtiai'do Heiuediuo ()tiuni. 2'-.Stmplcmutc
e Relator Adjunto An(Ierson A(IatIto) I'ereira .3''-Smmpleiitc - A(leIiIIo Pereira
Dias. .4-Suplente - .1< >sé Ronilc'iu \Ioiirio. Relator Agost inlio(	ir Valente

Agostinho Patri'is	Aíliuii Lrres Neves	.tiiiíkar ( umupi s PiuIo aiii
Antônio da ('tinha Resende Njuijco -- Antônio (cnaro de ( )lis eira Auulõiuio
Mílton Sailes - Aiindo (t nuçal es Costa	Heiuc 1 u1 k iii eiis Re nnõ Rei
(;LIe(Ies Bernardo l'tIl)inger ele ucuuoi -- ('amuo Machado de Mimmnda
Carlos ldu.muelo \u1Iuuiues Pereira -- l)cIlin Carvalho liho'iio - Dirceu Pereira
ele Araújo Domingos Svio Teixeira l.anna Elmii'o ARes elo Nascimento -
Eurí1)e(les ('raid&' Felipe Neri de AI incida (ei'aldo da ('osta l'ei'eira 1 rani
Vieira Bai'bosa .Jaii'o Magalliães AI ves. lamili Se luun de Saies ,Jünior João
Bat ista Rosa João fosco Iartins .João 1 aniego Nct iii ,J oào l(l ( ;utun
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Joio Pinto Ribeiro—Jorge Gibram Sobrinho —Jorge Elannas —.José Bonit1cio
1 anuo dc An(lla(la Jose Ferra,. Caldas -José Ferraz (la Silva - José Las iola
dc Matos - José Maria de Mendonça Chaves —José Maria Pinto - José Militão
('osia Jose NeifJahur -- José Rodrigues l)uarte Lacr l)ias de Andrade -
1 ís ('anos Ralhino ( ;aiiibogi - Luiz \'ieente Ribeiro ('aliechio - Manoel Nelinho
Rc/en(le dc £vlauo. ('aiwil -- Maria Elvira Saies Ferreira Maria José l-laueisen

Maurício Duma Moreira -- \iauro Pinto de Moraes - Mílton Pereira da Cruz
Narciso Paulo Michelli Nilniírio de Miratl(Ja Otacílio ( )liveira de Miranda

- Paulo ('sa, de Carvalho l'ettersen - Paulo Fernando Soares de Oliveira --
Paulo Pereira Péi'kles Ferreira dos Anjos - Raimundo Si iva Albergaria --
Raul Messias Franco --- Roberto Luiz Soares de Mello -- Ronaldo Vasconceilos
No ais Sandra Meia Starling -- Saint'Clair Mari iiis Souto - Sebastião
Helvécio Ramo,' de ('asilo-- Sebastião Mendes Barros Sílvio Carvalho Mitre
- 'l'ancl'e(lo Anlônio Naves Wellington Balbino de ('astro.

PARi'l('ll'ANTlS: Ademir Lucas Gotiics - Aloísio ftixeira Garcia -
Francisco ('anJos Cliico Ferramenta l)eltjno —José Adartio Belato ---,José Renato
Novais - Samir Tanmis - Serafim 1 opes Godinho Filho - Sérgio Emílio Brant
de Vascoiicclos ( 'osma --- Vítor l'enido de Barros.

IN \-1El1( )R l,%\-J: Rubens Pinto Carcia.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO r i
,Suprime o mi. 1 7 (II) .\i	da,,1

(i1,-IilucI p iaI'	Iriii.itorii .	li (	lisII!LII\i	1t IiiI
(IL' T liri.is ( erai e tia tutra I)l\ ItkIkLI\

A 1ea da \'.seinlIeii 1 .L!.IiaLI\a do I\ta(itt de Mina, itt', lei
flloS do ari. (4. § 4''. da (' )nlI1uiçitt tio L'.iadct. pioIlluIL!a a seguInte eiiieiiti.i
('onsti tu iço do 1 istado:

Art. 1''-- Fica suprimido oaut. 17 Itt \ltt da ,, ( 'Ii'tIIIit.ittU,Ii',
]iansitrias da ( 'onsIiluiclo do Lstadtt de \iiii.i', ( kI.iI\ e IC)I i',tiii,ida a 1 ci ii'
6.265. de 18 de de/cnihrtidc 1 t)7• em ua iiatuie/a itiiii,ii ia.

Ari. 2''	isti eiiieiida a ( ' tii1sIitLIiçit entra ciii igttr na data de um puIi-
caç.io.

\rt .3''-.. Rev gziIn-se a (iIs) t'.içte'. cio L'ttiltiaIi(t.

Palaei&i (Id lnet)Illi(Ieiieia. em 13Llt) 1 Ioii,ontc, at	de tiiliitt de	1

[)epu Lado Rollicil Que io ti Pie '.idc n te

Deputado Aialmar SiI a - i''-Viee-Pre,,ideiitc

Deputado ikrieIe Ferreira 2-Vice- Presidente

Deputado Agostinho i'atrus - 1°-Secretario

Deputado Raul Messias - 2"-Seciet,irio

Depu[ado 1)11/0 n Nício - 3''- Seere t dri

Deputado Ronaidit Vaseoneeiios - 4"-Secretario

Depiiizido I-ioiiiero Duarte - 1-Suplente

Deputado José Braga 2°- Suplente

• /'tehlietuin no Minas ( eiais, ,u( seção /),ãnn do /'ii.sI,ito. (1/1
14/12/1W!.
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EM ENI)A À CONSTITUIÇÃO N°2

I)i nova rcdacào ao capul do art. 158 da
('onsIiItiiçio do Isiado de Minas Gerais.

A Mesa dt /\sseiiihkia l.eeislativa do Estado de Minas Gerais, iO)S ter-
mos do art. 64. § 4. da ConsIituiçio &lo 1 ,'lSt1d(), proitiulga a segUinte entenda ao
texto consi i  ticioiial

Ao. 1' ( ) co/mi do art. 158 da Constituição do Listado de Minas Gerais
passa a vigorar com a segu n te redação

158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em
programa.., (te educação. sa ri( le. li a hi (aÇão, salicamento básico, proteção ao
meio anihiente e dc lomento) ao ensino, a pesquisa cientíhca e tecnológica, ao
esporte e a eult tira.

Art. 2° - lista emenda -,'i Constituição entra cm vigor na data de sua puhli-
caçt)

l'akícioda Inconfidência. em Belo Horiionte, aos 1 1 de dezembro de 1991.

Deputado Roiticu Queiroz -- Presidente

Deputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente

l)cpiiiado Ptricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente

Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário

Deputado Raul Messias - 2°-Secretário

Deputado 1)i lion Meio) - 3°-Secretário

Deptitado Ronaldo Vasconce 1h s -- 4°-Secretário

• /'lIhIiC(l(/(I tU) Minas Gerais, na seç .ào /)járU) (/0 I.eçi v/aUio,
co, 261511992.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°3

Da nova redação ao aut. 25 da Con ,, liluição do
Estado de Mina ,,  (ierais.

A Mesa da Assen1hkia 1 .eisl:itiva do Estado de Minas (k'rais. nos ter-
flos do art. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° () art. 255 da Constituição i() Estado de Minas (ki'ais passa a
vigorar com a segui n te redação:

"Art. 285 Ao servidor púhi ico que tenha tempo de eletivo exercício de
magistério na Iniciativa privada, na rede estadual, federal ou municipal de elisi-
no. assegurada. em relação ao respectivo tempo de serviço:

percepção da gi'atificação quinqdcnai. no índice concedido ao 11k'-

grantc do Quadro do Magisterio:

ii -Contagem proporcional do tempo de serviço, para 1 ins dc aposentado-
ri a  e de percepção dos corresponde ri Les adicionai,,.

Art. 20_ Esta emenda ii Constituição entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio da 1ncontidiicia. ciii Belo i-ioritonte. aos 22 de maio de 1 9Q
Deputado Romeu Queiru,. - Presidente

Deputado Aial mar Silva - 1°-Vice- Presidente

Deputado Péricles l'erreiia 2-Vice- Presklente

Deputado Agostinho Patrus	1''-Secretario

Deputado Raul Messias - 2°-Secretário

Deputado DiI,on Meio 3°-Secretário

Deputado Ronaldo Vasconcel Io ,, -- 4"-Secretário

• Publuculu /10 Aloiirv (,eru. /01 .eçíu) 1)01/0)111) 1.Ci.Sl1lli'O.

',,i 2/6/I992.
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Er%'II:NDA À CONSTITUIÇÃO N°4

l).i HO a rcdaçao ao 4 0 do art. 57 da Constitui-
çi() do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Asse, bkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos ter-
ilios do art. 64, § 4 da (' nstiIuiço do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Ai-i, 10 - () § 40 do ari. 157 da Coiistituiçio do Estado de Minas Gerais
pa'oa a vigorar cont a seguinte redação:

"Ari.	157— ............................................................................................................

1' - () EstatIl) publicará. até o dia trinta do mês subsequente ali da
c( titi pek tc ia. balancetes mensais de sua execuçb ) orçanie ntzii'i a e financeira,'.

Esta entenda i ('onsiittiiçio entra em vigor na (lata de sua puNi-
caç5o.

Palácio da liicoiil i(lncia, ciii Belo Horiionie. aos 29 de inalo de 1992.

Deputado Romeu Queiroí - Presidente

1 )eputado Ajalinar Silva - 1-Vice-Presidente

1 )eputado Péricics Ferreira 2-Vice-Presidente

Deputado Agostinho Patrús - l°-Secretiírio

1 )eputado Raul NIessias - 2"-Secretário

DeputadoDepulado 1 )i lion Melo - 3°-Secretario

Deputado Ronaldo Vasconcelios - 4'-Secretário

•	 110 1i//j/10% (e'i(j jS, na .seç7o /)/rio cio Lei'isiaijto,
Cl)! /7711992.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°5

I)i noa i edação ao ari .5 do Aio da 1 )i'qo-
nstiiiienniais 1 raii'.iitrit'. I;I (_'L'n'StItLI!ç.it do

1 st.td

\ Mesa da Asseiiihlcia Legislativa do de F\iiiias ( eiais. i lei-
ifl()S do ari. (-I. § 4''. da ( ' t ii'a ittiiçi) do 1 tatIo. pr iiituIa a se iiiille eriicila ao
texto constitucional:

Ari. 1" - ( ) art. 5" do Aio das Disposições C i1stlIueioi1ai' Tiansiurias da
('onstituiçu do Estado passa a ter a seguinte redaçio:

"Art .5° A AsscinhIiii 1 ,eislativa tio Esi ido (te Minas ( ;ei - is prtiio\e-
i- í. até 31 de deienihro de 19)2. concurso Iuhlieo destinado a dehiiieio do liiiio
oficial do Estado. prc isto no ai i. 7" da ('iistituiç5o.

§ 1	( ) hino de que traia este artigo ieii corno reina a Ineoril iticmeia
lVlinc ira.

§ 2''	( )hscrvado 1) tIii)t)sii) no paiigr (II anterior. Scido adinititl:is, aleiri
de canções meditas..ançoes de cunho tradiejonaí.

Ari. 2" 1:sii criienda a ( 'tinsniurç.io entra ciii \ igor ira data de sua puhli.
caçao

Pahieu) da Inconlid'ireia. cru Reto 1 loi mine. aos fl.Ie jiiiilio de 1

{)eputado Ioiiieu ()tieiro, Presidente

l)cputado Aialniar Sila -. I'-\'ice-Piesidente

I)cprrtuIo l'cricics lei ena - 2-Vice Iiesideinte

Deputado Agostinho I'atrus - l''-Seerelario

l)epiiIido Raul Niessas 2-Secretario

Deputado 1 )ilmon Meto	''-Seeretario

I)eputado Ioiialtto \isuiiiceIIs	-1'' Seerctirn

• I'inhlicm/a no Afilias (.,o,	no	ç	' / )ia, O' I( ' L ,' I,itti
em 22/I20V42.
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F:Mi:N»A À CONSTITUIÇÃO Y6

[M nova redação ao ari. 226 da Constituição tio
Esailo e revoga o ari. 89 do respectivo Ato das Dispo-
siçoes ('onstilucionais lransit6rias.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos ter-
nios do art. 64. § 40, da ( 'onstitu iÇfh) do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto Ci iii st ii ti. 1 mal:

Ari. 1° ( ) art. 226 da Con s tituição do Estado passa a vigorar com a
SegLil flte redação:

Art. 226 -- Para assegurar a eletiva participação da sociedade, nos termos
do disposlo iiesIJ seção, serão criados o Conselho Estadual (105 Direitos da
Criança e do Adolescenle. o ('onselho I:siaduaj de Defesa tios Direitos do
Portador de I)cliciiiicia e o ('onselhio Estadual do Idoso.

Panígralo único ( ) ('onselijo lt,idij,il de i)elcsa dos l)i rei tos do Porta-
(lorde i)elicincia e o ('onseilio Estadual do idoso serão instituídos até o dia 15
de março de 993'.

/\r1. 20_ lica revogado o ai i. 89 do Aio das Disposições Constitucionais
1 iarisiitrias da ('oiisiiiuiçào do l:sia(io.

Ari. V' l:sia ciiienda à ( 'onsiiiuiçãii entra ciii vigor na (lata de sua publi-
eaçao.

P:ilc j ti(la Illcouh(lL'ncla. ciii Belo 1 loriioiile. aos 21 de dezembro de 1992.

1 )cpuiado Roiiicu ()ueirii, Presidente

I)eputado Ajaliiiar Sil ii	1-Vice-Presidente

I)eputado Péricles lerreira 2-Vice-Presidente

Deputado Agostinho Patrús - 1"-Secretário

Deputado Raul Messias - 2°-Secretúrio

Deputado 1 )i hion TvleIo - 3°-Secretário

DeputadoDepulado Ronaldo \'asconce Ilos - 4''-Secretário

• /'I!/)IU'(U/(I FUI tiliFi(Is (;e,aís, mi seção Diário do Legislativo.
ei,, 2211211992.
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Ll NiI4;NI)A À ('()NSTJTtJIÇÃ() N°7

Dá iiII\J	 tl,IIt, 7	lt	\il.i',
1 )i	'-,açes ('uti'ilILIL	IiaI', 1	IiiiItiia. da ('nsti-
tiiiÇi(I dol'ItoIoo

\ Me ,,a da Asseinhicia l.egi'Iaiva du Emmho de MiIho' Gerais. mis ter-
11105 do art. 64. § 40• Li ( ltsIlLulç.o do ksiadu. pr iiiulo.i a seiiinte emenda ao
tCXtii co)nstIILlenomIal:

I\rt. 1''— ( ) (-(if)uI do •ut. 7''do t\ioo da ,, 1)ispo mções (	stltueitonais Iran-
sitórias da C'onstmtuiço do l.iak passa a iorar Lofl1 a se!IoIi1me rcdaçiu:

"Ari. 7" - Serão revistas pela Assembleia Legislativa. por meio de comi.—
São especial, nos qLIaIio anos contados da data da piomulação da Constitui-
ção doo hsialii. a (h)ação, Vo.I1(Ia e CtilicO.5aOi (li.' terra publica cliii) arca stIpelioli
a duicntou, e cinquenta hectates rcaliiadas de primeiro) de janciro de 1962 a 21 de
seteimibro de 1

Au. 2''— Istit emnemla ('nsiiiiuçàoo entra ciii \igoor na data dc sua puhli-
cação

II,icioda Icoiilidoncia. ciii Icho 1 Ioriioouie. aos 28 de dcieinhiodc 1992

I)eputatlo Roiiieu Qtieiioi	Iresiolcimic

1 )epiiiadoi Aialmiiar Silva	l''- vice- I°icsideute

Deputado l'eiicles Ferreira 2''- Vice-Presidente

I)epuiadu \iiustiiilioi I°alr(ís	1''- Secieuirioo

1 )eptiiadoi Raul rslessias	2''-Sceictario

1)epuia(oo 1 )oli000 vlcIo	-Scomeiirio

[)epulado lonaItloo \"ascoucclloos - -t-Sei retailio

• I'uI,Ii(IUIO flO Iiiia (rou s. na Ncç too / )ioiiiii d ' 1li,'i.sIi;, ou
•,,, 2v//2//'V2.
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FMFNDA À CONSTITUIÇÃO N°8

1 )i nova redação ao ali. 34 da Constituição do 1 ',slado.

A Mesa (Li Assemhkja 1 .crisI:iI 1 va do 1siado de Minas Gerais, nos ter-
1105 do ari. 64. § 4'. da C'onslituiçàudo lsiado. promulga a seguinte emenda ao

te 5 (o ç'( 1115 til LIC i ( n aI:

Art. 1' ( ) ari. 34 da ('oiistituição do Estado de Minas Gerais passa a
vioiai colo a seguintelHe redação:

"Ao. 34 I garantida a liberação do servidor público para exercício de
Illandai() eletivo cio diretoria de entidade sindical representativa de servidores
públicos, de ânll)ito estadual, sem prepui/o da remuneração e dos demais direitos
e vantagens do seu cargo.

Parágrafo único - Os servidores eleitos para cargos de direção ou de
representação serão liberados. na seguinte proporção, para cada sindicato:

,'Ii,,'iii(l(1 (1 11l(()l!5(lj j(( , jOJI(jfj(/(j(/C (AI)IN 990). Lunuiar indefe-
/1(1(1 em 241311994 e /)11I)1iCu1(1 c',,i 31611 994.

- de 1 .()(X) (mil) 3.OHtrs mil) Filiados. 1 (um) representante:

[I - de 3(X)l (três mil e um) a6ÁXX)seis mil) liliados. 2 dois) representantes:

111 --ÔÁX)I (seis ml e um)a lftH(X)det mil) Filiados. 3 (três) representantes;

IV .- aclitia de lft(RX) ((le/ ,iiil ) liliados. 4 (quatro) representantes''.

Art. 2"— 1 sta emenda à Constituição entra em vig r na data de sua pubi ieação.

Palácio da inconlidencia, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de 1993.

F)e p111 ad o ii ise 1 • e rrai - Pies ide n te

l)eptiii.itlo kliiiiio Nasciiiieniti	l°Viee-Presidenie

Deputado .los l\lilitào 2 Vice-Presidente

Deputado Remolo Aloise - 3-Vice-Presidente

l)eputado E mio Biaz - 1°-Secretário

I)eputadii Roberto ('aivallio 2-Secretário

Deputado l3ene ( 'iuedes - 3'-Seerclário

Deputado Sehastiào Helvécio - 4-Secretário

Deputado Aio ílcar Padovan i - 5°-Secretário

/ >oI)Iuada no Minas Gerais, na seção Diário do Legislativo,
em /4/7/! 993.
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E1ENI)A À ('oNs'LiTLJIÇÃ() N°9

I)í ioova redação ao § 7'' tio ari.	da ('oit'.ttIiII
Ça() tlt 1 '.tRit

A Me't da A '. '.emhkia 1 .eet '.iaii a do Estudo de Miita'. (krai'.. io lei -
lii)'. do uri. (t-L 4''. daDmowi›M l. '.iadtt. pritittuiu a \t'!tIIt1te etnend.t ao
texto v'on'.iiiueiontI:

Ari. 1" - ( ) § 7" tk ari. 36 da ( 'oI1stItLItço do isiatio	issa a \ iot'at colil
a xeg (tini e redação:

"Aii.3(

§ 7''- ['aia eleito de uposenlatiorm e a '. '.eetirada a Cofli.it!Ci1i iceiproea 414

tempo de serviço na ,, atividades publica.., ou privadas, nos fel tios do § 2'' dom
202 da ConsIittiiçio da Reptihiit'a''.

Art. 2"	I'.sia entenda à ( ' imsiitttiçto entra ciii vioi' tia data de sua 1tiIIi
cação.

Palácio (11 iFteOtttitiL'tieia. ciii Rei,) 1 It ' ii,onie. aos 1 3 de julho de 1 1)4)

1)epui.ith .iost. leria,	Presiticitie

l)epuiatio 1 iiiiii'o NJaseiiiieiiio	i ''-Vice-I'i'csideiiie

f)eputio Jose Fs'li Iiti() - 2'-Viee-Pi'esttienie

Deputado Rciii,l,.i .\Ioise - 3''- Vice- Pi'csidciiie

Depulado 1 iiiio 13i'a, - 1 ''-Seeieiirio

DepuiitItt Roberto ( 'arv.iiiio 2''-Scereiírio

Depu tut li 1 e n ( tiedes - Y'-Secrelario

I)epuiado Sebastião Helcio -i''-Seci'eiirto

Deputad A tu ílear Padt .ini -- 5''- Secretirit

• /'i,I)Ij('OI,l itt' ít!iii,i.s ( ;C,(l/.S, 11(4 .V('('i) / )ot,',o tio
',,i 1-11711()().?.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 10

Altera os aris. 144. 146. 150 e  161 da Constituição
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Mesa da Assemhkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos ter-
nos do art. 64. § 4". da Constituição do Estado. promulea a seguinte emenda ao
te \ ti) eonst itnc ii uial

An. lO lic.i revogada a alínea e/do inciso Ido ati. 1-1-1 da ('onstiluiç1odo
1 siado.

Art. 2	( ) Inciso XII do ari. 1 46da Constituiçodo Estado passa a vigorar
com a se g uinte redação:

Ait.	I	U,	.............................................................................................................

XII a exceção deste imposto, nenhum tributo estadual poderá incidir
sobre operações rclai 1 \S a energia ektrica, serviços de telecomunicações, de-
rivados de petrólco, combustíveis e minerais''.

Ari .3" - o § 3" do art. 1 5() da ('onstituiçio do Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

150-- .............................................................................................................

§ 3" - E vedada a re te nç iii ou a restrição ít entrega ou ao emprego dos
ice uis satribuído,' aos tu ou ic (pos e previstos nesta subseçíto, não estando
iiiipcdido o Estado de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus
enditos. inclusive de suas autarquias''.

Art. -1	I : i c iiii acrescentados  ao art. 161 da ('onstituiçio do Estado os
seguiiltcs dispositivos:

161

IV— .........................................................................................................................

c) a pre si içio de gara ri ti a ou ci m tragara n ti a ít União e para pagamento de
di. b ti )s para com esta:

* 4"— E permitida a vinculaçio dos recursos de que trata o art. 149paraos
eleitos	no Inciso IV, alínea e, deste artigo''.

Ari .5'' - A eliiiitnaçiio do adicional de imposto de renda. decorrente (lesta
emenda íi ('onstituiçio, somente piotltiiirí etitos a partir de 1° de janeiro de
1996. rcdiiiindo-sc a correspondente aliquota. pelo menos, a 2.5% (dois e meio
prccnto). no csereíeio 1 ir)anccln) de 1995.

Ao. W - 1 sta entenda m (i nist miii içã() entra cm vigor na data de sua publicação.



JIIt'I() (LI Inci)IititIeiicia. ('Iii I3C1() II(flIt()I1IC. t)\ 2 dc ctciiihi	dc 1	) .

Deputado	Veria,. - PicidciiIc

Depulado Hmiro r.ciiiiciiit 

Deputado J\e I ii	- 2-\'c-Pic'kknic

Deputado I(ii It \l ic -	- VILc-PIcsidciuc

l)cptitttlt I:IIlI I3rai - I''-Scciclai'it

Depulado Rhcrio Carvalho 2°-ccIcíri

1)cjiuIaiI Iciie (hIcdc - 3-Sccict.iri

DepuI^ido Schastiio Hei tc;u 4-Sccictirit

Depu lado A m ilcar Pad vau 5- Sccrc iri

• I'iiIIi,Ii no %Iuia.s Gerais. na veçao /)i o (IH IeLlfel!,t H.

1 . /li 31511 1M3 .
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EI1iNI)A À ('()NSTITUIÇÃO N° 11

AcIcsL'cntazi(nstituiçio do Estado de Minas
('jerais o art. 299.

A Mesa da Assemhlia Legislativa do 1 stado de Minas Gerais, nos ter-
mos do ari. 61 § 4. da (.'onstituiçâo do Estado, promulga a seguinte emenda ao
(cxiii constitucional

J\II. 1° - I :k. a iciesceniado a ('onstilL1iÇ,) do Estado de Minas Gerais o
ari. 299, com a seeui ntc redaçio:

299 - A ariaç5o noturnal da tolha global de pessoal de cada um dos
Poderes do Estado, do Tribunal de ('untas e da Procuradoria-Geral de Justiça
nio pi )(lcrí ser su eri i r. em cada quad ri iflest re, i variaçi() mim i nal da tece lia
est td ti ai ocorrida fl( 1 período.

§ l" Para os eleitos do disposto neste artigo, considera-se a data dc Ide
Janeiro como ternil) inicial do priitieiro quadrimestre.

§ 2° - A 'a ri açiii 111011 na 1 da Foi ha global de pe s ai e a com pt )S içi i da
receita estadual a que se refere este artigo serio apuradas segundo critérios
definidos em lei''.

Ari. 20_ ksta entenda à ('ortstituiçio entra cio vigor na data de sua publi-
caçilo, retroagindo seus eleitos a 1° de seteiuhro de 1993.

Palácio da 1 ncon tidência, em Belo Horiionte, aos 17 de de/emhr() de 1993.

1 )eputado .11 5 Ferra/ - Presidente

l)eputado lliiiiio Nascimento l°-Vice-Presidente

1 )cputado Josi. Miliiio - 2°-Vice-Presidente

1 )epuiado Riiiolo Aloise - 3-Vice-Presidente

Dcptitado FinoFinio lrat - 1 °-Secretirio

1 )eptitudo Roberto Carvalho - 2°-Secretírio

Deputado l3ene ( 11e(les - Y'-Secretário

Deputado Sebastião Helvécio - 4"-Secretário

1 )epuiado Amílcar Padovan i - 5°-SecreUrio

• /'OI)Ii((kIa 110 4Ii,uiç ((10i.v, 11(1 .V1'Çü() I)U11iO (10 Legislativo,
em M2/19O.
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IiliNDA À ('()NS'ITRJIÇÃ() N° 12

	'\clLsccIita l)alt ialos ai' aii	 157 da ( ' tilisliltil -
çiio (Iii 1	iaki.

A Mesa da AssenihIiia 1 ,eeisIati' a do 1 slado de Mina ,, ( cfiIs. iii s ler-
IistIt, ari. 61 § 4'. da (nslIluiç;u do EslRhi w oIl1ula a NequWC eiiienila ao
lcXtti ctiiistiluclontI:

Ari. 1° — Ficam acrescentados ao ari. 157 da ( 'oiisliiniçio do l.stadii os
scizuirites § 5°. (' e 7'.

57

-5" Pata a clal)1waço da lei orçameniária anual, a ,\sscuiihleia I egishuti' a
slsIeliiali/.ara e prurl/ari. clii audiciiiia pública rcioiiaI previsia tio liciso III do
§ 2410 ari. ()O, as PioPoslas resuliaiitcs de andiciicias públicas IituflIcI)IN RI
Ii,aki' pelos poderes publico' Ii 'cais até o dia () de abril dc cada ,iii '.
leriiu is de reg ulauneni açai

§ '— ( )Tribunal de ('oni,is. tl!Cto auxiliai do Poder 1 .ceuslaiio. participa-
rú da audiência publica regional i Iciula mi i	wialo auiteili

7''	Os l'iileies I-xeculi',ii e iudiciai o do Nslado priIn1oerai'.
inuuiicipiiis e nas datas desieiiados para a d,Is ,iudii'iici;is ;iiIliIicas
reeiuliaus pela Assembleia Leguslaliva. audicuicia publica a liiii dc prcsliI i p ilor-
iflaÇeS (- colhei- sub'sidios para as ações peilIIk'Iil('s a seus iespecItVOs iiiiliiíits
de eon)pelclicia'.

Ai-I. 2''— l-.sta eiiieuula iuCimstiliiiçncntiaein ' iiiornadatade sua public;iç5ii.

Palácio da Iuiciiiil idi'tiei,i. ciii Belo 1 lori,oiiie. Ide selciitbio de 1994.

I )eputado i ise 1 'eura/ - Presidente

l)epuLido Flutiro Nascimenio l''-'v'ice-Presidciite

I)cpuiudo Jose Militào - 2°-Vice-Piesidetite

1 )epuiado Riuiiolo Aloisi.'	''-\'iee-Piesidciite

1 )eputado }:luiiii lrai	1 °-Secret,iriii

l)epuiado Iolueiio ('.0 alliii 2''-Secreiãrn

Deputado Rene ( ucdes	" -Secueiziuio

I)epulado SeIisiiiii 1-lelvecuo	4''-Secret.ii iii

l)epuiai.lo ,\iuiilcar Patlo aiii	5-Secretario

Foi t't!iiu,.s Gerah. ,os wkvo í)iiuio do
('10 21911994.



FJ\IIN1)A À CONSTITUIÇÃO N° 13

lw.a redação ao inciso 11(10 art. 31 (ia ('tIns-
Lituiçio do kstado.

A Mesa da Asseinhii5ia Legislativa do IsLido de Minas Gerais, nos ler-
nos do ari. 61 4°. da ( imbuição do Estado, promulga a seguinte emenda ao

te x Lo const 1 tucional

Ait. 1 - ( ) Inciso II do ari. .31 da Constiluição do istado passa a vigorar
ei nu a sceiii fie redação:

-Ai i.31-................................................................................................................

II Irrias-priiiiio, com duração de 3 (ires) meses. adquiridas a cada perío-
do de 5 (cinco) anos dc eletivo exercício dc serviço publico. admitida. por opção
(lo ser'. 1(11w, sua con '.e rsi em espécie, paga ColHo i nden iação. ou, para efeito
de aposentadoria e percepção de adicionais por tcmpo dc serviço, a contagem
CiO dobro das li rias-pri'IllIt) não guiadas:''.

.'\ii. 2' 1 sla entenda a ( 'onsiltuição enlra cio Vigor na oliiii de sua ptii)li-
cação.

Piil:icioda inconti&itncia, eni Belo Hori,onte. aos 13 de de,emhro de 1994.

1 )cpiiiado	1 errai - Presidente

l)cputado l:liiiirii Naseiiiiento - I°-Vice-Pi'esidcnte

Deputado .ltisi. N4iiitão - 2°-Vice-Presi(iente

1 )cpuiado i'cII1i)i) Aioise 3°-Vice-Piesideitie

1 )c pulado 1 i il I o 13 iii, - 1 '- Seerelírio

i)cpulaLlo Roberto C'arv alho- 2"-Secretário

1 )cjiuiado I3eni ( uedes - 3'-Secretário

Deputado Sebastião Helvécio - 4°-Secretário

1 )e pu tado A tu íi car Pado'. a iii - 5°- Secre i á ri o

• /'III)II((1(/(1 iw Alimis Geraiv, iza SeÇt7() I)iáHO (10 Legislativo,
em 14/12/1994.
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EMFNI)A À CONS'FIi'UIÇÀO Y1

\clescciita di'ptt'.iii o ti _\to tla 1 )l\itiçiic

A Mesa da Asseiiihkia LcgisIaLia do [sitio de Muias ( kiais. tos ter-
11)1)5 do ati. (4. § 4'. da ( iwti1uiçi' do [stiftki. pioiiitila a \cgtiiIiie entenda ao
texto coniitucionaI:

1' -- Eiei JLiesCid() ao I\IO (his i)isioiçoe' ('onstltucioii.ii\ Iiansiii-
rias o	uiiiie art.

'Au. ) 1 - Fica assegurado ao servidor pilItiteo, ci ii ou lilibial. aposenta
do no período de 21 de seieiiihro de I )S9 a 14 de deieinhro de 199-1 o iltietio de
et)ntai ciii dohro, para eleito de peicepçi de adicionais por ieiiipo de ser iço a
partir da ptihlieaçio tio aio de aposentadoria, as Ieriaspiiiiiio iiao gu/adas liii
nau cou)VeFt ida.., cio esecie''.

\li. 2'	Ista eiiienda a (instiiti,ç1tt culta ciii igtir na data de sua publi-
eaço.

AMA) da Inconlikneua, em IeIo 1 Ioritoiiie. aos 2Udc iio-eiiihiotie

1 )epiiLido Agostinho Patrús	Presidente

Deputado Wandeiie .\ ila - I'- \ ice-Presi(lente

I)epuiado Sehasiiio Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente

1 )epuiado Paulo Petiersen - 3- Vice- Presidente

1 )epuiado RtiiioIti ,'\loise - 1 ''-Seeieiirio

l)einii.ttia tli ii Jose li jueisen	2-Seereiai ii

Deputado Ihraiiiiii .laeoh — 3°-Seeieiaiio

Delitiizido Erna no Bui i sia - 4'- Seeiciiri

1 )eputado j\ntonio liii o

• p I,iiI	,ll,,iut	tia oç ii' /)idrit, do I.eçitluiiio.
em 2111111Y95.



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 15

Suprime o	do art. IS da (' ilstituiçiio do
Estado.

A Mesa di Assembléia 1 egkIativa do 1 stado de Minas Gerais, nos ter-
mos do ail. 04. 4°. da ('onstituiço do Estado, promulga a seguinte emenda ao
testo coni tucional:

Ari. 1° - lica supiii11i(k) o § 2° do ari. 15 da Constituiç5o do Estado.

Ari. 2° - Esta emenda ii Constituição entra em vigor na data de sua publi-
cação.

I'alaeio da Inconfidência, ciii Belo Horuonte, em 1' de dezembro de 1995.

1 )e pu t ado Agi sl iii ho Pat ru s	Preside n te

1 )epuiado Wanderkv Á tia U'-Vice-Presidente

Deputado SchasIiio Navarro Vieira 2-Vice-Presidente

Licenciado - 3-Vice-11,residente

i)cpulado Rniolo Aloisc - 1 ''-Secretario

1 )epuida N'hirta Jost Hiueisen - 2'-Secretária

1 )e pul ad 1 hra hin i .1 acoh - 3"-Secretário

Deputado Lriiiaiio Batista - 4"-Secretírio

1 )epulado ,\iitôiiio Júlio 5''-Secretário

• /'II/)lU (1(1(1 110 t/i,ias Gerais, 11(1 .s('ÇãO /)iárj() do Legislativo,
eiii 2112/1995.
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Ii1\/IENI)A À CONSTITUIÇÃO ) N 1' 16
l)a rioa I .edaçauao ar i. 2	tia ('n'tiIuiçat ' ki

1 'tad i.

A Mesada Asseiiihlcia Legisiaia dt hstad dc NI iia' ( kFdI. ii\ lei -
iii4)S d au. (4. § 4'. da (uii.sIiiuiçio (ii) hsti(iU, ),lilUiga a SL'!tiiiilC ClliClida a)
textoensl ilucu)çiai:

Au. 1''	() au. 23%) tia Cnstiiuiçio do Estado	a \ igtwar eiii a
seguinte redaçi

"Ari. 23) Sem pIcpultu (i()sisteinatie cenliaiitaçaudas iecclta.s pnhlic;ts.
OS FeCOIiiiil lei] l()S de tiiI)(liOs e deiiiais iecciias piihIieis csl.itiiiais sciaocIeiLi;RI(,s
nas tiistittiições iinaneeiras, jiuhhcas ou privadas. auluriiadas pela adIilinIila-
Ç I() taie tidíri a

Art. 2'— i-sta emeritia a ('ons1iuiçio entra ciii vigor na data dc sua 1nihh-
caçio.

í'aIJLu) da InconIidiieia. em Belo 1 Ioil/ttntc. em ''de &Ic,eiiiNo de 1

Deputado .\go..tinIio Patrtis - Pie'ideii!e

I)cptiiatltt \\'andciIev ;\viIa - I''-'viee- Iiesi&Ienie

I)cplflitli Sehasiiio F'4;tvaiio 'Vieira	.2''-Vice-Ikesitleiile

Licenciado - 3"-Vice Pi eidente

[)epuuidti l.tinoIo \loise -- 1 '-Seci etai lo

l)ctiiatIa t'vlaria .Io',e 1 Iaiieisen - 2'-Seeiciiiia

E)epuladit lhraliiiii .Jat.oI) - 3''-Seeiei.irit

I)eputadti liniano I3aiista - 4''-Seeiei,ii ii'

DeputadoDeptuado \iitCnit .liilu - 5-St.cieuiiio

• /'ii/)Iietítl(( 10) .%iinas Genu.. no seçüi; f),,,w do LeI,'F%/atlif).
ii: 21121IV95.
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Ei\IENDA À CONSTITUIÇÃO N 1 17

Dá nova rcdaçàO :10 ari. 212 da Constituição do
Estado e inclui ((ali. 92 lii) AR) das Disposições Cons-
iituei()Tiais lninsitoiias.

A mesa da ,\sseiiibIeii I.egisiativa do 1 :sta(l() de Minas Gerais, nos ter-
nos do itri. 64. § 4. da Constituição do Estado, pioiiiulga a seguinte emenda ao

les 1(1 coilsi ii (II tonal

/\rt. 1	( ) aO. 2 12 da ( 'onstituição do I:sta(I(1 passa a vigorar com a
seguinte redação:

212 ( ) 1:51,1(1(1 iiianterí entidade de aIill)ai( e Ioiiiento à pesquisa e
lhe atrihiiii'a dotaçoes e recursos necessários à sua eletiva operacional ilação. a
sererii por ela pri vai iv ainenie adm mi si rados,c orresp inden tes a. no ni ín i mo. um

)F celi(o da tece ia o rçamentária  Ci rciite urdi utiri a do Estado, os quais serão
repassados cio parcelas mensais equivalentes a tiiii (1(1/e avos, no mesmo exer-
ejeto.

Parágrafo uniCo - A entidade destinará os recursos de que trata este
artigo pI'ioritariainente a pr09etOs que se ajustem às diretrizes básicas
estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e tecnologia - CONECIT -,
(lei iiiitlos eoiim essenciais ao desenvolviiiicimto cientm'hco e tecnológico do Es-
lado, e à i'eestruttmm'ação (la capacidade tcmiicoeIem)tíl'ica das instituições de
pesquisa (1(1 Estado. ciii conformidade coto os priiicm'pios definidos nos Planos
Mimiemios de 1 )esenvolvimento Integrado PMI)ls - e contemplados nos Pro-
gralhas dos Planos Plurianuais de Ação Governamental - PPAGs''.

Ari 2" 1 ica acrescentado ao Ato das Di s posições Constitucionais Tran-
sitolrias do Estado o seguinte art. 92:

Ari. 92 -	percentual fixado no art. 2 12 será integrimlitado da seguinte

cinco dciiiios por cento rio exercício de 1995:

II sete (leciihlos por cento no cxcicici() de 1996:

III oito kcmmiios por cento no exercício de 1997:

1V Liiil P°' cento no exemeicio (lc 1998,'.

Art ç'	l:si:m emenda a ('onstiluição eiiti,i ciii vigor na data (te sua 1)lihli-
ctÇi0

Palácio da 1 micon 1 idenc i a. em Belo Horizonte. (105 20 de dezembro de 1995.



Deputado Ai,,oainito 1 t iú - Presidente

1)eputadu Waiideriey ÁiIa 1 -Vice- Pieidenie

I)eputado Se astiiti N'ami Vieira - 2-Vice-Plesideifie

Licenciado - 3'-Vice-Picsideffle

l)eputadu Rinol AIMISe -- 1 -Seeieuirit

Deputada Maria Jsi Ilaucisen - 2-Secreiari;i

Deputado 1 hial ii ii .1 ct h - 3'- See re ttri

l)eputa(lu IrInIi1t) Iaiista - -''-Seereiiri

l)epiitado i\iitõiiiu .Pulit	5"-Secretário

• I'uhlu'aila 110 tlliiitis Gerais, mi xcçdo I)iaiéo do
CM 2112/1 VV5.
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I 1 f/1ENDA À CONSTITUIÇÃO N° is

Alie raaredação do inciso lido art. 31 tia ('onsti-
tu IÇI() tio i si,ido.

A Mesa da Assembleia 1 egrsiairva do Estado de Minas Gerais, nos ter-
rios do ali. 64. § 4'. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao

texto coristiruciorial:

Alt. 1'' ( ) InCISO ii (ii) ali. 31 da ('onstitiiiçâo do Estado passa a vigorar
corri a seguiu e vedação

"Art31	......................................................................................................................

II -- krrirs-prtniio. coro duração de 3 (três) meses. adquiridas a cada perío-
do de 5 (cinco) anos de cieiivoexerccio no seriço publico do Estado de Minas

krats. ad mil rtia a sua con versão em esptcie, paga a tiltilo de indenização. quan-
do da apose n tadu wia. ou a con tageni em dobro das não gozadas para esse rues-
ruo li 111 e para a percepção de adicionais por lempotempo de serviço.—

Ari. 2° -- Esta emenda à Constituição entra cru vigor em 1 " de (:Ineiro de
1996.

Paldcio&la 1Iicoi1lidncia. e 11 13C14) i-{orii.oiiic. aos i 1 de dcternhro de 1995.

t)epuiado Agostinho Pairuís	Presidente

i)eputrdo Varxieriev íS. ria 1,-Vice-presidente

1)cpucatlo Schastião Na aFio Vieira - 2°-Vice-Presidente

1 iceilciatiu i	3''-Vice-Prc.srtfcrrtc

Deputado RriiOi(i Aloise	1 ''-5 ccretár-io

Deputada Marra José 1-Iaueisen - 2'-Secretária

Deputado i hra ii rir Jaco h - 3''- Secretário

F)cputadii i.i'iiiano Batista 4''-Secretário

i)epurtado i\rttnro Júlio - 5"-Secretário

• Publicada 00 Minas Gerais, na .seçáo Diário do Legislativo.
mi 211211995.

195



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' I

Dá iivi ILIUÇi() ao cijtIi do ail. 54 da Con,,li
(1iIç.0 (li) f.t.I(IO.

\, N1cst da .\'.etiihlia l i.Iaii'a do EsijLI de Min.i (iCiji', n Ici -
ijis tio au. (4. § -4. da 0m 14u43 , do ii lo. pioinLIli a syuiwe etitetida ao
lexio e(iI1.IiItiLIoIIai:

Art. 1	( ) clt/'utdaiI. 54 da ( 'listii1IIçt&io itnh	i-i a \ ioiiui tnIi
a Sei.! li ri e redação:

54 A A'enihli.ia LeiIatia 0u qualquer de 'ii comi,,'-w  po-
derão c(n\(ear Secitiario de Itaki. dirigente ik entidade da iiiiiitraco
indireta ou lilular de Oi!o diietaiiieiiie 1ih1ll(iIfladO ai ( iO\ ell1fthlt do itado
j)11l iretartlll, pLssoali1eniL. nh)rllllçoe 'OhI1 islinto pi\ 1a111c1111C (lelelrIli
llil(i(). sob i)eFl.l de i'exI)llt abiliiiade. no (USo de atIscliLia iiipusliheaola.

Art. 20 - I'Ia entenda à ( otlSIItllftio entra ciii vrui lia data de sua
1)uhireaçio.

Palaeniola ilIcolilIdenLia. ciii IhIo 1 Ioriiontc. aos 2()(Ic ole/ciiiioroi &IC i°)°)(,

Deputado A go osi iii 1 io F'at iii, 1 °ne s ide ri te

Deputado W.,anderley Ávila 1 vice-Piesidenic

l)el)illacli S()l'(ijIt) N4a\aIio) Vicira	2-'iLL-i'iLsI(I(.iltC

Deputado Paulo I°etteiscn - 3-\'ice-1ie'tdciiic

DeputadoDeputudo Roitioioo ;\loie -- 1 Socieiai io

l)epuiada mania	Ilaucisen 2-Secieiiria

i)eputado ibialititi Jacoh -	-SccieIariu

Deputado Li-mano o Bati-ia - 4-SecieiLirio

t)epuladoo ,\niônioo Júlio	'- 5Li olil lO

• /'ii/ilioe/o 110 A/j,,j, ( oloi1	Itt!	i'çoio / )U!Io1 , dl ) 1(''i\IoIi,l O

CIII 2111211 V96.



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°20

l)í nova redaçâo ao § 6° do art. 36 da ( ' onsi uni -
çio do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de M nas Gerais, nos ter-
nos do ari. 64. § 4°. da ( 'onstituiçio do hstado. promulga a seguinte entenda ao
les lo L'oI)Sl j iucional

Ar(. 1° - ( ) § 6° do ai 1. 36 da Constrtuiço do Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:

'Ao. 36.......................................................................................................................

§ 6° - I assegurad ) ao ser' i(Ior afastar-se da atividade a partir da data do
requerimento de api seri tadoria. e sua nao-concesso imporiaráimportará o retorno do
requerente para o cumprimento do lempo de serviço que, àquela data, faltava
para a aqLirsIço do direito.'

Ari. 2	[sti eniciida ( ' nstittliçio entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio da Inconfidência. cru Belo I-Joritonte. aos 2() de dezembro de 1996.

Deputado Agotrnlio l'airús - Presidente

1 )epirtaolo WandeiIey Ávila 1°-Vice-Presidente

I)eputado Sehastiin Na arro Vieira 2-Vice-Presidente

Depilado Paulo Pettersen - 3°-Vice-Presi(lente

1 )eputado Roniolo Aloise - 1 °-Seeretirio

I)epuLtLt N'lana José I1tueisen - 2-Secretária

I)eptrtaoto lbiahiiii Jacoh - 3°-Secretírio

Deputado Frinano Iutta - 4°-Seeretirio

l)epnitdo /\nlônio .liiIu	5-Secretírio

• I'uI,/ir.idi I/O %li!i(1S (,'(?Ol\. 11(1 CÇ?() 1)10/lI) (/0 Legislativo,
CM 2111211996.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 1 21

SLIpFIInC o	7"  do ail. 53 da ( ntItuiça d

A Mesa da AssemhIeia Letnsi.iiivi do 1siatIt de Mina,,( kiais. nos ter
WOS 1 au. ht 4°. da ('i1ituiçt tiu N'tadi. pinnuia a etiiIitc eiiicnda a
te\tt) ctinsl tucionai

Ati. i° Fica supriiiiido u § 7` do ari. 53 da ( JsIItLlIçu do lsLa&li.

An. 2" - Esta einen&la a ('unstituiçiu enhI'a ciii l!t)I' na data dc sua nibli-
caçL).

lalacI() da Incontidcncia. ciii Belo HITt/Iltltc. ao , ',de julho de

Deputado Roiticu Qucim, I'icsidcnic

1 )cputad ('Iciihci ( aineii	1 ''- Vice- Picsiticiiic

1 )cputado Franci '.L-l) I'in.tIh	2'-\'icc- Ii L't1k'I)le

t)cputado (Jeiatttt Rc/ctl(Ic	''- Vicc- PicsiiIcntc

Deputado Elmo Ria, - 1'- Secretario

I)cputado Ivo .Ittc	2''-Sceictirio

1 )e ti 1,1(11) f\/1 a ccli) ( o liça \es	°- Sec te ali))

Deputado 1)il,uii rVIcIo - 4'-Sc1rcLirItl

I)cputada Maria ()li'  ia - 5'-Sceictiria

• Pu/,I,cuh, no .hiins (ieIois. 11(1 %tÇ(1I) 1)0111)' (1 '' 1(L,')'\l(lIlI
4/7//17
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EMENDA À CONSTITUIÇÃOIÇÃ() N°22

Da utt a i ciIziçào ao ao. 250 tia constituiç	do
Estado.

A Assembleia Lecislativa do hSta(io (te Minas Gerais nos termos do ali.
64. § 4". da Constituiçãoo do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto cons-
ti UL 1 ii

Ai-I. 1''	( ) ao. 256 da ('()nst liii iÇi() do 1 Stad() passa a vigorar com a
seguinte I'eLIaçi():

"Ari. 256 - U eorisl(iera(i() data magna do Estado o dia 21 de abril, Dia de
liradentes. e Dia do Estado de Minas Gerais, o dia ló de julho.

§ 1'' -- A seinaita dii que recair o dia ló de julho constitiiiní período dc
celebrações cívicas cm 10(10 O territ6rio mineiro, sob a denominaçio de Semana
de Mi Tias.

§ 2" - A Capital do Estado serí transterida situbolicaniente para a cidade
de Ouro Preto no dia 21 de abril e, para ,1 cidade de Mariana, no dia ló de julho.,'.

, \i-t. 2''— Esta emenda i ('onstituiçio entra em vigor na data de sua publi-
caçao.

Pilicio da luconlidêneta, em Belo Horittinte, aos 3 (te julho de 1997.

Deputado Romeu Quciroi -- Presidente

1 )e putado ('leuberCarnciro --l"-Vicc-Presidcnte

1 )cimtado liaticisco Raiii,illio - 2"-Viee-I'residcntc

Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente

Deputado Lliiio !3raz - 1 "-Secretário

Deputado 1 vt iosi. - 2"-Scci'ctírio

DePU lado M aice lo ( o tiça 1 'c - 3''- Sce te t ír i

Deputado I)i lion Melo —4"-Secretário

1 )cptitada Niaria ( )l Ívia 5-Sccrctdria

• /'ub/u 0(1(1 /l(' i%Iuia.s (..'e,ai.s, l ia .eção Diário do Legislativo,
elo 4/7/1997 E,,ata /oiláica(/a mi 9/7/1997.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO ) N°23

	1)a	na rcliçi	lilei'.t Iii dowt. (4 da (	n'-

	

tilLilÇitl tl	1 'tit(l().

j\ Mesa da /\\eIIlbIcla 1 cgilativa do V,-,lado de Miii.i (krak. tios Icr-
IUOS dii ait. 04. 4''. da ( '('n\llIlllçat) do E'LadII. I ) ii b lliillCl .1 'C!illiitc cmclkla zi,
texto ciiIltucli,iiuI

	

1° —( ) iiicis1i III do ali.	04 da('iiiiiitiiçikdo	 a
Colil a 'ciitiifflc ictiiçiui:

...........................................................................................................

IN - de, 11(1 niíiiiiliu. 1(X) (Cclii) ('ânlala' Municipais. niálmNimá pela
nau iria de cada uma delas.''.

Ai t, 2"- Esta emenda i ( 'o i ,ti iuiço entra cm igiir na data de stia puNi-
cação

l'iiacio da iiicuiil idcnci,t, ciii ltcl l-It.wi,uiiic. ao.,, 7 de julho dc 1

1 )e pit tadi i Roincil Que iro/ 1 're s kk iii e

	

1 )cputadu ('icuhcr ('arhiciriu	l''-Vice-I'rc'ideritc

I)epuiado Irariciseu Raiiialiiu -. 2-Vice- Presidente

	

1 )cputadu ( erakii iL'/eiitie	"- \/ice- I'ie'ideiitc

Deputado u 1liiiti irai l''-Seeieuíriu

Deputado lu .iusc - 2''-Secretario

Deputado Niaicciu (lunçal \ es -- 3''-Secietaiiu

1 )cputad 1) 1 1 / un NI l tu — 4''- ccre tirh u

1 >e pu latia Maria ( ) 1 ív ia - - Sce te td ri a

• !'uI,Iii tu/o no iIuia Gemi. mi 'çiti i)ia,u, do LeL'! \/iilI 1

em S'/71I91)7.
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E1\/-IENI)A À coNs'n'I'uIÇÃo 1N 4 ' 24

Dá nova Ic(Iaça( ao	° do ari. 76 da Constittiiçio
(11.1	'.tado.

A Mesa da Assembleia 1 eeisIativa do Estado de Minas ('ierais. nos ter-
11105 (li) iiI. 6-1. § 4°. da ('omisiiItiiçio do Esiado, promulga a seguinte emenda ao
texto consi i tueional

Ari. 1° -- ( ) § 6'' do art. 76 da ('onstmiLmiçmo do Estado passa a vigorar com
a segui n te redação:

§ (1° - 1 ti iic ( inará no Tribunal.  na I( )rn ia da lei. unia ('1 maia de 1 ac ii aÇlo.
qual incuiiihiri apreciar conclusivamemite a mniltria a que se refere o inciso

XIV dc te a rI 1 i1 . cabendo ICCU rso de sua decisão ao Pie nário.

Ari. 2" Esta emenda i ( 'omistiLimiçio entra em vigor ria data de sua publi-
caçlo

Palzícioda lnconlidmncim, eiu Belo }- j ori,onte. aos 7 de juiliode 1997.

Depulado R mie ti Que i ri mi - Presi deu te

I)epuiado ('leuber ('arneiro - "-Vice-Presidente

I)epuiam.Io Francisco Riminalho 2°-Vice-l'mesidenie

1 )epmiado Geraldo Retende - Y'-Vice-Presidente

1 )epuiado El nto Brat - 1"-Secretário

Deputado 1 vo Josm. 2-Secretário

l)epumamio Marcelo ( oiiçalvcs - 3°-Seereiirio

Deputado l)mlion Meio --- 4°-Secretário

Deputada Maria ( )iívia - 5-Secretária

• /'l(/)/j((UI(I /i() Minas (.,erws, na seção I)iário do Legislativo,
em 8/7/1 997.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Í° 25

Dá nova ie(lit,ao)	'(Io,iii. 1 • 7 da(.oiiliiuiçio
(lO 1 S(,ltiO.

A Mesa da Assembleia 1 .eiislatva do hsiado de Miii.i', ( erais. nos lei-
litos do iii. 04. § 4°. da ( tliai1uiÇo do lstad((. promulga a seguinte zio
texto constitucional

Au. 1" -- () § 5" do ali. 157 da Con ,,liluição do	ido pat a vigomai
com a seguinte redação:

"Ali.	157-- ..............................................................................................................

§ 5" Para a elaboração do Plano Mineiro de 1)esen ol'. iiimento Iniegia-
do. do plano plurianual de açio go'.ernaiiieiital e da pr posta orc;miuteiitarta
anual. a Asseiiihkia l.emiislati'. a sistcmiiaIi/aii e pilori/ala. ciii iitidiericia l)iiblica
regional prevista no inciso III do § 2'' do ari. (sO, as propostas resultantes de
audiiicias públicas intiiiicipais iealitadas pelos poderes público ,, locais, iios
termos de re guiai uie iii a

Ari. 2''-- Fsia emenda a ('omislituiçii entra ciii igor na data de sua piihli
caçio

Palacio (la !nconlideiicia. ciii Belo 1 lori/t)mmie. aos 7 de julho de 191)7.

Deputado Ronicu Qiieii oi Presidente

l)epui.ido Cleubei' ( aiiieiro - 1 "-Vice- l'residenme

l)eputak Fuaneiseo Raimialho - 2''-Viee-I'i'esiileiiie

I)epuiado (ierildo Reieiide - 3"- Vice Presidente

1 )eputado Elmo Brai 1 ''-Secrciírio

1 )cpiiinlo lv o lo'.	2 Secmciirio

l)e 1 nmiado v1ai.elo ( oiiçalves - 3°-Seiit.'tario

l)epuiado I)il,oii Mclo 4''-Secietuiii

l)epuiada N'lana ( )hm'. ia 5-Seeicizíria

• I'iiI,Ii (1(1(1 tio ti-iinus Gerais. FOI .'.('ÇI ) / ) o i/O) (li) 1. (! 1)1100,

em

WN



EMEINI)A À CONSTITUIÇÃOO N°26

I)i nova rcdaç5o ao IntIo XXIII do art, 62 da
('1 )iist ittiiçio (Ii) 1 :stado.

A Assembleia Legislativa do F&lo de Minas Gerais, luis termos do ari.
(4. § 4°. da ( Àmmiwkão do  stado. piouiiulga a seguinte emenda ao texto cons-
titucional

Art. 1 - () inciso XXIII do art. 62 tia Constituição do Estado passa a
vuorar com a se g uinte redação:

"Aii.62

XXIII -- aprovai, picvittitentc. por voto secreto, após argüição pública, a
escolha:

a) dos ( onelhcinos do Tribunal de Contas indicados pelo Governador
tio [stado:

1)) (los iiiciiibnos thm Conselho de (;ovei-lio indicados pelo Governador
do Estado, do Conselho 1 :siaduai de Fducaç5o e tio Conselho de I)el 'esa Social:

c) de interventor ciii município:

d dos Presidentes das em(idades da administração pública indireta, dos
Presidentes e tios Diretores tio sistemima Financeiro estadual:

e) de titulam de cargo. quando a lei o determinar.''.

Alt. 2 1 sta emenda a ('onstituiço enua em vigi ir na data de sua publ icaço.

Palácio da Inconlidéncia, em Belo 1 lori,onte. aos 9 de julho de 1997.

Deputado Romeu Que iro/ - Ptesidemiic

1 )eputado ('leuber ('arneiro - 1 '-Vice- Presidente

Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente

1 )eputado Geraldo Retende - 3°-Vice- Presidente

1 )eputado llmo Brai 1 -Secretiíruo

Deputado 1 o Jose 2-Seeretírio

Deputado Marcelo ( imçalves - Y'-Secretário

1 )epuiatho l)ii,on Meio - 4°-Secretíruo

Deputada Maria ( )livia •- 5°-Secretíria

I'i,I,/ua(ha no Minas Gerais, ,ia seção /)iário cio Legislativo,
e/o 1017/1997
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EMENDAFÍN 1 )A À CONSTITUIÇÃO N°27

Di nuva redaçivau iiici' 1 dt	Itlu	157,1a
( ' flslituiÇiu do 1'.lall(

A f1esa iLi i\sseiiih)eia 1.cgisla(iva (k) I-IatIu de N4iiia' ( ctais. nus ter
ius&hi ari. ( 'l. § 4''. da ( ' u'4liLuiçiu 14) h'1a&k). piuTiuih!a .1 .L'.!LIiIiII.' .iiiciida
texto cui1IIIueIui)al:

.\rt. 1'' - () 111CIS() 1 do § l''doi ari. 157 da ( 'ii isiituiçiudu 1-,siado Ii
vigorar comi a segui 11k redação:

—Art. 157—...............................................

0flCtiS e Incia ,' CSI)cciiIcadus COlO suhpioopeuos e suhaIi\ iolaoks:.

AJI. 2'— 1-sIa eiiocnda ('ns1iIiiIç000 culta cui Vigor na data de sua poibli
caÇii().

P.iIacio) dd fncorolidcncia. crio Reli) Horiionie. ,its - de scte000hro dc 1

1 )eputado Roincu Qucru/ Presidente

1 )cjiit;itlo(i'Ietiher(oneiro	I''-\/icc-IresioIcníe

1 )cputadu Irarociseo Ramalho 2'-\ ice-Prc\ioIc101L

1 )cnitado (icraklo Reicrode V'- Vice- Presi&Icnlc

Deputado [liiio 1h a/	I''-SecIetiriu

1 )cpiit,td	l\ o h ' '.c	_¼t..,..ICtiIfl

1 )cpiiiah \1,uceIoo ( ;ooioç-tIves	OcretriIo

Deputado I)iliooii r\lelio - 4''-Scci'ciirio

1 )cu(ada Niaria ( )Ii' ia	5'-Scciciaria

• P,o/,Ijoao/o, 11(0 ,i/jij1j.s (,o'/(li.'. 00(1 S(ç (U' /)jjI7g, do I.e'is/utiio.
elo! 51911997.
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1 1 N1 ENDA À CONSTITUIÇÃO N°28

Acr escenta pirígraI o ao art. 225 da ( 'oti st ii uição
(li) ISIIt1Li.

A Mc'.a da A'sctiihkia 1 egisIativa (1(1 Estado de Minas ('letais, tios ter-
nu ) doart. 04, 4°. da Colisi ii Li tçb) do Estado. pr miii Iga a segui ti te emenda ao
texto consi II itct iiiai

Att. 1" ( ) art. 225 da Constituição (II) h5tt(l() fica acrescido do seguinte
§ 3°:

"Au. 225 ..............................................................................................................

§ 3°	i\o	tiiaiotc de 65 (seSsetila e cinco) anos é garantida a
gratuidade nos Itatisporlcs coletivos urbanos uiicd,atiie apreset1Iaço da cai--
leira de identidade ou de 1 taba 1 tio, SC nd o vedada a exi gência  (te qualquer  outra
1 ou tua de i(lc liii li caÇio."

Àrt. 2"-- ksta ctiierida i ('otisi ttuuçiii entra em vigor na data (te sua publi-
cação.

Pakie o da Inconfidência,tidticta, etu Belo Horizonte, cio	de outubro de 1997.

Deputudo Roilleu Que rol 1 tcs i dcii te

Deputado Irancisco Ramalho —2''— Vice-Presidente

I)cpitliido Geraldo Retcnde - 3°— Vice-Presidente

I)cpulado 1 Iuno l3uut	1" Secretário

Deputado Ivo José - 2" - Secretario

• I'u(hI!((l(/(I /0) il/li/las (('?(liV, /10 .t'( . ) /) i/h) (/0 íÁ',.,'iSIafiL0,
eu, 2/10/1 997. l?epiihli 0/a em 3/10/1997,
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°29
Altera o ari. 42 da ( oli ,; I i I u i ção do 1 Lido.

A Mesa da Assembleia 1 .eeislativa do 1 ado de Nlinas ( eiiii'. no lei , -
11105 do ali. 64. § 4. da Ciuisttiuiçio do Estado. l)IoIu1IIa a setIIiiie emenda ao
texto eonstitueional:

Ari. 1"	( ) art. 142 da ( 'oilsiii iço do Isuulo liea aeieseido.lu seuinie
§ 2% trauslorluallilo-se seu )lla!lalo LirliCo em § I e J)IssiilIdt) seu	a
vii.orar Colo a ied;içao que se

"ArI. 142 A Polícia Militar, força pthIiea estadual, e iio peRna-
uentC, or!alil/a(lt) Com base na liiei'itiquia e na disciplitia iniliiai'es e eomauda-
do. eiii pruieípio. por olicial (la ativa, do dltinio ps (la ewj l'açiio. eoIflpetlIi-
do-lhe:

A vista de (lecis o ltindameiitadi. o comando da I'Iiit \lílitai
pdcr ser exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, durante o
serviço ativo e em caríier eletivo, Cargo 1)l'i\ItVO do ultimo posto da
Ci rpt iraç i( 1.

Pal,ício da lncontjd'ncia, eiii Relo Horjionte. lo 22 de otiRihro de 1997,

Deputado Romeu Queii'oi Piesidenle

l)epuiado ('leuber ( irnetio - ''-Vice-Presidente

l)eptiinh laneiseo Raiiiallio - 2-Vice- Presidente

1 )epuiado ( erakio le,ende	V'-\'iee-Piesutteiile

Deputado El iiio I3rai	1' Seei'etirio

l)epltado Ivti Jose	2''-Secieuirio

l)elLltult 1 )iliou 1.'lo	4''-Seeietirio

l)eputail.i Maria ()lívia	5-Seereizíria

• /'uhIiruIii ,u ' ItI,,u,.s Gerais, 11(1	(li' I)iiii,o Jo / ('L'iI(ifiio.

,i, 231I()11VV7
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EfsIFNI)A À CONS'I'ITUIÇ)O Y 30

\crccenia I)argrIio ao ai- I. 68 do Ato das I)is
jiçõcs ( 'onsliueionais iI'dflsIR)FIdS ti.t ('l.)nStitUiÇi()
do hstado.

A I\iesi da i\sseiiihkia 1 .eiisiaiiva do Estado de Minas Gerais, nos ter-
mos do art. 64. § 4. da C nstituiçio do Estado. promulga a seguinte emenda ao
(ex o e n lit ue i o n ai:

Ai-t. 1 -() ao. (	do J\Io das Disposições Constitucionais ' I'ransitó-
rias da ( 'oiislituiç5o do Estado passa a vigorar acrescido do seguinte parágrai
tínico:

Ari. (	..................................................................................................................

lridgiaio único /\s direirites, obielivos e rlieias do Plano Pluri mual de
Ação ( ;OeIi1iiUenUi p ai)iieíveiS tio ptlfl1eii0 exercício linaticelu) de sua vigên-
cia ser() compatíseis coto as disposições da Lei de l)iretri,es ()rçan1entrias
Pata O lues no exercício.".

Ati. 2° - Esta emenda ('nisiituiçõo entra em vigor na data de sua puhii-
ClÇ1()

RliJCi() da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1997.

1 )e piri ad o Romeu  Que i rot - i re si de n te

1 )eputado 1-iancisco Ramalho 2°-Vice-Presidente

1 )eputado Geraido Reiende 3°-Vice-Presidente

1 )eputado Elmo I3rai - i °-Secretírio

i )epiiiado IV() Jost. -- 2'-Secieidrio

Deputada Maria ( )i ívia - 5'-Secretária

• PlhIiuk/a 110 Minas Gerais, na .s'ção Diário do Legislativo,
',n 2411011997.
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EI\'IENDA À CONSTITUIÇÃO ) N°31

1 >i iittva it't!çi	tc	I(12 &Ia ( 1 >w,111 11 i ç. I o li

EIL(l(.

A N1et da .Aeni It.ij 1 eiii'IuI 1 a do Lmado de \l nas ( eiu. no,, ter-

dIt art. 6-1.	1''. (LI ( iiiaiiuiç5u Iu L'5tddi plt'IIiIlIe.t a se!LIlnIe eI1IeIIdI att
texitI ensiiuentiial:

/\It.	0 -- ( ) art. 162 da ( ' IIlslittlIçi( tItt l'iatltt I ) I SSa a vi g orar 1.11111 a
seguinte redação:

".Art. 162 - ( ) leeurs(t ei tietndente,	dolaçõe,, ttrçarneni.IrI.I. ai
curiipreeiiilidu os L'RilIts tijIeinentaie' e espeeiai de\iIIladtos oos

dos Po(leres 1 .egIsIaIIv(o L' _ItkIiei;IIIo. (1(1 Mtiiisieiio l'tihlie&i e (II) 1 111M111.II de
( ' untas, sei-lhes-ao, entregue ,, ( III (lIIO(IeeiiliOS ale o dou 2() (vinte) de cada lotes.

§ 1" ( ) IeI)asse 1 iIiaitLelIo)(Iois leculsos a iitie se ieleie este aitIi.!ti w1  leito
iieditiite eI'e(lltti atitonialico Clii iodlita propriu de CatI,I iIt! 'Iu nnçncionadti iIu
(tf)i11 deste itíti_(d pela iiistittiIçiti1 IIIaIILeiIa eeiilialiiailooia da recena do I»,tadoo.

2''— h \e(l,Id,I a ietei1ÇIo) diii iestiiçiti ao Iel)asse OU einpiegu do ,, lecur-
505 atiihui&ltis aw, oiigios nieiieiuii tios nu euniI deste artigo. ih pena de
('ii lhe de iesl) ITI'sII)I 1 idatle.

,\rt. 2"	Uma emenda a ( ' i	ihuiçio entra ciii Ioi loa data ole 'to;i
cação. P1(lLI/1I0&lo0 iltilti', a J\Ill Ii (Id. 1' I' jaricito de t

palácio da lhoe((ntioleloela. LIII Belo FIoiri/(oiIte. au ', IIoIe oleieioil'uiuuole 1

I)epuiadu Romeu (.)ueiiui Pi''ideiite

1 )epuiaolu Octiber (IIhiehoiu	1''- \"ice-Piesideiite

)eputadoo liaticiseu RailUlIliti	2'-\oce-l'iesooleiite

De pii t ad( ( ie rai dii Reii • n de	'N "- Vice- Pre si ole tile

Deputado 1 Inio I3rai - 1 ''-Seeietarno

I)ejitiilu lvii Jose - 2''-SeeoetíIIo

l)epuiadu Marcelo (iouo.,tIe	'Seeretaiin

1)epiiiad O 1)11/(111 NILIl)	-1''- SLLIetalI()

Deputada Maria ( )Iivia	i' Neetetarni

• I'Uh)ljoOt/(l /0? /1/0100	 /IoI 0i	tu I)uiuluu /uu j.eo,'js/tIIi(uo,
em _W1211997.
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EM ENE)A À CONSTITUIÇÃOIÇÃ() N°32

Suprime o 2 li art 67 ia ( nstituiçáo do Estado.

A Mesa da Assembléia 1 eisiativa do Estado de Minas Gerais, nos ter-
nU)s (lo art. 64. § 4°. da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao
te Xl ( ) C( )fl si ii UC 1011 ai

/\rt 1° l : l ca suprinudo o § 2' doam. 67 da Constituição do Estado.

Ari. 2''-- Esta emenda à ('onstituição entra cm vigor nadata de sua pubil-
cação.

Pdiacioda Inconfidência. em Belo l-hwiionte. aos 1 de março de 1999.

1 )epuiado Romeu Queiro, --- Presidente

)Lputado ('ieuherCarneiro - 1°-Vice-Presidente

Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente

Deputado (kraido Rezende - 3°-Vice-Presidente

Deputado Hino E3rai - 1°-Secretário

Deputado Ivo	- 2-Secretário

1 )eputado Marcelo Gonçai ves - 3'-Secretírio

Deputado I)iI,on Meio - 4''-Secretáriu

1 )eputada £'hiiia ( )iívia - 5-Secretária

• /'i1/)I0k/U /10 itIIFUIS Gerais. na .s(,ç -àa I)uíria do Legislativo,
('/1? 19/3/1998.

209



EMENDA À CONSTITUIÇÃO ) N°33

Dii iio a re içio au ali. 1 4 da Cuuniiiuiçio diu

A Mesa da Assembleia Legislativa tio 1Lsiuiuu de Minas ( JClIl\. iit» ler-
mm do am 61 § 4°. da ( 'unsiiiuiçio dii siadu, piiuiiitilg,i a seguinte eiiieiida ao
te\to consi iiueionai

Art. 1" - () art. 134 tia Consiiitiiç;itu do Estado iiSsii a	corar com ii
seguinte iedaçio:

''Ar 1. 134 - ( ) (iieIiitu de 1 )eiea Social e uiigiui CtuilSliiti\O do
Governador na deliniçilo da política de delesa social di Estado e teili assegilia-
tia. Ciii stia com j)osiç5ti. a paiiicipaÇti:

- do Vice-Govermiaduir do Estado, que o presidira:

II do Sceretirmu dc i:stado da Justiça:

III	tio Presideimie tia ('onimssio dc 1 )cicsa Social tio Poder 1 .ecislmtiso:

IV do ('omandante-( eral da Policia Militar:

tio Chefe da I'tuimLia Ci ii:

VI	de uni rcpreseni:iilic tia i)ek'iis)ima i'úhiica:

Vil - de uni m'cpmesemitantc do Mmnisterio Piihlmeo:

VIII de três icI)ic\eiitanlcs tia sociedade eis li. semoltu tini tia ( )iticiii dos
Advogado,. tio E3ra\ii. Seçiuu do Estado de Nliiias ( ierais, iiiim da iimipieulsae tini
indicado na bruma da leu'.

At i. 2' Esta comenda A ('omisiituiçio eiiiva Clii Viu rl nu dama de suma puhlu-
CaÇaO.

Iaiaeiiu tia inconbudcneua, ciii tcIuu i lturiionic. ,ios 1 dc oi,iuçtu dc i

l)cpnttdti Romeu Ç)tieiuot - Presidente

Deputado Cleuhcr (arumelrim	i'-Vmee -Pmcsitiemuie

i)eptmtadui Francisco Raiumaiimuu 2'- \ mcc- Pmesmdemmuc

Deputado Geraldo Reiende - °-Viee- Presidente

Deputado 1-,11110 ii:i, i'-Seeietauiu

1)elutíiatlo IS	tu ''C	.	Sccretiu'uo

Deputado Marcelo ( iuuumçalses - Y'-Secretário

ME



Deputado  Di Iiun Meio -4"-Secretário

1 )eputada 11iri.i ()1 ívia - 5,-Secretária

• i'U/)Ii (I(/i IU) ;%li,i(Lv Gerais, liii seçio / )ií i/o do Legislativo,
em 19/3/1998.

211



E1\iIENI)A À CONSJ'I'I'tJIÇÃ() N°34

/\Iteia usalis. 0 2, 240 e 217 da Con ,, [ uímç,jo do

1 .5Il(lii 1.. il_iLLL'Fill illi 11>5 ii> Alo >I;l'. 1 )Is>siçucs
(>>Ilst lutei> mais ' l • Fllisll> >11.15.

,\ v1esa da '\sseiuihlcia l.eeislaiiva iii> Ist ti>> de Mitias ( crais. nus lei-
iuius do art. 64, § 4°. da (tiflsl itttlei i du [sladi>. l)luIiliIle,I a seetiiIlte cilielitI,t au
texto ei ni su 1 ue ii iii ai

An. 1 - Os dispusiuisus da ('unsuiuulç.iu iIu isl.niii eiiuiitici luis a
seguir passam a guiar euiii a seguinte iedaç.iti:

Ait. ('2 -

XXXIV -aprovai. prc i.iiiiciite. a .iimenaçtu ou a euilxssi> de terra
pública. ressal adus:

a) Os casos preisIus no § 2' dii ai'u. 24(e nus §	e W'duart. 247:

a alieiiaç.iu ou a cuneessilu de Leiras ptihlie.is e dei oltilas rurais
previstas nu ari. 247. com zírca de iti lt){)ha (cem iicctarest:

Art. 247— ..................... ..........................................................................................

....................................................................................................................

1X -- a alienação ou a ei nieessu. a q u.ik1 miei Iii tili i. de leira pública pala
assentamento de Irabalhadur rural ou pindutoi tuial, pessoa iisi,i ou jui idiii.
ainda que por Interposta 1xua. euiupaiihtiiiulas com os uhjeii os da ieíiir-
ma agrária e limitadas a l(X)lia  (cc in 1 ice lates).

§ 3° - independem de prévia auturl /aç.io ieg islai '.1

- a alientçiu ou a emce iu de leria ptiblisa pie% isias no jiI.iii> dc
re iuma agniria estad na 1. apri >'. aiio eu lei:

II - aeuneessiu gratuita di> duiiiinit> de drcade'.oluta nii'aI iiao superior
a SOba (einqtienta liecuares) a quem. n5u setal>> priipriclario de ituio'.el i til al ou
urbano, a po.,stia ei uno sua. ir 5 (ei 11v-> au> s liii inc 11 il p I()'.. se til pi is Iça>.
tenha nela sua titiradia e a tenha luinado pruduti'. a.

§ 7° -	.................................................................................................

a enuge ou a I)lliitv coilsaiigiilileu ou aiim, ate u electro giali.
[)Of adi>ç5o, das atitutidailes e iii> scmvi>foi inilieutlt>.respeemi'. .iillellle. los
incisos 1 e II e de hetieiiei,iriu de terra publica lurai ciii ítea colilitlLia i di>
benelickirii .".
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Art. 2°	( ) art. 246 da Constituição do kstado tica acrescido dos seguin-
tes § 2.3. 4.5°. 6° e 7°, passando seu parágrafo único a constituir o§ 1°:

246	 .

§ 2 A leg itt Inação de terras devolutas si t nadas no perímetro urbano ou
Fia tona de expansão urbana, assim considerada a faixa externa contígua ao
perimelro urbano dc até 2 km (dois quilômetros) de largura. compatibilizada
COM o plano urhanistieo municipal ou metropolitano. é limitada, respectiva-
iiicnte. a 5(X)111 2 (quinhentos metros quadrados) e a 2.(X)0m 2 (dois mil metros
quadrados).  pe ri hill (la ao c upan te a 1 eg 111111 ação da arca re nianesce nte. quan-
do esta for iiisiil icteille a coihslittliçã() (te UW I1OV() lote.

§ 3° - Será onerosa a legilimição:

- dc terreno ocupado por proprietário de outro imóvel urbano ou rural
no i1ie1110 município:

II - de área superior a 1 .000111 2 (mil metros quadrados), situada em zona de
ex P ii sã urbana:

III -ti a áiea reinailescente.

§ 4° - () Poder l:Xeeulivo poderá delegar aos lliLiilicÍpioS, nos lermos da
lei, a discriminação e a legitimação das terras devolutas situadas no perímetro
urbano e na i m a de ex pan sà 1 u rbana.

§ 5° - A legit i inação onerosa efet uada pelo município obedecerá à tabela
de preços previanlente aprovada pela Câmara Municipal.

§ 6° - 1 )as areas arrecadadas p Ii) municípioieípi o ciii processa d iscri iii i-
ilalorio administralivo Ou ação judicial diseriiiiiiiatóiia. 30Y1( (trinta por cento)
c()iitliiLiarão a periencer ao l.stado e ,erão destinadas, plioritarianiente. a:

- constiLição de habitações populares:

II - implantação de equipanlenlos comunitários;
III -	 (lO) iticio ambiente:

1 \ - instalação de obras e serviços municipais. estaduais e federais.

§ 7°— Serão eneaiiiinliados à Assembléia l.egislaniva:

- relatório anual das ali v idades ie fac ionadas com a alie nação) ou a
concessão administrativa, sem prévia autorização legislativa. de terras públicas
e devolutas:

II - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas adminis-
iFaii .Iillente. com aniecedéneia mínima de 9() (noventa) (lias da expedição do
iii ul

Ari. 3" - () art. 247 da Constituição do Estado fica acrescido (lOS seguin-
tes § W e 9°:
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Ari. 247— ..........................................................................
§ 1" - Na ação judicial discriiiiinatiia. (1 E tadi ptdeií liniiar acordu

para a legi(irnaçàu de leria de ilttti itital cn) ai-eu de ate 25011a dtiieiii'-. e
LIUqLILtila heelaFes). atendido ,' s seguitiles requisitos:

CtlIllprtiiientl) chi Ilinç ão	ntis lei ti is do ati. 1 sOda ( 'titsIitttiçio
l:ed l . F . t I: .

II	devluçii. pelo ttil.ti1Le. tia uea Ieltlanesceilte.
§ 1.)'	Seiii CTit2iI1iii1i1t(lt)5 a .\ssetiihltia LetiIaIia:

1	ieta(trto .iiiii,iI Ll,!' ..tIi\ idades tetaeiuiiaijj. L'Iiti a .tlieiiçtt	Lt a

eiieessio adiiiinisirativa. seni pre .1 aLilorilação ie!isIah\i. de leitas ptihlicas
e dc titiits

II - IeLlÇ() da leiras l)t1iltLt s e de UiUtaS a selelil lt.!itllitltla's tiLl
euneetli&las tdniinisIiaiiattieitte. etiii unIei..edneta tiiiiiiitia de IM (lnvenla)
(lias tia expedição tiu tiitih, (ttl da eelei)iaçit) doeontral.'.

Au. 4° ( ) Aio das 1)isposiçtes ( 'onslllne j onak Irun'ilti ias 1 icauc es-
eulo tios seguintes uns. 9 . 9-1. 95 e 96:

"J\t 93 - Alé que seja pnttiiitilgatia a lei a que e ieleie o § 4' do alt
246. ii l'tttlei LSCeUli\ ti j)tt(Ieia delegai l()5 Itititilcípio'.. inedialile eoitvenit ' , a
tIiseniininaçait e a legillu11içiit tlt'. leu as tie tdiuiis	 l io pel tilielI, ( I dia-

de ex pa nsii uu rha nua

Ani. 94 - Ao piteesst de alienação ou conceN ,,ão de leras piihlteas e
devolutas tiietietunadas ris ai 1 ,, 246 e 247 tril ctir.,,o nu data da pi, ^nwlgaçz-í
da ementa que Iuistiluiu esie artigo. tpilca-se o disj oslo ira e slait atmtenmr
e no luuemst XXXIV do uni. 02, etiti a u'eulaçat dada pn esia eimiemrda.

Ait. 95 - Ao P'''" c dc hcnclmeianio de lena )(ihiica t)ue eslepa mia posse
tleaie;mptriivais dei (umniaul ntdauadapioniuleaeaodaeimu_'iud;mqiieiimsiuuimuti

este inilUov lido se aplica o ~Mo Ti) iflel'.) \' (i)) ' 7' tio .111. 217. Liii a
redação dada po r esta e me uda.

Ari. 96 -- A legitiun çiio de mais de uma iret devoluta nt pemilimeito tithi-
110 em ntnlie da mesma essoa t a posse pimeulicim do ienietio
.'titliL'a(lt) pF pfltt() sii)eitoi a 1 (tini) alio coniado até a data tia pitirtuigi çmo da
eiiieiitia que riisiiIuiIU este aFilgo".

/\rI .5' - lista emenda a ( ' oimstiIumçmo enua em vigor na d.mia de sua nmhiu-
CiiÇ.it)

i'aLucii tia lnetniIidireia. .lii Belo 1 it)il/)iiIt.. ao ., t LI.' uilini tiL' 1

1)1 ii l ad i R( ii te ti ()ue n 'i	1 'me'. it te ii te
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I)eputado ('leuber ( 'arnciru - V'-Vice-Presidente

DeputadoDepulado Francisco RiiiiaIhu - 2°-\/ice-Presidenie

1 )cptiiado kliiio 13ia,	1 Secre(írio

1 )cptilado 1 v .Itsi	2Sccieuirio

)c u t ado Marcelo  ( h nça 1 cs - 3°-Sec le tíii o

1 )eputuIo I)i lon Pvlek	4"-Secretário

I)cputi(a Maria ( )lívia - 5'-Secretária

• I'll/)IiuuIa 1h') ?1lll(lS (/OiS. 11(1 .seçio I)i, jo cio Legislativo,
co, 9/7/1998. Lnaia 1n,hlieacla cio 121811998.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°35

	Altera a redação dt	1 do,111. ') da ( ' n'.tlLui-
çio do Ii'aad.

A r1ea da AsenibIia Lezi,ditia tio is(atio de Minzu,	i	lei -
mus do art. (4. § 4'. da (' nstituiço (li) IiuIo. ) ro inut!a a	egiiinte eiueiitla
t() leStO et)TislilLIeional:

Ait. 1"	0§ 11 ck ait. 3Yda ('onsiiliiiçaodo f-.slatk passa a vigoiaieoiii
«1 S1'i I fie ie(IiÇa( i:

"Au.	39 ..	 ............................................................

§ 1 1 -- Aplica —, L: aI) servidor nihiieo inulitai o li'posio nio irici'o' 1. II.
III. IV. e V e n()paIi!ntlouiiueodoart. i e io §* 45''. ''e 7" titaji. 3hite'.ta
('mstiiuuçioe nos inetso' VI. VIII. XII. XVII. XVIII e XIX doart. 7da ('ustitui-
çio da Reptihhea''

Ari. 2" - Esta emenda a C nslllulçio entra cill vutr na data de sua
publicação.

Pzilácioda lneonIidneia. em Belo IIoriionle. aos 29de deieiiibrode IIN.
1 )eptilado Rineu (.)ueiro,. - Presidente

)eptuta&i(ietuhci(arneiu	l''\'iee- iicsI(ieulie

)epuladu) Iiaiieiseo I.ainaliio -- 2''-\ice-i'iesidente

1 )eputado ( eiakIo Ieiende - 3"-Vice- I'iesi(iellte

1 )eputadt I:IIIu 13iai	V,-Secretário

I)elLt10 1\o Jose -- 2'-Secretario

Deputado Marcelo (onçai\ es -- 3"-Secretario

Deputado Dilion Nicio - 4"-Secretário

Deputada tvlaiia ( )Iívia - 5'-Secretária

	

• I'l,hIi -(1(1(1 110 Mj,ui'. ( e,ah. no	ç 1(1' / )i 001 do I.( ,(,' l 1(1101).
1(11 30112111)(M.
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EMENDA À coNsl'rrulçÃo N°36

Alteia os aris. 73. 74, 155, 157 e 158 da Constitui-
ção (1(1 ksIa(I() e acrescenta alugo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

,\ Mesa da Asseiiihit'ia 1 etasiativa do Estado de Minas Gerais, nos ter-
nos tio art. 61 § 4'. da ('onstittiiçío do Estado, protnuita a seguinte emenda ao

te xt i e n si ii ue i m ai

Ari. 1°— () inciso IV do § 2" do ali. 73 e o inciso III do § 1 N art. 74 da
( 'onstittiiçúo (1(1 Estado iassaitt a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 73	-	 ............................
§2"	.....................................................................................................................

IV - i nexec uçio ou execução 1 nsu 1 lei ente ou tardia de plano. programa ou
projeto de governo e de progralilas e projetos prioriiados em audiências públi-
cas regionais: ou

Art. 74— ..............................................................................................................

§	 —....................................................................................................................

III o e ti iii pri tocou de programa de trabalho expresso em termos nionetú-
rios, a reali,açúo de obra, a prestação de ser iço e a execução orçamentiíria de
propostas prioriiadas em audiências públicas regionais.''.

Ari. 2'' - ( ) ari. 155 da Const i tuiçio do 1 sta(l( 1 fica acrescido tio seguinte § 5':
"Ait.	155—............................................................................................................

§ 5''— A 15 de l)iretrites ()rçaiiientirias tixari pereentual no inhriora uni
por cento da receita orçaii lei' túria corrente ordinária do Estado. destinado ao
ate id iii ic 1)11) das po ip stas p ori tadas nas aud iê ue ias públicasicas regionais, a ser
incluído na lei ( )rçamentúria Anual e executado, colo o respectivo pagamento,
att o t inal do exercício financeiro correspondente. sob pena (te responsabilida-
de. nos terilios (lo inciso VI do art. ()

Art .3'' - os H 5'' e 6'' do art. 157 da Constituição do Estado passam a
vigorar com a seg um te redaçio, hcando suprimido o § 74o mesmo artigo:

157--............................................................................................................

§ 5''-- Para subsidiar a clahoiaço do Plano Mineiro dc l)csenvolviniento
Integrado, do plano plurianual (te ação governamental e tia proposta orçanientú-
ria anual. a Asseiiihltma 1 .egislativa sistcinati/arúe priontarú. ciii audiência públi-
ca regional. reah,.ada a cada dois anos, as propostas resultantes de audiências
públicas municipais rcali,adas pelos poderes públicos locais, nos termos de
e g til au ie nt aç5o i.
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§ 6'— OTribunal de ('Ouias, (')rgú() auxiliar do Podei Legislaiio. (1 Podei-
Judiciário e o Poder hXectltiVO. Cofli a iiiiiiiitl;itle de prestareiii iniriiiações e
colherem subsídios para as ações periinentes a seu âmbito de coinpetencia,
participarão da audineia pública regional a que se refere o § 5.".

Art. 4" -- O (((/71(1 tio ali. 158 da Constituiçàoi tio l:siatlii j)assa a igorar
coiti a redação que se Segue. ficando acrescido ao artigo o seguinte §2''. I)aau-
do o paracralo único a § 1

48 -- A lei orçauieutúria assegurarií illvestillienios prioritúrios ciii
1)1 igra iii as de cd ucaçã i. saúde. habitação, sau cai tie ii ii) bús 1 co i. proleção ao ii ie
ambiente, fomento ao en~ à pesquisa científica e tecnologiem ao esporte e à
cultura e ao atendiniefflo das propostas prioriiaoias nas audi'ucias públicas
regionais.

§ 20 - loiiiiiido-se colho ielerêntia as respectivas Mações oiçaiiieiitú-
rias, o percentual executado e pago das despesas coiii ptibhckLole não sela
superior. Ciii cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas de-
corrente". das PiOP0Stii5 priori tadis nas iud it nelas públicas ice bula s iessa 1 va-
dos os casos de despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de caianudade
pública.''

An. 	- ( ) Ato das l)isposiçoes ('oiistitueiotiais Tiansiiõiias da ( 'ousti-
tuição do Nstado fica acrescido do seguinte artigo:

• Ait 97 A execução e o pagaulento das despesas decorrentes tias ali-
dkneias públicas realitadas nos anos de 1995 e 1997 ouledeecràu aios seguintes
cri t riu

- até o linal do eXercício liiianceiro de 1 99. serão executadas e paeas as
despesas decorrentes dos eonvv'iiIos 1 iruiiados ciii iunçauu tias piopostas
pri o wi iadas nas and i'nc ias pui hi icas regi o mais iea li/aias ciii 1995:

II - aié o Final do exercício luianceiro de 1 99 serão lirtuatios os conv'-
nios resultantes das propostas priori udas nas alttltCitciis publicas ieiIiiadas
ciii 1997 e executadas e pagas as despesas (lecorrcihies:

Parúgralo único - Na mipossibilidatle justificada da execuçãoi das despe-
sas a que se refere o inciso 11 deste artigo, estas serão executadas e pagas no
exercícRide 1999.

Art. 6''— Esta emenda à ('onstiluição entra ciii vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio da 1 neon ljiIiie ia. ciii Belo Hori,'.on te. ao s 29 de de/.enibroo de 1998.

l)epu 1 udo Romeuicu Que i ri v. - Pie side ii te
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Deputado CIcu her ('trne i lo - 1 "-Vice-Presidente

Deputado 1 ranci C Ramal lio - 2°- Vice-Presiden te

)eptitado VInio Ria,	1 "-Secreiíiio

1 )eputado lv() Jos(. -- 2-Sccietírio

l)eptitado Marcelo (;oiiçalves - Y'-Secretário

i)epfflado i)i lioii Meio-- 4°-SecreLírio

1 )epulada Maria ( )iivia -- 5'-Secieiíria

• I'/!l)liCU/U Fio Miiis Gerais, iiu s('çc ( ) 1)iírio (la Legrvhiíivo.
em 3011211998.
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EMENDA À (i'ONSTI'l't l IÇÃ() N"37

.\Lic'.centa paiiiilt	ii1. 34 di (.'i1sIiltiiça
1	lo.

A Mesa da Asseinhlcia Legislativa do Nstadu de Miiias ( erais. ius lei

;is ilti tIt. 64. § 4°. da ( ui  i i i ti ição(lo Esiatli. pi.inulga a seguinte entenda

te ti ei)flsti IueR)i)al:

Art. U - ( ) a, 34 da ( mIIluiçãn do E:sta(l() lica aeieseidt do sc1iii1tc

§ 20 . passando eLi paRigral tinleo a Vigorar eoiii § 1

"Art.34

§ 2° - ( ) I,stil	J)I)Le(IeII zio &lesoiiLi. ciii luilia i)Li Oldetil de ia
luculo. tk eouisignaçies aLilI(i iiadas pelus servitloies iiihlieo'. cI\ is das atinti
tustrações direta e iil(llicla ciii li ou de 511 liealts e iis	elações de classe.
demando o repasse as enhidRle5 alé o quliumo dia tio iiis stihscqüeuiuc ao
(Id Cou1ipelu1Ciu do pagainenhi) dos seiviihues. ohseu Sida a data thi eteli ti

de se iii

Pulácio da Ijicoitl idncia. em Belo l- loru,ouiie. aos 29 de de,eiiihio
de 11)

1 )eputado Ittiiteti ()iiiiIt/	li'esidenie

1 )epumado (er.iklt Reeuide	'-Viee- Piesideutie

Deputado liluio Ria,	1 '-SeL'ueIírio

1 )epu 1 adt 1 %o .1 t 0e 2° secretário

Deputado Niaicelo ( tuiçalves - 3'-Seerclirio

Deputado I)il,on NIeh	4Secicizirio

1 )epumada 11aria ( )l iv ia 5-Sceieníria

• PuIIii Ut/0 )i(' '%Iouit (;(?0,	 (0' / )o ii O eh ' l.ti ' I III'
em 3011 2/1
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EIs'IENDA À CONSTITUIÇÃO N°38

Acrescenla alínea ao inciso 1 do ai-t. 106 da
Consi it tiiÇio tio kstado.

A Mesa da Assciuhkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos ter-
nios do art. 64. § 4'ola Constituição do Estado. promulga a seguinte enienda ao
texto const itUCi( )lhtI

Ari. 1° lua acrescentada ao inciso 1 do art. 106 da Constituição do
Estado a seguinte alínea j:

Art.	106-- ..........................................................................................................

- as causas e os conilitos entre o Estado e os municípios, entre estes e
entre as mespeetivas entidades da administração indireta.''.

Ari. 2 - Esta emenda à Constituição entra cmii vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Inconfidência, em 13e1() Horizonte, aos 7 de janeiro de 1999.

1 )e pulado Ro a a eu Que ro t - Presidente

l)eputado CIuhcr Carneiro-- 1 "-Vice- Presidente

Deputado Francisco) Ramal lio - 2''- Vice- Presidente

Deplitado 11111rim Brat - 1,,-Secretário

Deputado Ivo .Iosi. - 2°-Secretário

1 )epulak Marcelo ( onçaIves - 3°-Secretário

1 )e pulado 1)1/o n Melo - 4°-Sec retári o)

l)epu(acla Maria ( )Iíia 5-Secretária

• PiibIu-ado /10 i%íii!(lS Gerais, iia seção /)i i ,.io (/0 Legislativo,
ei;! 8/1/1999.
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EM ENDA À CONSTITUIÇÃO N°39

Altera a redaçto d	ai Is. 3). ( 1. (. 9(1. ] no, 1 II),
III. 136, 137. 1 .42 e 143 da Constiluiç:io do I:Lati&i,
acrescenta disposii i' i s ao Aio das [)isposiçies ( iis-
titucloflais ' l ' ransitiias e dá linhas provideiicias.

A Mesa da j\sseiiihitia 1.egislativa do Lsi:tdo de Minas Gerais. nos ter-
inos do ari. 64. § 4. da (.'onstItuiço do Fsiado. Ionhi ctiiiilc ciilciitia ao
texto consi ii ucunial

Ari. 1° - () ( ( 1/11(1 do art. 39 da ('oiishliiiiçao do Fstatio passa a \ itiorai
coto a segti i nie icdaçio:

"Ari. 39 - São militare ,, do Fstadti os integianicN da Polícia Militar e
( ' ilo de l3oiiiheiris \1iliiar. que serio tetodos por estatuto pr1pII cstai)elecl-
do em lei Lolipiementar.".

Art. 20 - ( ) Inciso VII doart. 61 da ( i1shiIuiçio do kstado passa a iiiorai
ei mi a seii mie iedaçio:

"Au. 61

\/ II	ii'ahme im >d i fi caçã1doscictiostia I'oitcm,i 't1iiiiaretk Corpo tic
Rtmiiiimeuios M luar:.

Ati .3' - A alínea a do	iii do alt, 66 da ( 'ouusiuttiuçio tio hsi:utio lassa
a viimu'ar cotui a seeiuuuiie redaçio:

..................................................................................................................

III

ai a 1 u\açTu(m e .1 u1)i)duiicZlÇi() IIIIS eletivos tia Policia Mtiuluu e tio (orp de
I3omheii'os Mii lar:"

Au'i. 4	Fica o art. 90 ia ( 'oiisIIlliiçio lii, kstatio ici'cscitio tio sc!tIlIite
inciso XXVIII.pussund scU inciso XXV :1 ' L!oi,IF tolul a tedaçati que scLuc:

"Art. 9))

xxV e'.crcer o cciuiiantlti siupei 101' ii.i Pm)ikIa Militar e tio Corpo de
I3mniiieirmms Mililar, proiuioer seus oluti,iis e iioiuiea Io-, pau':i os careos que lhes
Sai) i)I'iVallvus.

.'VIIl - uelevut. ,tit,IlUII'i)tl uuitiIii' i)tul.uiitlaiieS uilu1linisiu'ati\as ilulltst:us
a servidores civis e i itiulutates tiii Iittimm. tiuiuuitli m iiitii ti)ii\ i'u)uifltt..

Au .'' - A alínea lido inciso 1 doaui. lO6d:u ( ouisiiiutçiodo kstaiio passi
a vigoral com a seguinte redação:
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',\it. 106 -.

b - o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93. OS
.ltiíies dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de l)ireito, os
illeiflbfl)S elo Miniskrio Público. o Comandante-Geral da Polícia Militar e do
Corpo de l3oiiihciros Militare OS l'refeitos Municipais. nOS Crinlescomuns e nos
ele re.sponsahi idade'.

Ait. 60.__ ( ) co/mi do ait. l l () e o alt. III da Constituição do Estado passam
a vigoiiir com a seguinte redação:

''Art. 110— () 1 ribiunal de .hustiça Militar, com sede na Capital e jurisdição
cm todo o território do Estado. compõe-se de uíies Oficiais da ativa, elo mais
alto posto da Policia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, edejuízescivis,
ciii ihuuliero íiiipiii, fixado ria Lei ele ()rganizaçãoe l)ivisãoJudiciuírias, excedendo
o número dejuí/.es Oficiais ao de juizes civis ciii uma unidade.

Art. li 1 —Compete à Justiça Militar processare julgar o policial militare o
bombeiro militarem crime militardehnidoein lei.e aolrihunal de Justiça Militar,
decidirir se chie a perda elo pi o. o e da pa teu te ele o tic i ai e da g rael u ação de praça.''

Ai. 7° ( ) ari . 136 da ('ou st i ii ição elo Estado fica acrescido do seguiu te
inciso III:

"Ait.	136 ..............................................................................................................

III -- Corpo de l3onibciros Militar.''.

Art. W - ( ) art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

''Art. 137-- A Polícia Civil, a Polícia Militaie o('orpodc t3ombeirosMilitar
se siihoretinaiii to Goveinaelo>u- do Estado''.

,\rt. 9 •- ( ) ao. 142 da Constituição ele> Estado passa a vigorar com a
redação (liiC segue:

''Ao. 142 -• i\ Polícia Mulitareo ('orpoele Bombeiros Militar, torças públi-
cas estaduais, são õigiio>s perilianentes, organitaelos com base na hierarquia e
na disciplina unilitaues e conianelados, puelciencialmente, por oficial ela ativa do
üIlinio posto. competuido:

à Polícia Militai. a polícia ostensiva ele pievenção cri minal, ele seguran-
ça, ele trânsito urbano e rodoviário. ele florestas e ele mananciais e as atividades
ei ac i ou> adas com a puese rv ação e a restauraçãoração ei a ordem pública, além  da ga-

rantia ele> exercício do poder ele polícia elos órgãos e entidades públicos, especi-
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,ilteiiie das árew, la,eridaria. switiria. de proteção aiiihieiiiul. de tit' e iteupa-
Çii() (li) 5(111) e de 1)iIiI111ôflIO etiltuFal

II «tu ('urpu de l3uniheiru, Militar. a e urdemçio e •i C\ve(1ç^-10 de ;içõcs
de detesa civil, a )re\ençio e cunihate a inctndio, perkias de inLnd4 husca e
sal arilento e estahe Icei iiiento de normas relativas à seural1ça das essoas e de
'eu', tu'. contra ineCridiu ou qualquer tipo de eat.tsirute:

III
judici.iria tiiiiiiai. nos lenHo'. da lei Federal.

§ 1- i\ llieia rv1ilitu e o ('.u'po de Roiiiheiius Miiiiai sà Forças auiiia-
res e reservas do Exércilo.

§ 2	l'ui' deeis lo 1 Liiiilaiiiejilula do ( ;overnadoi do lsiuli ii co111;11 i do tia
liliia mililal (III (lil ('o Il 'li 1e l3oIileirtts Mililar l)t'.ieIi sL'IL'X('li(l(i 11111 iilii.ial
da reserva qtii it.'iilia oCLiI)ai.lu. durante 1> serviço ativo e ciii caralei eletivo.
cargo I)rivati \'u do tilt iinti posto da eoipottçào.''.

Au. II)	( ) art. 14 tIa ('uiistituiçào do Lstadii passa a igorar toiti a
scgtiinle iedaçàti:

"Art. l- - lei conipleinentar organi/ai'á a Policia militare o (u li ti ' de
I3oiiihciros f\liliiai.

Parágrafo único -- ( )s euI;ime los disciplinares das cli pi.~ a que
se reFere o capsil deste artigo serão revislos periodieaiiieiiie pelo l'otki lseetiii-
\l. eoiii interak». de no mdximo, cinco anos. isando ao seu .tprlilit'raiiicnlo e
atual i,açào.'.

Ar[. 1 1	Ficam acrescentados ao Ato tias l)i.posições (omisi Ricitinais
liansituiiaso.s seguin(e. ari.	)9 1(11), IUI e 102:

Ari, 9	( )s iliciais e as pracas 1 lado em unidades do (uipu de Rui
l 1 slatl	ia tiala de ptihlieaçàu da cmii nda que institui este iitm	ierao

tI plaio de lm(ti.'Iuta (lias l)iilii i'ealitai' a opção irrelmalavel de pelmuilui1uicii 11,1
i ttilícia i\lilitai.

Art 99 leia o na/o de noventa dias para reaiiiar a upçmo mi i'elialàvil
pela integração nus quatlios do Corpo de [3ouiiheiros mililw o imiiliiar lotado ciii
unidade da l'iIieia Militar na data de publicação da emuiciida que iiimiuiu este
artigo, que pieeiiclia os segtiInies leqUisitus:

• po'.'.ua eertii'meado de conclusão do Curso de Roiiiheiiu para Oficial. se
oficial superior ou interuiuediàrio:

II possua ceiliíicado de conclusão de Curso de l'numaçàti de l3omnheiio
N til i tai, se praça.
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Ari. 10(1— Até que lei complementar disponha sobre a organif.ação básica.
O Cstiitlit() dos servidores e  lCciiliiineiit() do Corpo de Bombeiros Militar, apli-
ca-sc a esta corporação a legislação vigente para ,1 Polícia Militar.

Parigrato único - No decorrer do exercício de 1999. a ordenação das
(lespcsas di) ('orpo de l3oiiibeiros Militar scia realitada pela Polícia Militar, até
que sC processe a il(liv i(l ual i iaçãi (lOs iCSf)cCt VOS orÇailientos fia proposta
oiçaiiieiiiária do cxerCícR) de 2000.X

Ari. 101 - A cictivação do dcsnienibiamento patrimonial. financeiro e
orçameiltário(l() ('orpode l3onibeiros Miliiaie da Polícia Militarse dará na Irma
da lei. que disporá taiiihém sobre o respectivo período de transição.

Paiá grahi único Será integralmente mantida a estrutura administrativa
do Corpo de Bombeiros Militar até que a legislação discipline o previsto neste
artigo.

Ari. 102 - ( ) Poder Executivo proniovetá a revisão do Rcgiilainciito Disci-
plinare do lstatuto da Polícia Militar no pia/o de cento e oitenta (lias contados
da publicação da emenda IjUC instiitiiu este artigo. visando ao seu aprimoramen-
to e attialiiação..

Ar[. 12 - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da
corporação cm virtude (1(1 movi Incuto reivindicatório ocorrido em tinho de 1997
licam incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a
contagem (1(1 tempo e a graduação anteriores ao alastamento.

Para o exercício do direito estabelecido neste artigo, as praças
deverão, no prato de trinta dias contados da data de publicação desta emenda:

apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado:

li— icnunciarcxprcssaillente. nos autos, ao (lireit() em que se lunda a ação
piRlicial proposta coiilri o Estado ciii virtude da exclusão decorrente dos latos
rol cridos no (o1/)ut deste ali go.

§ 2	( ) Governador do Estado editará decreto, na data de publicação
desta eiiienda, relacionando os nomes das praças a que se rclere este artigo.

Ali. 13— Ficam retirados das hchas individuais dos militares que partici-
param olii filo linento reivindicatório de, de 1997 as anotações e o regis-
titis de punições administrativas 011 disciplinares dele decorrentes.

Au. 14— Esta emiienda à Constituição entra em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Palácio da iiiconliolncia. em Belo l-loriiontc. aos 2 dc punho de 1999.

Deputado Andeison Adauto - Presidente
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I)etitttk j (),e I3iui	I'-Vicc-PreiiIeiite

I)cputadi 1)urval AicI	2°-Vicc- Iicidcnie

Depulado t)iI,n r\iek) - 1

[)cpti i	( ii Perelizi 20 Scere 1 iru

• Publicado no ,1i,ui (;e,ais. 11(1 %eã(J /)ui,i-# (IH L(ij(l1:1
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IJ'IENI)A À CONSTITUIÇÃO ) N°40

Altcii os aos. 24. 32, 3 e	e es o ,, a o :ut. 273 da
( ' usliluição do listado.

A Mesa da ,\ssciiihlcia 1 .ceislativa do hstado de Minas Gerais. nos ter-
1105 do ail. 64. 4. da Constiiuição do listado, promul ga a seguinte emenda ao

te \ lo cons! II llei( iial

Ari. 1'- ( ) § 3° cio art. 24 da Constituição do listado passa a vigorar com
a secu mie redação:

...................................................................................................................

§ Y>- É vedado vincular ou equiparar espécies reinuneraiárias para e íeito
de remuneração de pessoal cio serviço público.''.

Ai-[. 20_ Ficam acrescidos ai ari. 32 da Constituição do listado os seguin-
tes inelsos 1. II e lii e § 3'. passando seu (O/)lIt a vigorar com a redação que
segue:

32 A li \acio dos padrões de vencimento e tios demais Coniponen-
les do sistema i'eiiiuneralorlo observará:

- a naturc,a. o grau de i'esponsabi 1 idade e a complexidade dos cargos
(pIe coiiipõeni cada caricira:

II os requisilos pala a investidura nos cargos:

III - as pcc iili ari dades dos cargos.

3 Observado o disposto no (-(q'ur e incisos deste artigo. a lei disporá
sobre reat Listes di 1 crene ados nas adm ii mst rações di lela, autárquica e lundac ional
dos tic's Poderes do Fstado, visando à reestruturação do sistema reniuncraiário
de funções. e argi s e carreiras.—

Art.3° - ( ) art. 38 passa a constituir a Subscçio III da Seção V cio Capítulo
1 do Títuloli iii da ( '0115111 LI ição do listado com a dcnom inação "Dos Servidores
l'olieiais Civis — , com a seguinte redação:

38 -- Assegtiraclos. no que couber. os (Ilreltos. garantias e prerroga-
lisas previstos lias Subseções 1 e Ii deste Capítulo e observado o disposto no
ar!. 32 desta C'onstituição, a lei disporá sobre os planos de carreira e o reginle
iii idicodos servidores policiais cisis''.

Art. 4° - A Subseção III da Seção V do Capitulo 1 do Título III da Consti-
tuição do listado. intcgiada pelo art. 39, passa a vigorar como Seção VI, com a
denominação ''1 )os Militares do 1 :stado''. passando as Seções VI. ''Dos Servi-
ços Públicos '' , e VII. ''Da Regionalii.ação '' . a Seções VII e VIII, respectivamente
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.5° - ( ) § 1 1 do aii. 3(.) da ( n.,, 1 i t ti i ção do I-stado pai .i I, I k) I al Co 111

a setiinte reLItço:

"Ari. 39

§ II - Aplica-se ao iniliiar o(lIsp()sI() 114)5 iIlCISfls 1. II. III. I%. \/
paragIIÍ() Único do ar i. . 1 e no ,,	-.	ó'c 7' do .ir. 36 desta Coivmuição e
FIOS lIKI5()S VI. \"lll. XII. XVII. XVIII. XIX (bali. 7'(Ia('4)I itIiç))da RepilI41i
La.

i\li. 6"	11'l lCVOg14.i)) )) ii-l. 77 da (.'onsiliiiicio (.14) I.siatlo.

\it, 7'	Fsta cincnd,t a (	ii	tiIIÇ(l entra cm	IL!1r mia 41I1a de sima puNi-
CaÇa().

IiLLL'illtli Incoliilidenela. em Belo E-IuFi/nLe,	'. .4dc mmi o de 200(I.

DepuLido i\ndcrson iulauto	1 'mesidenie

1 )epumado .lose I3ram.a - I''-\'ice-Im'esidemi;e

Deputado 1)urval Ãni0 - 2°-Vice-Presidente

Deputado I)ilioii Me1 1	1 ''-SL'4.ICidFiO

1 )epuiado Gil Peleira 2'-Secieiirio

	

• /'u/)/j(a(/a no J%11014. (<,,.,j(
	

i(I

em 251512(Xfl).
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F;M ENI )A À CONSTITI JIÇÃ() N°41
i\creseenl.t pariIak)s ao ari. 152 da ('oistituiço

(lO 1 StIi.iO.

A Mesa da 1 .eeislativa do kstak) de Minas Gerais, nos ter-
nos do an. 61 § 4°. (1.1 ('oiis1iluíçio do iSta(lo, puoniulga a seguinte emenda ao

lesto) consi itucional

Ari. 1'-- 1 icani cicsceiitaolos os seguintes § 1" e 2° ao art. 152 (Ia Cons-
1 UiÇ'k) (lo) kstado:

"AiI. 152-...........................................................................................................

§ 1' - Não serd admitida, no período de noventa dias que antecede o
krmnino da scssto leg sial iva, a apresentação de projeto de lei que tenha por

a ns1itoiiçito ou a iiiajoiaçio de tributo estadual.

§ 2'' ( ) disposto no § 10 deste artigo n5o se aplica a projeto de lei desti-
nada exelusivamente a adaptar lei estadual a narina federal.,'.

ArI . 20 Ista emenda i ('onstituiç5o entra Ciii vigor na data de sua publi-
cIÇio)

Pakicio da Incontidincia, ciii Belo Hori,onte. aos M de novembro de 2(X).

Deputado A nderso on Ada til o - Pies ide iii e

l)eputado José Braga - l'-ViLe-Presideiile

l)eptmlmho l)uivii ,'iioieloo 2°-Vice-Presidente

1 )eptitado 1 )olioii Melo - 1°-Secretário

1 )eptmlado ( i1 Pcieiia - 2-Secretáiii

• /of/)luad(, 11(0 itíiitis Gerais, loa seção I)iário do Le,o'islatioo,
CM 911 112000.
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I1\1 EN DA À CONSTITUIÇÃO N°42

I)i nva redação zit § 2 do	 t. (')	( iiiiiiiiçi
(1(1 1 ,,I.ttIO.

A Mesa da AeiiihIeia I.cilaiia do L'tadu de NllnI\ ( ei°ai. nu icF
i1iu du au. 64 § 4'. da ('unsIiIuiço dt) Fstadu, proinuIgi a scitIiiile cineniLi ao
ICXtO cuiiiitticiuiiaI:

Ari. 1" ( ) 240 aM () da ('oii'ii1uiç.n do llaLIo paa a ' iiu ct'ili
a seg til ii ic redução:

Ari.	-

§ 2"— () pmio csiielccido no § 1' não corre em período de iccesso da
Asciiihkia 1 _egislati'.a neto m., aplica a procIoque dependa de iooiiiu cpecitl
pui apr)vaÇ5u, a 1)lIc 1 ) de lei ui . i.anica eslaliltaria 0(1 cijuivalerite a iodiiu e
d projeto it.laii%i) a pLiiio p1ou11a1 diictiiie t)rÇaIIici1iaria.(,IcaiiicIiIo aiiií,iI
00 cii&liiti adicional.—.

Art. 2" - IsLa emenda à ('tinslituiç.io entra Ciii viur na data de sua puhli-
caçi()

l'aLício da Inconfldncia. cio l3cIo 1 loiimuiite. aos 14 de Iio\einhlo de 2()O.

1 )eputado t\Tidt_Ion \1.iiiio	Iicsi(teiite

1 )cput.nlo Jusi. Riaa	l'\'ice-I'iesidetiic

1 )cputado I)ur\al .-\neelo	2'-\'tcc-Iic'idcnie

1 )e iiinI	l)il/&ll1 N1cIu	l''-S.cieiaii

I)epuLali ( il Peleira - 2''-Sectetai o

• Pu/'foa(/(I III? iJ,,uj (,u,O, . 1h	\	I)in ir (/rr /.r 'í 'rirjin
('III /5/! 1/2(11)0.
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Ii'vIEMA À CONSTITUIÇÃO N°43

,\iteri a ( iiiiposiçiu do Conselho de l)elesa
Social.

\ Niesa da j\ssciiihkii Legislativa do ksiitlo de N4inis Gerais, nos ter-
nos do alt. 64. § 4. tia ( 'onstituiçio do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto coiistittieiiinal:

Ali. 1	( ) captil do art. 134 da Constiluição do Estado passa a vigorar
COM a '-.eiui ii te redaçd

"Art. 1 31 ( ) ( m—lho de Defesa Social ( órgão consultivo do Governa-
dor na definição da p ii ca de defesa social do Estado e tem assegurada. em sua
composição. a part id paçio:

1 do Vice-Goi ernador do Estado, que ii presidirú:

II do Secrelúrio de Estado da Justiça e de Direitos 1 Itimanos:

iii - do Secretário de Estado da Lducaçao:

IV de uni membro do Poder Legislativo Estadual:

V do (oinandante-Geiai da Polícia Militar:

VI - doi('licle da Polícia ('ivil:

Vil - de ti iii ieprcscll tati te da 1 )c lensoria Pública:

VIII -de um representante dii Ministério Público:

IX -- de tis representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos
;\tl ocailos do Riaxil. Seção tio Estado de Minas Gerais, um da imprensa e um
indicado na loiiiia da lei

Art. 2''— Esta cioctida i Constituição entra em vigor na data de sua publi-
ciÇ5()

Ri 1 ac iii da 1 nco ml idèrícia. em Belo Horizonte, aos 14 de novembrobro de 2( XX).X).

Deputado Anderson Atiauto - Presidente

1 )cputado Jost Braga- "-Vice-Presidente

1 )eputad( 1 )urval Ângelo - 2°-Vice-Presidente

1 )cputatlo I)il,on Melo	l°-Secretúiio

1 )cpiitatlo ( i1 Pereira - 2''-Secrci,ii o

• Publicada itt) i%íiiiti.s (;eiais, na seção i)iário da Legislativa,
em 1511112000.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°44

	Da nova icdiçiu ai iucis \/ d	iri. 171) da
('iiiittiiça

,\ I(_'.a da i\ einhkia IcisIaiiva do I,tado de Miiia ('icrai, ia
lflS do ari. (4. § -4. da (tiiti1tnçio do Istatlu. promulga a 'ciuInIc cincoida ato
lexito cotniiIticinnaI:

1 —o IllcIso \' doo ari, 1 7Oda ('ioiiuiiç5utlot Eadoo pa'a a vigoorar
com  SCtiIT1tC rctlaç5o:

"Ari. 170—	 .

V - )Io)IflOÇitI (lo) Indeliaincillo territorial. 100CIlIalOIL PIal1cItllkfllt e
irule do um), 11(0 1 reclatoicio(o e da octlpaçt do oIo urbano, 1 IL ilolti dipcio'.a-
da a cxoúwb de aRara oti de qwilquer outra lipto de IlceIocIaIiki)ttt I o .11;t o
luiicittiiaincnlo de ictipIo religio ,,o e proibida 111111t çio de Larater ri ii LI a
sua tosiaIaçuo:'.

.\rt. 2 - Ema emenda à ( I1slit1llçu difira ciii vigor na data dc 'tia pnhli-
Caça))

I'Iciria 11111 iIdoiocia ciii Belo Hori,'oiiie, ato', 1 de de,ciuloro de 2()I).

l)eptila(Io Aitdci-'on Adatilto — Prc'itlenic

l)epulado Iost. Braga — -Vice Piesideijie

Dc1niiado 1)ural Aniicltt -- 2-\ice-Presidenic

l)epulado l)iI,on ricIto	I-Secietirio

I)Lpulalk ( hI Ieieii a 2-Seeiruirito

• I'li/)iitado lio iIuuis Ger£lis, nos .eço I)ioí,o, o/o I.oti./,,ntt,
ePii I~2(Y)O.
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ENIENDA À CONSTITUIÇÃO N°45

\ltcia a i('(lLça(i li art. 23 do Ato da ., l)isposi-
çõcs ('onstitucioiiais Transitórias da Constituição do
lsIJ(IO.

A Mesa (1,1 Asseiiihliia Legislativa (li) Estado de Minas Gerais, nos ler-
1111)5 do ali. (4 § 4 da ('onstiWiçio do Estado. promulga a seguinte emenda ao
te xto e 111	ii UL lual

Art. 1"— ( ) art. 23 do Ato das Disposições ('onstitucionais Trarisiurias da
('onsIituiçio do ltado passa a	orar LOlil a seuintc redação:

"Au 23 ( ) policial civil bacharel ciii Direito que presta sei -viços Colho
Delegado Especial de Polícia, com os vencimentos e as vantagens da classe
inicial da carreira (k' Delegado de Polícia 1, passa a integrar o Quadro Efetivo de
1 )c 1 cgado de Carreira.

Pani g rat único - ( ) servidor de que trata este artigo fará ,jus a promoção
ia carteira por merecimento e por antigüida(le.''.

Ao. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na (lata de sua puNi-
caÇio)

Palácio da Inconfidência,  em Belo Horizonte. aos 27 de dezembro de 2(X).

1 )e pulado A uderson Adau 1(1 -- Presidente

Deputado José Braga-- 1°-Vice-Presidente

Deputado I)il,on Melo - l"-Secretário

DepuladoGil Perci ia 2°-Secretário

• /'i g biicc/c, 11(1 Moias Gerais, na seç/o I)áirio cio Legisiatii'o,
ei,, 2S'1I212flL'O.
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EIvIIiNI)A À CONSTITUIÇÃO N46

.Aeiecenia Il.po.Iil\ o	iii. 02 da (olI'luul-
Ç( ) (10 1 Yt

:\ Iesa da .'\sseiuhIeii LeiiisIiiia &Ii Lmado de Mina\ ( eiai'. n° er
nios tk ari. 64. § 4°, da ( 'tnI\IIiuiçio (li) í'iiki. )ioiliLIlgii a se'uiiilc cniciida
texto ,'on\tIIuclonaI:

í\ri.	"	( ) ari. 62 di ( ' OUSituiÇii() (lo) 1 Sti(l4) fica LL'ieseiIiI) (lo) seuinle
ineko\XXVIII e §4":

'Ari. 62

XXXVIII - auiorltar reFerendo e co onvooear plehl\eiio ihi' 1 el(oc\ de
compeI neta do Esiak.

§ 4'— ( ) exercício da con1pctonc ia a que se telete o iiicioo \ XXVIII d.ir-se-
floS Iei'fllOs da lei..

/\it. 2'	F.ia emenda a ('oii'iituiç5o entra ciii vigol na d,oi.o de ti,i otihli-
eaçiio

l'alacio(la Inc uiIkkneii. ciii Ik'lo Ilui bule. aos 27 de de,euuihio de 2()0.

Deptuiaolo .'\iio.ler'on .\dauu	Pueiderite

1 )eputado Joe Iiaca	''-'vice I'resideuite

Deputado I)ur ai .An'eIu 2` \ee-I'ie'i&Ietue

I)cpulaolo I)il,on MeIo'	l'-Seeietiirioo

DeputadoGil Pcreira 2"-Secretário

• Publíroicla 11(0 tJi,ius (',o s. lUi eçdo /)jioo o/
coi 2/I 2/201t().



El\'IENI)A À ('ONS'FIi'LJIÇÃO N°47

i\crcseent,i dis1 sit\ o ao ari. 161 e ao art. 199
tl,i ( nstiiiiiçio (1(1 hSta(l() de Minas Gerais.

A Niesa da Asseiiibicia I.cgislaiiva do Estado de Minas Gerais, nos ter-
110)5 do ari. (sI. § 1''. da ('unstituiçilo (k) I:stiidov promulga a seguinte eiiieiid.t ao
tc\to cotistitiiciomial:

Art. 1	() inciso IV do alt. 161 da (' nstitLmiço do I:stimdo lica acrescido
da segimimite alínea

"Ari, 161

IV

It a destinaÇi() de recursos para a Universidade do Estado de Minas
d'ais	U kM(	e para a Universidade Estadual de Montes Claros -

1 NIM( )N'INS -. prevista tio alt. 199.".

Ai-1.2"- () ari. 99 da ('onslituiçio do l'stailii de Minas Gerais fica acres-
cido (los seguintes H 1" c 2''. passando o seti parígi'alo único a * 3'':

"Ai't.	199	...........................................................................................................

§ 1" - ( ) Estado destinarií dutações e recursos i operaeionalitação e à
muanutençilo das atividades mieeessiírmas à total inlplantaçí'i() e desenvolvimetlt()
da niveisidade ilti Fstado dc Minas Gerais - UIM( - e da Universidade
dual dedc Montes ('laros -. t T NlMONl'lS -. no alordc. no mínimo. 2i (dois por
cento) da receita oi'Çai1ietitíria colrcfltc ordinária (1(1 Estado, repassados ciii
j)al'cclas iitcnsams equivalentes a iiiii dote avos do total, no mesmo) exercício.

2' l)os recursos a que se i'elere o parígi'aIo anlerlom. 7 , 5/ (sele e iUCi()

por cento) scriii (lcstmmiados )i'iorltarIaulente a criação e à implantação de Cursos
superiores nos alt's do Jequitinhonha e do Mucuri pela tJtiiersidade do Esta-

	

do de Moias ( k'ai	[EM( - e pela Universidade I'staduial de Montes Claros
-. tJNIM( )N'l'ES -, podendo, justificadamente, ser empregados na manutenção
de outras atividades das respectivas universidades.''.

Ai-I. 3" - Esta emenda a (nstltuiçào entra ciii vigor na data de sua publi-
caça))

Pa Iíc 1 1 da Inconfidência. em Belo 1-li n'i t( m te. a0% 27 (te detem hro de 2000.

1)c pu t ado A itt lei'sorm Adau tu	Pres ide ii te

I)e pu t udo ii is Braga I"-Vice-Presidente

Deputado l)urval Ângelo - 2°-Vice--Presidente
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)eputu&h I)iI,ii Melo	1 ''-Seeitiit

Deptitado Gil Pereira 1-SCLietario

• Pubh, idu 10? %jfl(S (;e,1,L? . na scçú(P /Eííri? 1 do 1e.i '/11!1 1

CHI 2?1 11 2/2uQ.
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Fi\ 1 1N1)A À CONSTITUIÇÃO N°48
i\Itera o art. 31 da ( 'oiistituiçio do Fstaito.

A Mesa da Assembleia Legislativa do hstado de Minas ('ierais, nos ter-
iiios do art. 6-4. § 4°. da Coii-tituiçzio do Estado, promulga a seguinte emenda ao
te \ lo constitucional:

Ao. 10_ ( ) ('a/mi e o inci,,0 11 do alt. 3 1 da Con stituição do Estado passam
a vigorar coto a seguinte rcdaçbi, ficando o artigo acrescido dos seguintes § 2°
a 40 e passando seu panigrato único a § 1°:

31 ( ) Estado asseetirani ai) sei-vidor público civil os direitos previs-
tos no ao. 7°. incisos IV. VII. VIII, IX, XII. XIII. XV a XX. XXII e XXX. da
Constituição da Reptíblica e os que, nos termos da lei, Visem i melhoria de sua
condição social e da produtividade no serviço público. especialmente:

II férias-prêmio, com dLilaÇi() de tt's tiiCseS a catlíi cinco anos de
etcti o exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida sua
ci m 'e i's5i cio espécie, paga a i ít o lo de indenização,  quaudo da aposentadoria
ou a contagem ciii dobro (Ias no gozadas para fins de percepção de adicionais
por tempo de ser Içi

§ 2"— Ao detentor, e xclusivamente. de cargo cm comisso declarado de
li e nomeação e exoneraç'io ou de tLlliÇiiO pública mão estável fica assegurada
a ciiitverski cio espécie das krias-prêmio nau gotadas, a título de indenização.

ir Inot i vo de cxi ineiaçui . desde que l)O seja recond LI / ido ao serviço público
estadual no prazo de noventa (lias contados da data da exoneração.

§ 3" -- Pata a conversão em espécie de que trata o § 20, a base de cálculo
scrí a midia ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor
nu período a que se referir o hcnetïeio.

§ 4" -- Para os fins do disposto no § 2", só serão computadas as Férias-
&leciirrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em

que  houver ocorrido a cxi inc raçi .'

Art. 2''— Esta ciiicnda i ( 'onstituiç5o entra em vigor na data de sua publi-
caçio

Pahicjo da Inconfidência. ciii Belo Horiionte, aos 27 de de/.embrode 2(XX).

De pu t ad o A n le t .so ii Admito - Preside iii e

Deputado José 1 laga - 1''- Vice- I'reside ii te
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1 )epuLtd 1 )tirviI A I.!ch	2- Vice- Pre,deuc

I)epuLido l)iliori \lch - 1 -Sccieiiiit

1 )epiiiaIu ( ;il t'eiciii - 2-Secietiri

• Publicada ?U) /íl/UIS (,e/uis. iia	lEi,uio di' Ii i.Iaiii',
C'II,
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IJ\'IINI)A À CONSTITUIÇÃO N°49

;\iieia os aris. 3. 14. 15. 20. 23, 27.30,3 1. 33 e 35
da ( onstituição do I.stado e acrescenta dispositivos

Ai o das I)is1tições Constitucionais Iransitorias.

A Mesa da Asseiiihleia 1 .egislaiiva do Isiado de Minas Gerais, nos ter-
inos do ao. (-I. 4°. da ('onsiiiuição do kstado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional

Ari. 1"- ( ) a/nh! do art. 13 da Consiiltiição do I5tad() passa a vigorar Com
a seguinte i'cdaçào:

Ari. 13 - A ai iv idade de admiii istiaçãii pública dos Poderes do Estado e
a de eilii(lade descentrali,'ada se sujeitarão aos princípios de legalidade,
ilnl)es soalidadc. moralidade. publicidade, ehcincia e ratoabilidade.'.

Ali. 2" () § 4° do ari. 14 da Constituição do hsiado passa a vigorar com
a redação que segue. ficando o arti go acrescido dos seguintes §* 9° a 4:

"Ai ,(. 14	..............................................

§ 4" - Depende de lei específica:

a in.,,liluição e a extinção) de autarquia. fundação pública e órgão) autô-
[ii uno:

II a auiori/ação pala Instituição e extinção de empresa pública e soci-
e(ade de econoilila iltista. cabendo a lei coni)len1entar definir suas áreas de
ai ti acal 1

III a auioiiiação para criação dc subsidiária das entidades mencionadas
neste parágrafo e para sua participação em empresa pri ada:

IV - a alienação de ações que gaiantam, nas empresas públicas e socieda-
des de economia tu i si a. 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 reclaitiação relativa à prestação de serviços públicos em geral, asse-
a nianule Tiç i de ser iço,, de atendimento ao usuário e a avaliação

periódica, externa e interna,  da qualidade  tios servi çi s:

li -- o acesso) dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no arL5". X e XXXIII. da Consii-
1 Li iÇã() da República;

III a representação etintia negi igi:'ncia ou abuso de poder no exercício de
cargo, ciii prego ou função da ad ri i ni si iliÇã() pública,ca.
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lO - A .iutunuiiiiia ereiieia1. orçaifleiltaria e 1 I iiaueeir dos oIguis e das
cutidades da	lnlinisIiaçhi direta e indireta poderá -,Cl inpli.uia inedimiiie iiis-
iruinenhti espeetileo que tenha por obietivo a il\çi) de hneia' de
para 1 órgão ou eu ti Li(ie.

§ 1 1 - A lei disporá sobre a naiureta jurídica do inshlIlinento a que se

refere o § lO deste aFligi) e, entre outros iequisitos. sobre:

ii seu praio de ituraçao:

II - o eoiihi'ole e o cru rio de avaliaçiii de iieseiiil)enhli):

III - os direitos. as obrigações e as responsabilidades this dirigeiiles:

IV - a ieiliuiteriiça() do pessoal.

* 12 -o kstadoe os Municípios disei1)lii trio. por ,iteiiide lei, iisiitsr-
cios públicos e os Conventos de eisipeiIo ciii ii'. entes k'(ler:nils. ;ilitori/aii
do a geshio ssoeiada de sei iços puhiieos biiii eoiiiii a liaiisleri'iiei,i iotI ou
parcial de encargos, serviços. pesso.il  e bens essenciais a coiihinhiRl:ide h
ser\ içi s t iiiiisi e ri ri s.

§ 13 — A 1ranslei'ncia ou cessúo. onerosa ou gratuita. de pessoal eletivo
ou estas e! para entidade [Ião iuencionatlt no * 1 desie iEne iea e&'iidieiotiatLi
a au ut neia do ',ervidor.

§ 14 - lei eoniplementar disporá sobre iiorint gerais de eriaçúi. luncio-
namehihti e exhinçiii de eonsellios est.idtiiis..

Ai-[. 3" - ( ) ((1/mi do ari. 15 da Coiistituiçúo do kstado p:ii a gitrareolil
a seg iii n te redação:

"Au. IS -- Lei estadual disciplina-.í o proeedimeiitit de licitação. ohrigatiría
para a eonlrataç5o de obra. ',Cl s iço. e ilipia. ii ieuaçi t. ioiieessúo e peIi1ilss; t. ciii
todas as niodalidades. pala a adiiiiiiistiaçúii pública direta. autúitluiea e Itiiitlaeioiiai.
bem comi para as eliipresas publicas e soeierl:itks de eeinoini.i tosta.'.

/\rt. 4° - ( )s ilieisiis 1 e II do ai 1. 2() tia ('onsiitiiiço dii ksiado passatil
a vieorar com a redaçao q segue. ficando o aii ici :ieiescido di seguinte
inciso III:

"ArL2()	.............................................

1	utt a(lnttiiisir.içaii r!uci,i de Lju.11LjLjCl d	Podt-1 _s. 1 )1)1 sers III ti púbIi,
oeupunte de enugil pubiieii ciii caiatei eletivi OU Ciii i , iiiliIS5i(l. [ l iii iuiiieiilii
J)tlliiiiO iletenlor de eiiipreei publico ou desiini,ido pira	de t.OiiI iUiçi iii
ptidetenii(k Iuiiçii pública, ria iiriiia do ieeiiiie pIliRliei pe isi' çIII lei;

II — lias autarquias e Itiridações públicas, por servidor público ocupante
de earCi publico ciii caráter eletis o ou cio eoruisso. por eiiipiegil pubiuci
leteuitoi de erui)uegir ptuhtieu	tu desi liado ii-a Iuuiçao de ciiiii,uiiç.i liii
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(letenlorde itii1ÇII) j)tíl)Iict, Sujeito ao regime jiImÍ(lici) próprio de cada eiitidade.
iiI l(	mima PrL'\1'1i cio lei:

III nas sociedades de economia iliista. eInl)iesIs públicas e demais enti-
dades de direito privado sob 4) controle (liíet() OU indircio (II) Estado. [10)1 enipre-
gadoi Público detentor de e iii prego público OU fu nç ão de confiança.—.

Ait .5° - ( ) cupiti do art 23 da ('onst i tu içã i do hstado passa a vigorar COlO
a seguinte redação

"Ari . 23 i\s funções de confiança, exercidas exclusivamente por servi-
dores ocupantes de cai'tm deli O. e os cargos em comissão, a serem preenchi-
do.,, pior servidores de carleila nos casos, condições e percentuais iliIi)ifllOS
p1eist0s em lei. destinam-se apenas às atribuições de direção. chefia e
.lsscssi 1railiento.

Ait. 6° ( ) ait. 27 da ('onstiluiçãook I:sta(I() passi a vigorarcom a seguin-
te redaç.0 o:

''Art 27 - i\ despesa com pessoal ativo e inativo do) Estado e tios Muni-
cípios não pode exceder ()',I i li I mies estabelecidos cio lei complementar.

§ 1' - A concessão de \antageni ou oi aumento de remuneração, a criação
de cargo o empre g opcg e 1unção OU a alteração o de estrutura de carreira bem conto a
admissão ou contratação de pessoal. a qualquer título, por órgão ou entidade da
adiiiinisiriçào diiea OIII indireta ficam condicionados a:

1	)ro\ ia dolação orçatileniária sim fie ien te para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos iicrosc i iiios (leia decorrentes:

II autori/ação) especi' lica na Lei de Diretri,cs ( )içamiientúrias, ressalvadas
as einprcs.is publicas e as sociedades de cconoimim:o mista.

§ 2° - Decorrido  o praio estabelecido em lei para a adaptação aos parâmetros
por ela pre Islos. serão) suspensos os repasses de verbas estaduais aos Muni-
cípios que não obscrvaremim os limites legalniente estabelecidos.

§ 3 - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste arti-
co. dentro do prato lixado na lei complementar referida no aput. o Istado
:uloiari as seguintes providencias. sucessivaiiiente:

1 redução de pelo menos 2O°. ( imite por Lento) ilas despesas como car-
gos ciii eomlssàoi e funções de confiança;

II dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admiti-
(lo) cio órgão da administração direta ou cmii entidade auiarquica ou fundacional,
que conte menos de três anos de eletivo exercício no kstado:

III - dispensa ou exoneração de scr\ dom não estável, obser ados os
criterios de menor tempo de eletivo serviço e de avaliaçãoo de desempenho, na
1 ,01 . 111a (lii lei.'.
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ArL 7'' ( ) (Jf)iI! tio art. 30daCollsIiiUiÇio do i'iadi>	issi I ' lgi)llr colil
a redação que segue. ficarido o artigoarligo	di is segui iltes § 4 , '. 	e (":

'Art. 3() - () i.statiti institUira conselho de política de adiiiiiiistraçto e
ienitiiieraçio de pLsitaI. integrado por servidores dc giadiis por seus Pode-
res. com a ttnilidade de participarda tormulação da poltiLl de pessoal.

§ 4''- ( )s leeUtStl's tlÇiilielttli'iiis pro\cnientes da eco lit)lnla na execução
de desl)esas correntes vin cada órgã, auwNum e bruízigA mão ipiteidos iu
tlescti (tl''iileiili) (11.' j i iti!iiittas de &lLiiI idade e produl idade, de ii clilailienti e
desenvoivin lei] tii. de tiiodeiniiaçãtt. icipaiclliaulleiiti' e lleliii 1,11 ill ao do ,C r\ I-
ço i)1I0 OU tIO piglilenlo de adicional liii prêmio de produtividade. iii is
tefluOs da lei.

§ 5'' - /\ uelmltiiieraçãti tios sem idores público,, orgiiiiiidos ciii eaiieira
será lixada nos termos do § 1" do atI. 24 desta Ciistiittição.

§ ó° - () i.stado inanteri escola de governo pala a lorIIhiçio e ii apitei-
çoalmtcnto dos servidores pul)iieo.c omisiitiiiiido a pii(ici)açIo tios cursos tiiii
dos requisito pata a promoção na carreiral. iicultatii. para isso, a celebração de
coliVeitiOs (iti Cotitlhtt)s eoni os &ii'iiIilS entes leticiitios.''.

Ai t. 1, ' ( ) ari.	di ('otistilitição do Mido lica aiiescido dos seguintes

\ii.3l	 .	 .

§ 5° - Ao ,setvidoi da idiiitttistmação direta dos I'otleies di) istado. 1.1(1
iribuiii,il de ('ouias e tio si Iillsierii , PlIhiiLo Neto colilo ao tia' hLttaiI.iIiiis e
lundiçoes puhlicis que coiiipieiiieiii o te u ti s ' pala à 11)l)seiitiiti Oiii oiiiiit.ii ia
integral podeia sereomteedido. a eiiteiioda idiiiiiiisii IÇ5O e desde (Iuc o servidoi
não requeira sua passageili pita a uiitividhic. ti iloino-pei ioaniicia. coFies-
poilik'nie a 2U' (Vinte por cento) da icriluileriçio iiiensii, silVo ti iihtenal o. ii
contar (lO P tiiitei rO dia	 ao peitotio aqilisilivo da il)oselitidOrji,

° - i\ paicela peiceiiivai pie' ista ii	5' não sei 1 pigi euitiuiiii-
valileilte.

§ 7'	( ) aborto de que trata o § 5'' mio constitui bise liii eu ulo de
adicionais e Vhiitigemis e não se mciii poii lo Venctllieillo,

§ S'' - Nio iiieitiirmui 'sohie	ihono-jierttiiiti'iiii os descontos ieieieiites
as eontribuiiçies ptevideneiamia e eoiimpieiiientir pira a apostiitaiioii.i.''.

Ar(. o" () art. 33 da( 'oiisiituiçiodo hsitdo pissi .1 it 11.11 ililil 1
[e redação:redação:

"Art. 33- ()diretiode gieve seraexemcido tios teiiiiose luis itiiiites tielini-
dos ciii lei específica.".
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Ari. II) ( ) ao. 35 da (' nstituiçio do Lstado passa a vigorar com a seguin-
te redação:

"Art. 35 l esUvel. após trCs altos dc eletivo exercício. o servidor público
noiticado para cargo de provtnlentii eletivo emvirtude de concurso público.

servidor público cstivel só perderó o cargo:

- cm virtude de sentença judicial transitada em julgado:

II	ihdi;iiiie	I	L\5 JdIiiIilistrzilj\ o ciii	uc lhe se ' a assceur:iila ampla
(Ic e

III	i)iedi.iutc procedimento de avaIiaço periodica de desempenho. na

	

forma de lei	 allipla dcicsa.

§ 2' Invalidada por senicnça judicial a demissão do servidor estável,
será ele reinteiirado. e o eventual ocupante da vaga, se cstivel, reconduzido ai
cargo de origelil. sem direito a iit&leniiaçio, apro citado cm outro cargo ou

em di spi mi bi li dade coto ie nt Li neraç() proporcional ao tempo de serviço
publico federal. estadwil e municipal.

3' kstinto o caiei) ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
esta\ eI ficará cm disponibilidade. eoiii reIl)uneiaçiio proporcional ao tempo de
ser iço público lederal, estadual e iiiunicipal_ até seu adequado aproveitamento
em ouiii) cargo.

4'— ('unio condição para aquisição da estabilidade. é obrigatória a ava-
liação ) especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.—.

Ao. 11 -- () Ato das l)isposiçôes Constitucionais lraiisitórias fica acres-
cido dos seguintes art ..' . 103 a 109:

• Argüida i 1Il(WI.'.tj!ii( ioli(IIiil(kI(' (A /)/N 2578-3)

"A rt 103  - No pra/ (le dois altos contados da data de publicação desta
emenda ii ('onstittiiçõo, as entidades da administraçio indireta terõo seus esta-
tutos revistos no que se ietere a sua natureia indica, tendo em vista sua fina-
lidade e as competências efetivamente executadas.

Ali. 104 - I asse g urado o pia/o de dois anos de eletivo exercício para
aquisição de estabilidade aos servidores eu) estágio) probatório na data da pro
muI içio da Niiicnda Constitucional n° 19 à Con s tituição da República, sem
piepuí/o da ii aliaç5o a que se refere o § 40 do aO. 41 da niesnia C'onstituiç5o.

Ao. lOS Aodeteiitordc ftinçto ptíhlica da a(tiiiinistiaçR)(lireta. autiírquica
e lun(Iaeional dos Poderes do Fsta(lt). do Ministério Público e do Tribunal de
('ouias admitido por pia/o indeteriiiiiiado lti ]"(te agosto de 1990 s5o assegu-
iad os direitos, as aniagens e as concessões inerentes ao exercício de cargo
eletivo, excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida nos termos do ao. 41 (Ia
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C'mstituiço da República e do art. 19 do Ato das 1 )lsp	çes (onsLItucionais
Transitórias da nieSilia (unstitLtiÇo.

Art. 106 - Passati, a inteetaro quadro eettvode pessoal da adtiiitiistraçho
públicaici estadual. eu LaiCo O CO ouresponden te u tu nçii de que se jauti de -
tentores, os secuinies servidores admitidos pui pua/o indeteruunadu:

- (O detenior (te ttuuiçaoo publica a&Iuuijtjdii ate a iiaia LII )u((luIulaçi() tii

('nstituuçto da RepuhiiLa de 1

11- ti (lCteiit()i de 1uiiç1(i )tii)iiea aduliuLtLltl tio) peitO(l() (Ouuil)ieeil(Ii(i() entre
5 (te tiutuliiti de 19	e 1' de acosto de 1990. data da instulituç o do leClulie
.i ni iotito uuuico no Lsladoo.

/\rt. 107 —o (li.sl)t)SU) tios aos. Me I0( apiiea-se ato servidou tenIiiiittko
no serviço público por orça do ao. 40 da Lei n. I().96 1, de li de deieuuuhro de

1	)2.

Au. I0 — lei conuipleuticuuiar estabeiceetú (15 erilelios pala a dispensa de
detetuu)r de ituIiL501 pulIiea

At-t. 109 - O) Poder Executivo 11uIuuvera. no 1 exeuclelil de 21101. a
(11)atibiIt/aç() das ueununeraçõesde ne Iralauui as lei l )eleadas ns 42. dc 7

dejunhode 2(X)0. e 45. de 2( de julho ik 2000. eouui o disposto ia Leu Delegada
il." 43. de 7 de junho de 20(R).

Ao. 12 Esta emenda à (onstitulçto entua em vieou rua olata ik sua puhIi-

I'iuiacuo tia Ineotuitdêuicia. em Bebo 1 Iooriiouuie. aos 13 de uuuluo de 2) )() 1

Depul;ido Aniônio Jotlii	l0resiiieuuit

l)eptitado Alberto Piiitu Coelho 1- Vice-Presidente

Deputado l vo Joso - 2°- Vice-Presidente

Deputado ( )lintu (odinluo 3-Vice-I0resudenue

Deputado Mwri 'Forres I °-Seeretúrio

Depurado \anderle\ A la 2-Seerctúrio

1)epuutado ,\Ivauo j\nnntuo -

• I'til,Ii	 /)li 11 i,	i	i.	1\/i!/

em 14101200I.



FIMENDA À CONSTITUIÇÃO N°50

Altera a redação do mi. 14 da (' ustituição do
1 5ti(IO.

A Mesa da AsseiuhIia I.egisiaiiva (lo NsiaIo de N1 1 na ,, Gerais. nos
termos (14) art. 64. § 4''. da ()nstituição (li) Estado. )I))iiltltgd a seguinte Cl)1el1dl
ai (cxli) consi tueional

Ar[. 1" -- ( ) inciso It do § 4" do aii. 14 da ('onstituição (14) L'siado passa a
igurar com a redação) que segue. ficando o artigo acrescido dos seguintes **

15. 16c 17:

14— ....................................

II a mutori,ação para institumi, cindir e extinguir sociedade de
ee iiiiia mnmia e empresa pública e pir alienar ações qie garantam o controle
lessas ciii idades pelo 1 sIa(lo):

§ IS - Scri de tlCs (t1111t5 dos membros da Assembléia Legislativa o
c11(O?III)! jXmia al)iOVaÇãt i de lei que auti iii iar a cisão de sociedade (te economia
1))! si a e de cm pie sa pública. a alienação de íiÇ (ies que garantam O controle
direto ou indireto dessas entidades pci)) Estado ou a aliciação) em sua estrutura
si c i e [avia.

§ 10 - A lei que autori /ar a alienação de ações de empresa concessionária
ou permuissionúna (te ser iço público estabelecerã a cxigncia de cumprimento,
pelo adquirente. de iiK'tls (IL' qualidade (te ser iço e de atcn(tin)ento aos obje-
tivos sociais inspiiadoics da ci)nstitUiçã() (Ia enti(ta(lc.

17 - A &lesestatiiação de empresa de propriedade do Estado prestadora
de serviço público (te geiação. transmissão) e distiibuição (te energia elétrica
OU (te serviço (te saneamento basico, autoriiada nos tcrilios (teste artigo, será
subrnet i(la a id crendo poptilai.".

Ai-I. 20 -- Nsta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
ptiN ieação.

Rmtúemo da Inconfidência, em Belo Horiionte. aos 29 (te outubro (te

Deputado AnIônio Julio - Presidente

1 )Lpliiak ,\tbcrto t'inio (etho - 1 ''-Vice-Iresidente

Deputado 1 v Jose 2''-Vice-Presidente
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( )I II1R) (	II IlIR)	- \/'ICC-l'ICSI(ILUIL'

I)c I nILIth %ItLIrI Irie - l-Secietiui

I)e;utad \Vaiidctiey /\viIa 2"-Scci'ciiii

E)epLuado ;\I\ d!•o .\iil irlio

•	 lii) .ii(,)(iS (;e!(,i. FUI .)( Ç(I' / )UI) •U, /' /.	'I
(/111



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 51

Acrescenta incisos ao art. 243 da Constituição
do Estado.

A Mesa da AsseiilhIcLl 1 ceislativa do Estado de Minas Gerais, nos
lermos do art. 64. § 4°. da ('onstittiiçio do tstado, promulga a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. °- ( ) alt 243 da Constituição do Istado Fica acrescido dos seguintes
incisos XII e XIII:

"Art. 243 - ......................................

X II	promoção da educação para o turismo em lodos os níveis educa-
cionais:

XIII - di LIlaçá() de informações sobre a atividade do turismo, com
\ istas a conscicti ti ,ar a população da i ni port ânc ia do descn volvi me fio do setor
iii) 1 stado..

Art. 2 - lista emenda a ('ons1itiiiço entra ciii \ igor na data de sua pu-
blicação.

I,Ilici() da Incoiiíidncia, em Belo 1 loiitojitc, aos 29 de outubro de
21Xfl

Deputado Antônio Júlio -- Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho— 1°-Vice-Presidente

1 )ttit:il I o José - _`-Vice-Presidente

1 )cputado ( )linto (jodinlio - 3°-Vice-Presidentc

Deputado Mauri 'lrrcs - 1-Secretário

Deputado \Vandcilev Ávila 2'-Secrctirio

I)cpuiitk /laio i\ntônio	3''-Seciei.iri()

• /'uhluada !IO /t/i,js Gerais, Seção I)itírio do Le ,i,'islatit'o, em
3011012001.
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ENIF,NDA À CONSTITUIÇÃO N°52

Acreseenia ao Aio das 1 )ispttsiçe ( ' fliiILiti-
tinais lraiisitoria' tia ('ItnsilLLilçtt tio Liado til'I)ti\I-
titis itILieliles a exiiuç'io tio cargo de caiceieiot lia
esinilura da Policia ('is ii.

.\	\1csa tia AsseiiiKIi l.eeisIaiia do Fstado de Miii,ts (erll. nos
ieililOs tu ari. 64.	4''. da ( t)II'IiitliÇ.i() ilti hsiidu. proiiinlga a seguinte ciiiciitla
.10 te\lo et uslituen pial

- lica aciescido ao Aio das Dtsptsi,õcs (ou ,iilueitiia i s lraii',iio
 -lias da (oiis1i1uiçio tio istailti ti segitilile iit. 1 III:

1 IO —Iictexint. iiacsirutiii,iIa IIILiit (itil. ''aic''	Caloviei-
10, Coiii sLias lespectivas classes passando sus tctij)aIiies iia daia tic
iihIieaçt da cniciitia que lustilulu este riigt a octlp;il o LHe de l)etcii'e.

tiia:itidas a'	aea e\Istentes nt qtiailitt de deteti es.

§ 1 - Os ocupanies d cargo de ( ureercilo a que 'e cicie o o,oti deste
artigo in'rcssa!-i() ti,i classe inicial tio careo de i)ctcti e. indepeiuleriieiiienie
da classe ocupada na carie ira dc ( ' ai eic ii

§ 2" - Os seivitkwes de que traia este artigo lanli tis a	 na
earrciia por niereLililenlo e .ini ieiiidade

§ '' i\kt iiiteeiaI tuiiipriiiieiiioIa lei ii ' 13.721)tle 27 lc scicitihi de
20()0. eahcin aos ocupanic,, do cargo de I)cietive as aiiihtiiçtes i)levislas nt
mL 7 da IA ri.'' 5 1m), de 1(,(k-

§%'  Fica Poder kscciiti-oaiitori,adtia piorroero ajuste e ti eqniltlii lo
tio núncio de cargos ria serle dc eiasscs de 1 )eiel i e..

An. 2' —Esta cmcnda a ( ' i'nslrtttiçitt elrti,i ciii ter ria dai de sua pititiN
eaçao,

Palácio da lirconlide p icia. ciii Belo Iloilitirie lo 28 de tleiciiihr de
3U1

i)epui.ido Aniônio Júlio - l>rcsiti..'nie

l)epui,tdo Alherio Pritto ('icili,	I'-\ ice- i'iesltiepitc

I)ej,tiiatio i -o .is - 2''- Vice- Picsitleriie

1 )etit,tit ( )Iiiit ' ( it'iliiilit r	\t,e-I'i'esiticiitc

1 )eptiiatlo Niatiri lorres	l''-SccIeiarlt)
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I)cptiiidu \'andcrIcy Ávila - T'-Secretário

I)cpiiiado ÁI\'al(l /\nIniu - 3''-Secictíri

• PUb/i( .( U/U 1h) tIl1111S (,('I(hjS, Seçóo I)iohlio) do Le, 'isIatit'o, cm
2911212001.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nu53

I)í nova ictiaçio ao ali. 239 da (tnLiRiiço do
1	i t(

:\ t\let da \e inhlci.t 1 ezi'iuiia do ILttio de \Iiiia (	flO' lei
MON do aiI. 64. § 1. da ('iilIiltIiçu (1(1 Iado, jiiiintiIa a e!1lll1C eiiienda au
EL \ lii LI li'I ii Lieltulial

Ari. l—( ) aii. 239da (uunstiitiiçtuudo I.ijdu. noulilteadut pei Niiienhi
(utisliItiiçitu n" 10, de 1° de tkiemhio de 1995. 	ia a I!t,Iar eoiii a etiiile
redução:

"i\ii. 239 - Seiii I)I'LillI/I) Li(tllLlll,i de eellIrall/itçat>tIt lCLCil' IUiI'tliC.i'.
II lCLoII1lllCflt() (te lltIflIti» e tteiiiji	LIcitas )(ihIiCds LiadLials sela eiCtliatio
no' c'i,uIu.ieciiieiiiuu'. ptliiiuo'. IuU jriadui	;iiiti'iiiiti', peLI aduiuulul'IraL.i
late nihti ia.

Pani g rafo (111110 - Aautori/açio a que 'e relere o eajui deste arligtu seí.i

I)L1Ft1eti.i lo III cal) de in1preil'a oticial do Poieie', do h'.ia&luu e di tilgada lia
lilICinLi, na página eletrônica do Estado..

/\rl. 2" - hsta Emenda à ( 'uinsiiiuiçio entia Cm . cor na daia de ua
)hIICait

Palácio da Iiict)IilIdcilcia Clii thItt 1 Ioriiuunie. aos 12 de tic/eiiihiii de 201)2.

1 )epntado Arilônio 1 titio - Piesidente

DeputadoDepulado \iherto I'itiit' (odEio 1 - \'iee I'ieideiiie

1 )eputado lvii Jtisu. - 2' Vice- Presidente

l)epuado ( )tinio (iistiiiho - 3' \'icc-l'iesiden(e

Deputado Mauri Torres - 10 secretáriou

1 )eputado Waiiiterlev Avia 2" Seeretalu)

Deputado Ai uru) A ii tõti ii - 3" Secretário

• !'id/)ii((kitI no Aii,w (,eiaj. Sq óio Ditíiui tio !.tiiiiui!/io, ti,,
1311212002.
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EM FN 1 )A À CONSTITUIÇÃO N°54

1 Li io',c relçio ao ari. 56 da Constituição do
1 statlo.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Lstado de Mina ,., Gerais, rios ter-
iiios do ari 64. § 4" da (' n si it ti ição do Estado, promul ga a seguinte emenda ao
texto C( ii) si ii LiC i ou ai

Au. 1"- ( ) ari. 56 da Constituição do hstado passa a vigorar com a seguin-
te redação:

Ao. 56 - ( ) Deputado i inviolável, civil e penalmenie, por quaisquer de
suas opiniões. palavras e votos.

§ 0 ( ) l)epuiado. desde a expedição do diploma. será submetido a julga-
mento perante o lribunal de Justiça.

* 2` ( ) Deputado nao pode, desde a expedição do diploma, ser preso,
salvo ciii flagrante dc conte inaFiançável.

§ 3° - Na hip6tcsc prevista no § -')"deste artigo. OS autos serão remetidos
dentro de vinte e quatro horas à Assembléia Legislativa, para que esta, pelo
voto da maioria de seus rue nibr ,,,, re ,,olva sobre a prisão.

§ 4" - Recebida i (leu tine ia ei )n tia Depu 1 a lo. por e ri ii te ocorrido após a
diplomação. o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembléia Legislativa, que,
por iniciativa de parido política nela representando e pelo voto da maioria de
seus membros, poderá. aii, a decisão litial, sustar o andamento da ação.

§ 5°	pc(li(li) de susiação sela apreciado pela Assembléia Legislativa
tio pia/o iiiiprorrogável de quarenta e cinco dias do seu recebiiiiento pela Mesa.

* (" -- A sUstaÇãt) do processo suspende a piescriçao. enquanto durar o
iiiaiidato.

§ 7'' ( ) I)cpcituio não será obri gado a iesicrnunlhir sobre inbrinaçiio
recebida ou prestada C111 ia/ão do e xeic e o d( 1 iriairdato, nciii sobre pessoa qti
a ele confiou ou dele recebe ci i n )r ii) ç ã

§ 8'' - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição da República
não inscritas nesta ( 'onsiituição sobre sistema eleiioral, inviolabilidade, iiiiuni-
lade. ic iii tine ração, perda de mandato, licença, inipedinicrilo e incorporação às
loiças Aririadas.''.

Ari. 2"- Esta emenda à Constituição entra ciii vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horitonie. aos 18 de dezembro de 2002.
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Deputado .Aniôniu julit) -- Presidente

l)epuiali \Ihertu I'inlo C'eI1it	1 Vice-}'restdenie

1 )cptiia&Iu Iv() Joe	\'ice - I'iesitleii te

I)cpiitak ()lint ( nhiitIl( - 3' Vice- Piesidenie

I)epLIitd	\iaiiri lolic .,	1' SeLIeIII

DÇputado \\anderlev t\vila - 2 SeeieLiri

I)eiiiiiidt AIiiro Aiii(iiio - ' SecieLiri

• /'u/In ciIi n %/uui	.Seça(' Mário /, Le,'i/í,ii, eu,
1()11 212002.
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EJFNI)A À CONSTITUIÇÃO Y 55
\crcccnta par.lcraI() ao ari. S2 do Aio das Dis-

posições Constitucionais liansitórias da COflslituiÇi()
Ii Ist a(k).

A Me\a da i\sseiiihkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos ter-
nios do ao. 04. 4. da ( 'onstituiçio do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto colisi 1 tuciomtl

Ari 1' - ( ) ali. 8 2 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado lica acre ,,cido do seguinte § 4":

"Arl.X2—( ... )

§ 4 -- /\ ljiiiveisidade do l.sta&Io de Minas ('ierais, a IJniversidade Esta-
dual de M mies C Iar is e as Ri til çies educac 1 mais de eu s no superior criadas
O U autoriiadas por lei estadual ou municipal e existentes na data de promulga-
ção da ('onstiIuiçio do Estado integram o sistema estadual de ensino.''.

Ao. 2° - Esta emenda à ('onstituiçõo entra ciii vigor na (lata de sua publi-
cação.

Palácio da liieuntidêiicia. em Belo Horiionie, aos 20de dezembro de 2(X)2.

1 )cptilado Al)IôIlI() Júlio - Presidente

l)eputado Alherto Pinto ('oclho -- 1'' Vice-Presidente

1 )cptiiado lvo Jisi	2" Vn.c-Piesidentc

1 )c l ,utado ( )linto ( odinho	3' Viec-Plesi(lente

1 )c pu 1 ado M au riR rres - 1 ° Secre t íri o

Deputado \\'aiideiley Ávila - 2" Secretário

1 )epuiado Álvaro Antônio - 3" Secretário

• I'ubluwhi no Mina.	Seção Diário do Legislativo, clli
2111212002.
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ÍNuucIi: '1'EI\IÁ'1'1CO

AÇ() 1)1; I\('ONS'FI FL'CIONA---direta:cii:içiodecargos(art.6i. VIII)
llI)l)I.	 - dileta. dcstituiçiu de integrantes (art. 4°.
--	 (Iii 1 !ihiilLiI de .Jii'tiçd lirt.l'')
100. 1. li- empresa publica: instituição.  cxli flÇi() (art.
AÇAU IL;ItI.ICA	 14. § 4°. lO

civil (ali. 120. III)	 - exercício de atividade administr zitiva (art.
- penal: Iuiiçio do \liiikiriu l'iihlieo20. 1.11 e tio
prl)in sei art 120. 1	 - i tiprtihidade ( art. 29)

RESUISÓRI.	 - indireta (art. 14. § 1°. 1 a

- eO i1il )eti1ciil do l'iikuiiil de .ItItiçl (ait	indireta. adaptação à ( 'oiistituiçio (AI )CT.
0(1. 1. t:)	 aO. lo, parágrafo único)

ACORDOS	 - indireta: causas e conflitos entre as

L I IICI(	(lil lt;il	,ii • t li) II)	respectivas entidades: prxcssoeuIgamento;

AI)II\tSI'R.ÇÀ( ) I"A'/,IXI)RI	conlpttukta do Tribunal de Justiça (ar). 106,

- dreas de içúo, pieceditcii sohi'e setores L.P.
l)	 - indireta: criaçau, cxtii1çio ou trans-

I)\IINISI'RAÇ.t() -	
torivaçio de entidade (art. 14. § 8°)

Vei t:iiiihiii SERVIl )( )k	
- indireta: estatutos: res isiii O AI)CT. ao . 03)
- indireta: presidentes das entidades:

-- ações.e empresas pública ,,:   icied;ides de
economia mista: ai ieitaçni (ai 1. 

14. § 4 IV) aJ)rovaÇ:tti da escolha: competência privativa

- « ente publico:	 art.
da Assemhkia (art. 62. XXIII d)n	 destituiçao: Úmissao 

4°. 1 'i	 - orgaiti/açao de seus orgios: aprovaçio da

- atui idade aitmiiiistraiisa: sistciiiíis,A55	ibti.i (ari. 61. XII)

I)lau)ejiiiieiutii, finanças Ou	14	(	-	gúos e entidades: autonomia gerencial.

ato adiiiiiiotrat is o,iuio(i v:uçio. legalidade L	'11 
ltaii.t e 1 inancciia. ampliação (aO. 14.

§ Ole li)

- atos: tuscaIiiaçio e coitrole. insalid.içuo	or,ios e enti(lades. manutenção;

(art. 1	§ 1°)	 rcestrltturaç,uo (AI)('T, art. lO)
autarquui:i, tuuidaçiii. órgiii autônouuuii: piCstaÇ) de serviço público (art. 14. § 6°)

iuistittuiçii). e\tinÇúi) ali. 14. § 4'. 1)	- princípios e disposições gerais (art. 13)
- auitiliioiiiia adniiiijsiiativa (ar). 14, § ))	reforma administraiisa: aplicação do art.
-Caieo'. ellil)reeose Junções (art.21 )	30 (AIX'T. art. II)
- coIieess.ul 1. pernii ssio ou .uLit(iritaçui O art .- sers uços públicos: participação do uisLijri()
4. § 7")	 Girt. 14, § 9'

- despesa com pessoal: limites Gari. 27) - sociedade de economia mista: instituiçao.
- direta (art. 14)	 extinçiio(art. 14. §4°. II)
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AI)( )I .t:scÊN( i..
\r I : A\1lI 1. (RIÀNÇ\ .u!X)
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('ENI 1. PORTADOR 1)1. 1)111-
('IÍN( 'IA, IDOSO)

('UNS E 1,110 I:si. ULA I.	1)05
I)IRIi 1 OS 1)	('RI.\NÇ, E 1)0

I)( )I .I;s(I\II:
\ei IA NI ÍI .1 A. CRIANÇA,lANÇA. A I)( )I .FS-

('INI1',	l'OR'I•\I)UR	I)1
(I1\(I •\. IDOSO)

('ONSI'I.Il()	ESTA I)t.\I.	DE
1:1)1. ('A('.k()

lI )l ('AÇÀ( )
('UNS 1:1,110	ESTA 1)1 \ 1.	1W

II SI('()
\l'r SANi..\N1I.\I( ) IIÁSI('O)

('ONSI] 1105 ES'I'..U)LJAIS
LlItt,:s'. Ittttiitittitti'tit,. (_'\iinçü(t(art. 4°.
14

(ONSIlI IÇÂ() ES'I'ADtIAI.
( O IttI ) I I )itti\st) (it	tttjitit.'r. (lct('it(icr e

i,ll iliI ( l ti	\I )(''I'. ai 1.

- guaida: cii ipetincla comum da L iiiãtt,
rstadti eMunicípio.,, 1 ari . II. lI
- Iei!lsIaç.it i'ttnipIenicuiai: ( 'oiiiiss10 de
I:stitdo' AI )( "I. ari 52,	1°c 2')
- re i	AI )("i'. trt' .3° e 4°. parágrafo

1111.1

('ONSI 1 I'( )Rl. .J 1 R ÍI)IC,.
de clii idaili'	jiiiIilic,i:	'ilidj	iii

\lIIiiiilI'tit'Il L i,uri	120.\lIIi
C( )NSL \l 1 l)( )R

ilcIcst:	t.'tiiiiltitii	t.'SI)ciillli/li(Ia
tiiailtiiciiÇitt pelo Pii IiistlR Público
I25.IV
- deIc',i tio ali. 233, * 3"

diici(o	(IL'iesii, (IitIigaçK) )AI)("I. ali.
18.	i'i")
- olaiiIsulios estatais de detesa:
participação do NI mi sIrio Público (art.
121. lO
— Proi,ratiii Ostadii:ui de Proteção ao
(AI)(-1'. aiI, 14

('UNTAS 1)0 GOVERNADOR
e iii le;iincnjii: ver G( )VER-

NAI)OR I)() IS'I',\I)()

('t)N'l'EN('I( )S0 ADNI IN IS'I'RA'l'IV()
Ieciirs(), i,'tiriti;t i }'aic'ti&li I'.IaiIti:tI (iit.

CONTRIBUIÇÃO I)E MEIÀI( )RIA
144. 1111

(ONI'RIIlE'IN'l'K
ti rL' ii	p cciii niento ad 11111) strat i "o:

AI)C1'. ari. 18. 1
( '( )NFR( )I I' DE. CONS'I'I'L'UCIO-
NU .II)AI)1:
-- partes Icgíiiiitas para exeri''-lt lan. 1181

CONVÊNIO
- aiitoriiaçki e raid icaç)o; competência
privativa da Assciiihléia (art. 62. XXV)

cc Ichraçit i: c iii pctêilc ia do Governador
alt. dl). XVI)
competência do Estado (ari. 10. III)

('0N'ÇNI() IN'I'ERNIUNl('IPI,
t)i t )Vaç3 t ) . ciiiiipi'tênci,t	1 k ativa da

A ssi,'mhtéia lati. (i2, XXVII
disciplinariicnio por lei (ali. 14. § 12)

('(R)I'IRA'I'I\'A
do E'tadii (ati. 233. VI)

!iirhlii de ilc'.ctis d iflli'iit(i ,iit. 215)

('014P0 1W It( )I REI R( )S MILITAR
(Ver iamhdiit 1 1 ( MACIA MILITAR e

MILITAR)
aplicação da IciO\Iaçai) \ igeitie ixtri a

Po lícia Militar; prazo (i\l)("I'. ir[. 1(X).
((1/lO!)
- ('timand,inte-Geral: processo e
Jul g amento 1 art. 106, 1. 1')

comando por oficial da reserva (ari. 142.
§ 21
- comando superior: coulipetênci a do
Governador (arts. (M. XXV. e 137)
- competência 1 ari . 142)
- desineitibranienio patt'imoniaI. financeiro
e orç'anientírio da Polícia Militar (AI)CT,
art. 1(11. ('(1/til!)
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- ctaIuLo: eIaheIccIdll poi lei coltl I) Ic -
nleTlLtl 1J1t. 3Q., OMIti
- Ii x;lçil dl, etetl1s: njtei	de iIttciaIlvt
IC (1\cl'naIll (au. ). (lO. III. ii)
- Ii\;tÇ5l) C iliui)iIiCltl 1111 '. cIctiit-
liLl\ i.iú I,i .\scriib)cij ',itt.	1. XII

uuieli.isati iLis	iÇ.iSC\CluiILIlI'Ci1l	 i.Ie
de iilivinleniI lei linI ealuriu: requisi h
FMC .'). ari. 12,	,u,. e *

- iiltei.!r;l)c' 1 iii	--.	i/'iiI
-lilizilititelição di esirutilua
(Al )(''I'. ali. 11)1. I)ui'i!i;tIi ili)lt.i))

IIiiCi,IiS e	(lIÇ,uli uiIL'Lliti\I.1 ii,.'
I )e rii i;i u titicia li., Polícia \tilit,iu':
rcqtuisiti»I.M )( 'latuis. 98 e
- ordellação das despesas tu eseÍeÍC lo de

\l )(' 1. all	1 M. p;ul!i III) Ulilcil
lei cLltnpIeiiiL'iiI.irl.ixl l4i

- prililitiçai) de oficiai ,, e iuluuueaçatl Pr
cuuiis: cutupelcilcia do ( ivernadnr (ar).
90. XXV
- re.!uIaineuIt(Is discipliuuue'.: rc 15i11

pc isIiea pelo Poder E\ecunvo iari. 1
(1 11111(1

- iI.(I.'\ ,!1IIL'uItII	III. iitJiÇ1( i liii antulaçfii de
peiiiI idades .idii ii strati\a: ci ipct'iiei.i
I ) ui V ;Iti \ ;i L_iiI( ili\eii)t(JL)i),Iit. 'fl). '\III
- ieuuuiiu1et:iç' 1uIu: L.'i)ul1J)atiI)ili/açiil (i"il )(''I.
aiI
(k1:UHE

Ver t;iiiihi.nu 1] )UÇÀ(Ã(
- atendi ulieuliu (ai). 198, IX
-- '-.ervidiir	liIhi	e LiepenLli.'iIie..

('RI] )IT()
Vi i Liitlh,'uii( )R( ,\MlNI( te SItRN-

1 \ 1 )\ \SSI \t RI .1:1 -\
-- ,.ic il,tLuie/.i

- c. I ieciaI: viL'eiici;i (:iut. I(l § 21
.11 - 1	(II. *	"

-ilIuiiiIiLiIL I I I ii I lI l iiiI)(iuI	lil.Vil
- (Iler; tç0es ti.: proibição: ri.'.'..ilvas (alt.
I(li.III.art	(i2..'tII.;iit.iI.III)

- SII I)IetlletlIir.	ei ( )k(.\\tIN....1) 1-
5 E('kl1\RI \ 1 ).\ \SSI\IRI FI -\
CRIANÇA

Vii IAN.1II i.-'\, ( 'RiÀNÇA. AI)( )I IS
CV \] U. I'(.)RI \I)()R I)I 1)11 1
(iI:\( 1 \. II)) )t 1

CRIANÇA 1; AI)( )I I:s(I:\II :
'\IIi I\. (iI\N(',\.

AIX)I I'CL\ II -	i	II\I)()I	111:
I)I:I-I( II\(I.\. lI	)S( )i

de	lriteçfiil. reuuI;iiiteiii:iç;t
III,	IX. 111

(RI\II-;(o\IL \I
LII. Seti.t;ii 1	 III. 1 st,ilii lari. 9 )	§

- LII 1 ( , , l\ erti;iLiiIi til, Ist;idii (;irt. 92)
- Lii) ( iiuii,tiitl,tiite ( ;el ,1I LI;, 1I1e1,1 \Iilit.iu
C	LI	( ' 1 ip	LII.	I	iii (ei	1 1	ii

1 rihuiial ti,.'
Jtisiiç;i (m). 100. 1. li)
- de 1 )cpLiIaLIiI I:t:itituaI: eiiulil)cIi liii

'lri(',ii,,,I de Jtitii1 ,i L ii).	IlJ(.
• LI

-- de liii, de I),ieuiii: coiiipeleiici.i illiga .
lilelitui IiihtiiiiI di' .Iiisliç.i 	I0(i. 1, /11

- de _Iiiii d, 1 iil i iiiiii ili. \IÇ.IL1.1 CL ii1L»
tCttt.I,i (liii ;iuuieutil 1 iiíun;ii LII.' ili\Ilçi 1,11).
it)(. 1.
- LIC hill til, i'riIiiii,iI u.ie .hii't iça l'tl

Ii	hiiiii;uI	iii.
Jtistu,,;i	III.	1 1)1. 1.
- ile iiieiiihii tu ' \1 iii ltil li 1 'ilhiluci,: LI iii
peit. 	IiiI)liiiLilIu	1 rihuuiiui LIe Ju'aui-,i

1(1(1. 1. /i
-de I 1 ieleitii Muilicipal:	 jul
gautueuuli) IriI)uuiialde.Iiistiç,iluit. Ii)0.I./

Vi iI'iiii,iI LII.' lilsilci Liii.
11)0, 1.i)
- (Ii) I'r,i,.iiuziiI,ui -( .'r.iI til,Justiça.
tCriei;i liit!auueuulclI rihiiii;iI tie .Iiii i;t );iui.
I0. 1.111

-de Seciet,ii il Li,.' 1 'titio: CI I iiil leteul,.l.t iii
e;luureuuIL) Iuit)iiti.iiLie.hilsliÇ;i);uit. 100.1,1,l

LIII \lee-( io\euu,itiirr; I. iIuu I l L 'tI. ui,ua jtiiUu
nuelil i tu ibUlhi) LII. .ILitiÇi liii	100. 1.
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(RI \ II: DE RISP( )NS ABu .11)AI)F
!	(	iii.iii!,ii:e ( i:r:tI (Li I'olii:i \lllit;Ir

e do (orpo dc 13i mheiros s1 ilitar ( art. 106.

- di, (iiveunador do Estado ( art. 9 1. 1
VIh
- (hi(; veinldor: iiaiaitaçflo na Assciiihli.i

1. § 3")
de Secieiariii de Estado (art. 93. § 2'')
do Vice( ov('riiador (ati. 62. XIII e XIV)

('II 11
icesso: competência comum da Uinião,

Istil(l() C .1tiilicíi)iii (art. 11, V
- compele :10 Estado difundir (art. 10. IV)
- diias ciillielnoraiisas (art. 2 lO)
- defesa. curadoria especializada:
manutenção pelo s li o sttrio Público (art.
125. IV
- escolas e bandas musicais: congo,
c:ts alhadas, 11 )010 lati. 2207. § 1")

lurido dei )esenvolvinienio Cultural lar.
207. § 2",
- incentivos fiscais (ai-[. 207. V)
-- le.isI:içao privativa do Estado e
cOtliiiiiellie (11111 a L! ii i lo (alt. 10, XV. i(
- nL'icleos ui'htiios: )ioieçio (ari. .:()91
lRli1í!i:tIi i iiiiic(i
- pa I ri m ô ni o cillitirzW bens (art. 208
- lxltrIiiiinio ctilitiril proteção (art. 209)
- Podei l'íhlico: garantias (art. 207)
- política cultural (art. 207)

1)

DANOS
coiisul,,i(k)r. lesj)oilSabilidade: legislação

iri ai 1 vi do Estado e eoleorrente com ii
II), X\. li)

- ludo iilll)ieiuie, resl)i)nsahili(tai.le,
IegisIaçiii privativa Iii Esiadtie concorrente
coma 1 : 1,1:1(1 (ali. 10. XV. Ii)
- ptIbIicI(Iade dos 0rgos pthl icos ( art. 17,
parágrafo ú11 co)
- responsabilidade: pessoas jurídicas de
d irei lo público C privado (art.  16)

salor cultural (artístico, estético,
l)i siirico. turístico e paisagístico) (ali. lo.
XV.li )

DATA \IA(NA
1 )i i de li riileiites (art. 256, (apul e § 2°)

l)111I'I0 FIS( 'Ai.
liquidaç;io. pequenas e micro-empresas.

(10 P' lati \S agropectiárias (AI )('T. ao
73. Ia III. §* la 8°)
-- pequeno e iuuiniprodutor rural (art. 148,
pirigral o único)

l)i'FRNSORIA PL'IBIICA
- coulipetuicia .' instittiiçio (ari. 29)
- criação de úigii 15 no Estado (art. 130. § 2°)
- Defensor Público: carreira. opção.
garantias e vedações (ADCT. art. 22)
- 1 )elensor Público Geral: nomeação (ali.
90, XXVI)
- I )etensor Público Geral: nomeação pelo
Governador ( alt. 130. § 1°)
- iirganiiaçhu: aprovação da Assembléia
lar. (ii, XII)

cargos de carreira (art. 130)
11rgtulii:lçiii: matéria de iniciativa do

;iiv('l'l11( or Gin. 66. 111,/)
1)1' FICIÊN( IA

Ver iauuuhcuui i :AMÍI.IA. CRIANÇA,
AI )( )l .ESC ENTE. F'( )RTA DOR DE
DEFI('lIN('lA, II )( )SO)
- adnhissi() ciii cargos e empregos públicos
(ari. 28)
— 1 1 1)0 1 0. assistélicia. integração, legislação
privativa e concorrente com a União (ali.
lO, XV,o)
- atendimento especializado (ari. 218,
par:ígrato único)
- censo. ciilu(tlções socloeconômícas,
ciiltiiniis, l ) I O t ' i ssii i luais. planejamento (te
ações públicas 1w-t. 295)
- esiahc (cciii iei li o" de abrigo: fisca ti iaçio:
função do Ministério Público (art. 121,
- formas de proteção; regulamentação
(Al)('T. art. 18, II)
- Ioconuoçôo e acesso, tici idades (AI)CT.
art. 88)
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- proteção e,garanna. (IIIIpetne'ILi comum
di 1. ni ai. ['ILIeli 1.' \1 Liii ki pi  i ai'). 1 . II
I)l;I.F;(;..çi() 1)1; I)I)l:R

I'iielci'es (alt.

« ij ii l'iii,Ici'[ 'isl.i(ivuii> I'ieIci IL'eecuIii):
ievligLiç5o (i\l )("l', Ali 51. 1 e II

I)lNÚNCtA
- de crime ele resI)IiiI s ahIIItILIdc cli'
( ovcrnatkir alI ') 1 . * 2"

DIENIC'NCIA N)l'tl.,\R

)il'I.	s2i

I)FPOSI'I'() 1)1: I)INII II R( ) l ' BI .l('(
de uso ele insi iliiiç,t

liIhIiIe'ciI'Lt citicial ;irt. 7'S

I)p:IL:'II)()
(Ver taiuhéin A.SSI'.\ll)I.l'd,\ I.NGIS-

LA'IiVA e PODER I,l( ISI .A'Il V( )(
- itivieIadcs i ucu nilpal Ívcls ii') 57)
- crin)e inaíiauçasel l.ii. 5(. *	I"a 71

decoro parl.II11cIIILIr. mci uiipalihilklaele
(ar). 5t. § 1")
- li '.aÇi() de rell1tullcraçIi): coI11petuncIa
prlvaIIa da ,Asscinhlei.0 art. 02. Vil
- Il(\'i.,IIdIiI'Li cio i'uII'ils c,uieos (LIII. 5'). 1
- iuivuilahilillc piiriipillliies. l).iI.I\r:I.sc
Votos (art. 56. ('(i,Li,/ 1
-- iuIgLinlciiI( pclo'l'rIhIunLuI etC .IUSIiÇi (Lii').

- 1 ie'eiiçu. e!iiCIIÇLi. II1Ii,'IeSse' )LI1'ti1'I(I11 (LIII.
59.111
- licença para processar; eompck' nei a
priaIiva da AsscmhIeiLi (al), 62. VI)
- InaIld,Ito. pci'di imi. 5. 1 Vi. § 2''e O)

-. processo e iii) 11.111 ciii II Ciii cri lues COfflUUS

i,irl. l(ki. 1.
rcIIiLIi(eI'LIçi(i; IflIteliLi dc iIlIciLuIi\J da

McSLI 1a11. (i(i, 1. 6
--reIliIInel'LIÇ6i). opção (ar). 59. * lI

SISICI11LI cicilii LII, invliil:ihitId;Idc,
III1IIIII(ILI(lCS. I'cIlIIiIIe'I'LiÇui). e''ILi ele n(Lol
elalo. licença. IIIlpCeliIIIenIo. inc'orpili'LiçLiIL
LI'. loiças Armadas - a;illcaç;'IiI dts l'c(11';I'.
ihi ('iIlsIiIuiçiiieIa Repiihlue';i LIII. 56. §

-. suplcille 1 aI'), 59. §* 1 ' C 21
- testemunho l.Ie'LIIlLIt\O (ali. 56, § 5')
- '. LILI. ei 'II'. CLIÇZIiI ele suplente e cleIçLiIu
(tri si, *	l''' 21

-	\ iCL'-I'iL'Ii'II'.. c'\c'I,'ic'li) eILI IL1IIL iii
I'ie'tc'ili's i \l II ''1'.	ii)
l)isI;liH1R( .i)( )R

(.11). 101 . * 1'')
Ifl':si':NV( )I A' I\lIN'I'0 I:( '0(' ),\ I I( '(

I'.stLitli ':	i iihiçao 1111. 242
- ( 'ilil se liii dc 1 )csc lIS iii'. i ilielito Ecu 1110-
nile'	e' "li'CILII e'iIIlilosiÇ.'ti i,il'l. 231. * li

etcics,i cli i,'iilIsLIIli)tIii 1.111. 233. § 1'')
	eIc'se'ii\it lilIclili	ee'(I)Iliii.,'Ii: liuienlo

214)
hlueludctIcscilsoIsiIIicIIIo:e'I'iLIçL'ioi;uII.

2.15
- IïIicI'uIeIlul i i esLi,: 1 I'LItLiIIlCIlIii cli Ici'cilciLidi

231, § ''1

IJF;si'i':s -s i'l ' iti . 111
- pLihlicJ.iLL'. Iiiil.iç.i' :01	( 5L .	2

DESPORTO>i:i ./.i:k
- i,'liihcs e i5.sc'L,iÇLii.', i\\i'Iclii.'iLL IlIcetieLI

i'. ' i ,i&li l (lIIIIIie(Ii'iLII'I. t)l.IV(
- eIe')Ieieules', Li(e II(IInicnII) cspce'ILI(I/Ludii
(LIII. 21	. l iii	i.ih	111(1(111
- elcspol Ii. li LiI:IIIIc1iIi ' di 1 cI'cIlcILIdo (alI.
2t. 111
- EsI:uclo: i,aILIIIII,i e' iii ihuiç6es (LII'), 21
- 1 MIeI LIII SLI i IiS LicIl . III scsi i Ii(cIlI II III
elcspoi'Io: hcllctie'Iiis IISe'LIIS (LIII. 221).
paI'agI'III IiIIie'I i
- atei', LIl lI I ii) e iIle'cIIIi% ''(LII'). 221))
- IeIslLiç:io h I I ' iS'III S LI e' e'Iiile't)i'I'cIlk' e'IiIll Li
I 1 iiiai 1 nt	III. XV. t)

i'cSci'\ LI de LileLis: P I i I 'L1 5...,IIfl )Iis ele
c'spIii Ii.';	,)IiI1,,iIi Ie',ILiLle' Iii'I, 21 (', IV i

DIA 1)1: II I(. 1 )I:N'I'I;s
- i.ILiIi Iii,ii1,i	III	2(.	0/01 e * 2' i
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DIA Do I:si'.u)() I)I: N IINAs(;I:R.•Is
L(IJ'Ii'

1)11 .I( .Í\( IA 1)1 .I(I.tI
iL ,({Lliiç:it: Iiiiiçi	It	\Iiiiisi,._'ri,i I'iihlici

flSlI,/\II,
I)IRIi lo

1h liC, )iii	1	. \ \.
1 iil.iltL,.'II t	drI	III. > \. t

- I)eItCt1Carit) .111. lO. XV. ti)
- trihtiiíri': leei\IIçitt LiiIlei)rrenIc cttn
1 ni5u dii. 10. \\, ,t)

iirhaii,siici, Ga 1-[. 10. X\, (i)

DIRI;Il ) ('ONSIlI' 1 ( 'I( )NI.

* 1")

DIREITO INI)IV II )L .\I
'I,'iis,i a au. 7. § 2". V

1)1 Rili ODEl)E 1 \I( )RMÇ.()
1it'lt1'. til' I'ttIci I'iihiii,i )Irl. -1'', § 51

1)1 II'I'l( ) I)F: l'I;I'Iç( )
tlui e;flt)Ittmenl,t:

I)IRI:l lO)	 Al.IRo('I:ssL
úutii rt'ulie com	lni,iii ali.

II). XV. h

I)IR[:I'lo)s E GARANTIAS I"LN-
I).\II'XI'AIS

1 \LitI	i	til. 44

DIRI;IIos	V.	IIIII;RI)I)F;s
()NS"Ill'1 ('I( )N. IS

1 LliiL,i' do \Iiuii,tcri,	l'Lii)IiCt>
III.	12(1. Iii

1)1 RI'II( )S I'Oi Í'l'l('( )S

'fl
1)1 R Frio )S Stio,j I':IIV( )S I'llI .1(05

1 ) 1 ii:'iiizi:s o )Rç.t N i V N - 1 - À iu.s
\L'r ltuu1t.iii A'SL\1I!llI.\ I.i(lS-

1 A II \"A .airi hu içt ),'.,
llljit,i'it tie IlllClali% a tIt (	lan.

III. Ii)

DISCRIMINAÇÃO
in 'iugitt ou t'uii d,tde L'sladual:

I)ro íbi(Li(,iii . 4",§3")
I)ISIlNÇ.() I:NTRI: BRSIII;IRos
0(1 \ID-l)IS E) I •'I:l)FR (,'.o)

Pi th1Ii (i)	til	'. III)
I)IS'i'R 110
- CilaÇ.ii 1. tinuiiui/açitt. ' iIMCSSiiti (tu1. 1 70. IV)
UÍVII)A PÚBlICA

)Vei l,iniht.1ui .\SsIr1[3LÉIA LEGIS-
LATIVA .airi huições
— fato ,,  zei'adt til's, exame analítico. a)LIIaçk)
de irregularidades, nulidade (AI )CT. art.
53.* 1°c 2")
- iítultis: eI!1lsij() e escale (aO. 161. X)
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

ctilllpeltilcia dut Fsladii (ati. lO. XIII)

1)I\ IS.() I' ORGANIZAÇÃO .1(1)1-
CIÁR IAS

ntilt4ij ti,' iulit'iati ,i (to l'tesideillc ti,)
1 rhiiii,ii de Jtistiç,i ,irt. 06, IV.
1)0)('( l NJiN'I'o) PÚBLICO

))ittihlLl(t 11l_41iI Oh	til 5'' II

I)( )TAÇÃ() 0RÇAMINTÁR l.
lcpI\se ttnaIicellit: I'iier 1 .ecislaiivtu.

I',lt.iCi JlldiCIilIit), \lllllslério Público.
Tribunal de ('tulhas (ari. 162 e parágrafos)
- 'itiversidade do Estado de Minas Gerais
e Unix ersidade Fstadual de Moines Claros;
perce 11 ace nt ( a ri. 199. §§ 1" e 21

F.C( )SSIS'I'FM A
(Ver lainht2uui NJFI( ) AvI 13! FN'E'E)

L'tiii'.t'i\ ,içhiit:	)1l[)t'it'liL'Id	iii. II). XII)
EDUCAÇÃO)
-acesso: conhI)cltTncia c(tlululli (i 1 nOjo,

Fstadtis e Municípios ) dii. II . VI
- analiabellsullti; erradicaçio: univer-
salização do eu si no fundamental (AI )C'l'.
ar!. 76)
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- ht!Isas de esiuLIu: destuli ÇU utri. 203.
* I'

(.'ariip.tnh.i N.uc unal de IscuIas da
(i1u1iuui!i1IaLIe (uri. 29 1

- eliilpeicIIsiadIlLlcíuuuir(mi. lO. IV!
-c()tiIiii!ILluLlL,(),lriILu)aç.t()).ui. lY'. \Ii
- ('iIuu'eIhu Isidtu:tI de I:LIiicaçuI:

pci cue a e a prl tçu	t te iii hrt
(ar!. 02. XXIII. b, e au!. 200)
- creche e 1 i'' . cscúlau: aceuidiuiientu (ai-I.
198. X

duretili de lodos. dever dti 1 5LILIIi e Ia
Ianiília (alt. 195
- enstul : aCesSII lar! 190, 1

- ensino: aplicaçao dos ectuístis:
publ ie idade (aut. 202
- etisuil) cLlniuilii..)rlL 1: puw1 idade  dc api
por pai te do Fstadii (Ia 291)
-CI1M110 LI:! SICIIIhILI e I:IILISII(lI. 2°t.ui
ar!. 1 )S• i)J l iiiiulII

- clisilil: Llcseen(rali/aç:iuI: direiriies (ar!
197
- cflsuiii IuuI&Iaiiieiiill: c(>ulIeii1II (ar!. 200)
- ensiuil Iufldaiiil.'iii,ul. Iuuu:ida lie 1 i(i) liras
(ADC ari 7i,
- cuuSiituuuid;uuuuI')i(ul.Il1IujaI1IuiIIera(uiui(I
ar!. 198. 1

- cusutui: gratuidade ai!. 190. V. pardgralo
liii!! 11
- elisuuil': uuiciuiu'.,l pri'. uda: eIIitIi ( l,'. liii
9$. XVII.4'(
LI!MuuI(1 u11t(Iu: ) ii! luiLIa(le lIul	198. II)

- erusulil: pruuiLipl1', 1;ui	(
- euusuui(': reeuursl>s Gil i. 2111
-etisliuti: lectulsIl'. ii'uhlicus: Ile' (iIiaç)i1 (.111.
203
- enxitiul ucluglIlsIl lati. 2110, izuuiiralII
único)

eiisiii) '.liJ)_'i tu: eli,u,	LI	LIII'')' liS
vales tio .I eiluuulinh u uilij e do \Iuciui u:
Lil(açes e reuni s1Is	iii. O') .	2''
- elislilIl s iul i erul l i . Llcsecuuir.iII/:iç.iI
i AI)( 1'. art. 70. pzirzigi.i10 únicto

euisiluil superior: Iii Iidaçl)'s: IIl)ç'Il.
;ihsutiçai:cxunç;i; iuii.uIaca ,l('InseIhI
lisiailoial tIL' ItIiue)uçuI: IriiisIlIl iilaç'i1I Liii

Ituii&l;uçt'les I)IIIIICIS \I W 1. afl. $2. * I''e
2". lelO

cui'.iii	supl_'ruttr: iui'iIitiiÇIIL''. unanulençito
(\I )(.....iii.

L'IlslO	5111 151 Ir: 1 uiversid,islc LIII ISi,ld(l
de \Iut,' 1	,. lu.uczi	\l )( '1 .111. 81
§* (' ' e 2'euri. 199.	único)

L'iiSlil)I siijl L'l ii 1 1	ItI\elsIItIL' I'i,iLIIiul
1.11.' \IIIiiiL'', ( I,uiu', i ,\J)(	1. iii. 82.
- ('1151 (iii (ecilicul; L'\I Iaii s a II (;Itl. 198. IX)
- escitl;isesitdu,ii'.. L'ilsiruuc,t: ;i!1)IiIlsil:
lL'I(IIii)i 1' iiliultiICulçIII. piaui de I..'uiiL'iteuleua
(AI )( .. ..;mi 77!
-	L'seuIL.os	piuht luas.	LIIiluhlII(,irua',.
cuiulessRIilau,', 5' 1 uiuuiirlq))etus. 1 uuiduç te'.
en,,ino 1' (1L'SL)iul'..i iceursl'. púhlICI'. (ali.

21 IA t. \ I ((' . 1. .111. 81))
hs(adl: ;uuu.\II1II.flls Mtuuiii'i1tios. ilIIil)içUtl

(ai 1. 205!
- h('li)II Ilu l . s'suuusl.uiiie:	..aIuttuia de
i('(iIlSiÇiitI de atilas (ali. 28(0

I)1ie1(hIlitI.ttleLk,uiI	1)8. '..	.uii. 292)
-	liistIIuutçiIe'.	itiiI l Iie;is e
LIIC'.I.iL'tiI.i,I	ui. 1 II)	sI 1

IL'5i5I.i5.iIl	II i'.,oisa	dl	E5I.Itl	1.'

cl)iiL'lIri'LuitI' (11111 a ( t ulifiul),uii . 10, \V. i)

- iii,uicri.uI (IILIJOLI. ililIspile. •uliiiiciir,tea.
i'.Ieu)eia .1 sauods' 1 ari. 198. XVII

1111 1 11k11 , u.iicil(c: i111$lau11 luri, 1((8. \ 'VII
-	hiLl!'.	LIII I',l.t.I ' ali 2. \ II

0 10111 5 de e.IuiL.uÇaII. ,uI)ieci.Iç:iI	P'1i
2((1.;lIiu1uiI

iii LI
1)1,1111) s'sI.utlu:uI lIs'; IIhIL'ii\ IS (.iri. 204t
I'IlIIL'r I'uIlIieIl.L;llauiii;i(:uui, Ii(')
Podei I'IIOIILII. s'spiis.oliilisl.udci,iil. 108.

XVII.	2'!
plirlatIlIr de dei itleOCii	iieuuIiflienh.

especualu/,utIIi (.111. I). III .i
rceen'.ciiuieiilo I.'sI.I)I,ur 1 .\I )('I .111. 75

1I11I.'L!l,ILIIILIL' hiIIil t 'lis liii. 10%.
XIII

SuIpei(. IlIiiLIIIS..i(s' liIIiliICuiIIli ir!.	1 I)%
XI\ i

1 Iii\s'iskI,(LIC (III ISLI(I)I ol' iliiius ( craus
LI niseu'.iLI:i.Ic I'.iitlii.iI (IS' \IIIII1&'',(	liii.;

266



criação de cursos Silpeiloles TiOS vales clit
Jequitinhonha e do \liieuri: dotações e
recurso (ali. 199. § 2'
- universidades: tiloiioflhla lan. 199
- 1ll)iversiciacie:	e e\Ieihsto: apoio
tiiiaiiceiit) (ari. 203. § 20)

\ jlitri,;iit ciiis pio(i'.si(tiiaIs dit Ihisiliçi
\ 1

i:II;IIv( ) 1),x P( )I.Í(I	ri ii .II.R
\i I'( li I( L\ \1lI.liAR

I;\1I':\I) À ( ()NSll'I'tI('Á()
LI I'Lti.'i	e \ itJtlt) 1 anl ti-).

ii tÇIt 1 iO 63
- iniciativa da proposta (ali. 64. 1 a III
- hriiii iIgaçio ( ao. 64. §4")
ENIOIÂMFNI()

di reiiii til pci Içao 1 ndepende de F1
-i_.trhtCI1i	iii	1

I;\I pRI;,	1)1 ICA
-l1ilh1ilhIstliÇtlit1)úitlieiiihtIiieId(aII. 14*
1.111)
-alieiiaçiiiiaii. 14,*4°.II.* 15* 16.* 17)
- aiienaçitt de ações: citritiole pelo Estado
(art. 14. * 4'. IV
- :iutoni/içui haia iihStittiiçi() e eXtiiiçiii

14 § 4''. li)
- Ii xaçii) do titiadi>> de empregos
aproviicIii da AsemhIcia (ali. 61. X

l]ila(iIoLIc criiprLi : nailniade iniciaIi\a
dii ( jt1\ i nidi ii	Lii 66. lii >1)
EMPRESA SUBSIDIÁRIA

participação cli>
elhipres> p1 - is ada (art. 14. § 4'. III
F\I PRÉSII \ lO

Col1lriiiciii: COihheliflCiii tu> ( iii\ ei'iiatlor
ai i)(( \\:ill

ENFRGIA
LIeCM	Ii lento. e\pliliiçatl de recursos

lnJi ICI'. nt cLilhali/ado (ali. 254)
- política (III, 254. § 2')

) li i ieii>t. leCLIls(hS (art. 254. § 1'. e 255,
único)

I\IN()
\er NI)t (\Ç.\Oi

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
INdHRI; IA
- s 6 mL-ul^. j o da Assembléia; matéria
de iiliCl:iil\ zi tli Mesa (tiO. 66. 1, e)
lN'I'll)AI)I' SINI)ICA1

coiiiiolede (4)iisti((jCjOfllijclzi(	(ali. 118. VII)
I\III).-\I )I I'L 1(1 ICA

C flU iii 11.1111 iiici: vedada ao \linisiério
l'tihiIC(i (ar). (20. VIII)

FN'I'RÂNCIA
lIas iIai,iu jitli ililhunai deJusliçiu (ao. 115)

ESC( MA ifl; (,()VERN()
I1itilhll1C11Çlt pelo Emado	>0. § ('' 1

I:s , l ,AHI:IJ:( 'INIIN'l() PRISIONAI,
itiihçiii tu> Ministério

I'iihlicii (Lii)	( . 1.

I:sIT%I3II.II) I)l:
11)()R Pi'131 l('( ))

FSTAÇÀO E( '()[.ó(, ICA
(Ver talillsLilu MI i() ,\1\1 1311 NTE)

- sisiefliti integrado: criação: competência
(tu). lO. XII

FSI'AI)()
- :iuseiiciti de lei tederal, competência
leu.)lslativa plena (alt. lO. § 1'. II)

Capital (art. 8'
- causas e conflito-,, com os municípios:
processo ejti Iganiento: competência do
Tribunal de iiist ça (art. 106. 1. j)
- cu>lhhj)eiêilcitI Coflhtifli i União e aos
Município ,, ( : 111. li)
- competências (arts. 9" e li»
-- e ihttlTCl>lt públicos e convênios de
cu>operaç:io: disei p1 i nanienio por lei (art.
14* 12)
- controle pelu>: ai ienaçío de ações (ar). 14.

- defesa social: política: diretrizes (Liii. 134)
- desme iiihra nieni o do território: conipe-
Iencia pni vali vii tia Assembléia (an. 62,
XXXVII)

direitos e garantias fundamentais.
,i.eeuira (ari. 4')

Ver Si .R\
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— dil'('iI(!S ( gtIaII!lS itiiitiiiiieiiIais casos
(te vedação (art. 5"

- le g islação. Inatérizis de ciiipeiCiieia
pri\Zltí\,l C !.'! !ili_t)iíeillC L!)!!1 a 1 liii,! arL
II).
- le!l'.ilÇ.I) L)!l!(t)iIelllL'. eI)lilieI('Iiu!.l
'UjlieI!!eIIt.!I (a! 1. lO. § 1''.
— ohie(ivs pr)t)ri1íri!)s (ali. 21
—oirgaili,Iça!! (alt. U. * 2''
— odere', ,irl
— repre'.L'ul.!ulL' '. eleito ,, ou tiiietameiie
exerce!!!!! i'!!der (art. 1'', § 1

— I'ClM I hI Iea lederaliva du Ui.i.sii. IIILeina
(alt	i(

i:si'rt 1o	1)05 SE R\ 1 l))REIS
ti IS F MILITARES

\'er 1.111 0 )\1liI,liN 1YsR

lX-('( )MIAII;N'l'E
— ai)uSeiilad1iIt (AIX-V. aru 4)) iii)
— s 	\i )('i'. ari 41J,
— sers iço p hiituo. aprs ejIailiciltu 1 Ai )C't'.
art. 4 1). 1

F

I'i. MlI IA
(Ver F\NIÍ1.iA, CRIAN(.•\. \i)( )i i.-

('NN'Ii. i'OR'I,\I)Ok 1)1'. 101( '1 IS
( iA. ii (1 )S( O

F'A\IÍi.I t. CRIANÇA. I)oI.F:s-
(' ('ENTE. l'( ) RFI)( ) R 1) I I)IF 1-
(IENt.'IA, 11)0 )S()
-- aSslsIei(CI,) •1 ,tLi!)leStCl!(l,! e ,i t	iiiico.
uhjetivo! ti! Isttdu (urt. 2''. Vil)
- aSS!'.tcIi'i,i n1Iiern!)-inIaiitII: iec!Ir'.i)s 4ui.
222. § 2"

— ('un',eiii I '. iadtizii de i)eie'.a ti 's 1 )!reoi
(It! I'!)il!(i(!i de l)el iei'IicI,!: trI çi!
ins(iLIllçi!! lari. 22( e iara!i II!) Iui!lC(!(
-- ()us!'iiio ISlItILLi tit ItiI!'.O	.IiIÇ!!) e
iflSIiLLIiç)!! otr. 226c 	liIiiCu(
- ('!flseIi!L! IslltiLJ:Ii	iot i)iieiio'. tI,i
( 'nInçl i tit )	dt !1C'.tefl!L'. erI,IÇIt	irt. 22oi

tIlIl!ça e ,IduieseeIIIe dieitus; tie ei ti,)
1 st;itIti (ari.222i

t'r)iriça e ati!!ie',eeIIIe calcule: )I1'FI!1IiIS

iii 2 2..	ai	111H!'!)

l,tIlt,,1 t.IC!.ilO' o.' P i ee'.e b I L ali.	1. IV
tio.') IcIeIleI,l 1 '.io.a, seII'.t!riaI e !lIeili,II:

lio.'\!'IlÇI!! I!!e))iii!lç!! o.' IeeSs!) 1:111. 224
tu, ii.:ts:	)leV!'iiÇi!!: aio.'iio.Ii 11(111!) e'.pe-

i,tIl/!ti)!	t (lilIlti o.'	lO) ,!!JL!ieSt!.'lllt' (III.

I,oiiiília	.,ll	.221
iise.iiitaçziii o,)!.' 11)1 lei) IlII IlielIul .

tlt')io.'ieiiie: IllllÇ!!) ti)) \1iiitto.ii,i I'tihlieo>
ti	1 21.
tio'.'. . 111 ! l)) 1' II1lL'l!TIÇatl lar. 225

itIio ',t	eeui[o'' ,io.- l.t,ere !il)i).ii)) o.li.lo,;I!)

(.i,l. 22.	2
craliiiii,iole Ii!!', iIaI!'.poonte'.

t_'i>li'iiv,>s LllI!lII!!'. (III. 225. § A''(
lllello!re:ticille::IColiiliI1Iet(iO(Il1. 222, § ii
l't !tiI Público.let). liio.tlilIheI)Cl,t'. 1(11.11111' ml

tiel Ii.Oo.'flti_'	ti	.22). ) 1
!rooteç000 a Iiii.!Ikl;I • 1 LIS ellilkIo.' .10,01''.

ti!) 1 .SttdtO (1 111. 11 iie'. :irt . 22
SCFS ti!)! púhiieo	l!!li,!duniktk'tielt'IIti:l:

224, § 21

lA'/.i•;D.\ FS'I'I)U %i.
i 0 .t,IIiIL'I1( o)s oltt ido '	,iF.	1

FAZE\DA MI sl( lII.
);lHli!lelll!o% dt'\ tio'.	tn(, ((o

vim '.IiZ.Ç.i() 1)0) I;sIAu)o)
\-ii

ent,hiI.	liioioioe.o.	)I0,1IioIIi:o II.
'!L'iii.I)!li3Oi	o.	Ii IiiOill.Il.	iii ii)LOI \ !.	ii

•\ '. '.o.'iioiiii,'iti.iii	,'I.	1''. ii Rio

ll S( 'A l,I'/.\(,'() 1)0)5 A10%, 1)0)

P0 )I)iR i:x i:( 'Ii I\(
O	(i	'l It	O )	.	O .0	o.!.!	('1
iii o. \ \\i

ui\ \A,'Áo) 1)0) Il0\lI'21 \() 0
	IS)) ti! ! i 0.1 tolo)	Iii. 2'. Vio

II )IU ) .Ll)l( 1 l
.10.!Ii.10i3OI	!lo!Io. li(.	0(!0,I!o	\i)(

(.	.2
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- i 	provinlenlo de cargos (ali. 275
- regi ilie .i ri ríd ico ( ar! 275
- sr\crltias. tdn1iirrstraç:i(r. Iisc:rli/açiro
(ar!. 274
- ervenhlas. oticralriaçio AI )( 1.art. (iS)
- se rv idores. aposentadoria (AI)(-F. ar!
65. § 3°)

servidores, reriirriier:icio. ojie;io AI)CT.
irI (5. §

II NÇ() 1 , ( lii .I( A
(Ver ('/\l(;O	((l31,IC()(S(

Slk\IDOR  1 > 11(1.1C(  )i

F't\(,ÔFS PtBI.I(.S 1)1; 1 \FI.
RI;ssI: (0\1L\I

\'er II(I , • is ( ) \1IIIOI'( (1.1 l'\N\(

Et '\I) \Ç.() 1 ,1. Iti I( A
\ci r,irnhciii SII\ IDOR l'('RI.I(Or

tdrrrriristrrçiti l)( lliCi iii.liici,i (:11!. 14. §
I.1V
- cii.iç:iti de careos .apr IO iço) li
Assembléia (ar!. 6!. VIIIt
- cri:içiii ele Cil'eils C retnuiieriiçr(r: ver
CARGOS ItI(I .I( '( )S

irr s lll)IILt):e\rirrçil(:irt. 144°.I)
(ali. 14. § 5°)

- recririe urielieci tlii servidores: ver
SNRVII )( )R I'lI(I.I( (

FtI)( ) DE I)IS1NV01V 1 \I 1;N'r()
CUI 11 RAI.

\t ('t ITFLI,\)

It\I)() DE DI:sI;NvoIvI\tI'.NT()
\tI1 R( )I'( )I.II.()

1 \.i (iuiihéiii RI( IÃ() ts1tI'R( )P0-
LITANA
- iil'IiliiL.R	ali. 47i
11. ND( ) DE 1)1 SI NVOLV 1 sl I:NT()
RI; .I( )-I.

\ei IIGI()IS I)E I)NSLNVOL-
\I\1l\I( )i

FUNDOS
l'iiflçill. i_iiiitliç(ii_s (ar). 161. IX)

(;

GARANTIA 1)0 F:S'lAIo
frxaçiu de rinites e condições:

eini)peténei )ro.itr\,i l;r ,\sserrrhl'ia :irt.
62. XXXIIi

GARANTIAS DA 1'IA(.IS'I'RAI't'RA
hilidade (ar!. 1(K). II)

- 1 rredut hi 1 idade de criei mentos (ar!. 100,
III

vitaliciedade (ar!. 100. 1 r,eh)
(;Ás (AN.I.IZA[)()

1 Ver tanrhérn ENERGIA e REGIÃO
\I 1 TR( ) P( )I i TA NA)

CI I I1II )ctéilcia pala exploração (ar). Ir!.
VIII

Es'FÀ() uRÇA\1ENIÁRI.
avtlraçai de rcsultaeli)s (ar!. 81. II)

GOVERNADOR
1 ri hu ições (ar). 90
rurelrlfaça(i para ausentar-se do Estado:

riratéri a de iii iciat iva di Mesa da Assembléia
Leriisl:itrsa (ar). ((.1.

autori/içii para o exercício do controle
dc consti! ricional idade (ar). 118. 1
- ct)n1ii1eIo superior &li Polícia Mililar e do
Corpo de I(iiniheirus Militar (m-is. 90,
XXV.e 137

ci rui prom 1 ssi i dccl aridi iria OS5C (ar!. 86)
- crimes de responsablilidade (ali. 91 . 1 a VII)

- edição de decreto relacionando nome das
praças excluídas da Polícia Militar ( FMC

). ar!. 12. § 21
- eleição, mandato e posse (ar. 84)

fixação de remuneraç!o; Competência
prixativa da Assembléia (ar!. 62. Vil 1)

fixaçio e inodiiicaç!o dos efctixos da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar (ar). 66, III, a)
- governo eleito: Coniissio de Transição,
atribuições (ar!. 257. parágrafo único)
- inaléri as de Iniciativa privativa (ar). 66,
III, a a i)
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- i)hliI 'iiedidede deItr ç,tt k hens lan
119. j)aIáiitIt) (Iludi

- tiIiigali rie&Ia&Ie (te rest!tiuct.t 1 i;i Ca pi I a I
tr). 89
necessid ide de atiItiri/açiti tt.t .'\sseIlt

I)It?It I)III	ItIS('i)lal'-.( (Ii) V ,, lado IiiI.
it)

(	(Id iiiaiidati	i)í c\cicicio (te
ollira Itiiiç'ati I)i'ihIica tai'i. 84, )Irigllít)
ililhi)

iL'iitiIlCt,i, ('i)iuLest ii). IiL1.'itt;l.
il&iItlri/tçat) I)iIII ie aliwIlim do I.'Ii&Itt,
I)r t )ce tt e jtIIi.aineiil() nu', ç  iiiiei. 1k'
ii.tuiusahiItttiuIe. destitiitç.t	J	taFe.
Ittiii,i(!,l	L	Ittlg.ttlI('iiItu	tie	tuuIlt.is:
et)iuuI)eI(_'iiCiil	1ii\'IliVI da i\',',('iiiIIu.ji
(arl h2. I\. X. XI. XII. \I\. \\ III e
\IXi

processo (. iiIIgtIlieiiIi t ('111 Cliii ie C))iilLIllS

(til.
- )rniuutIçau)do ', ol n, - i,ii' tia 1' ii 1c1.1 \I 1111.11

	

III) ( 'il ti lil de Itiiiiilieiiii	\I iIttii'
iit)illCiÇ.iU para c.irs: ciuuiij)e!eneia

1'. atl\ . 1 i,ilt t)Q, \
I)r iiitiIgaçhu (te Ii,'i(art. 7)), § 8'
ueIevanieiiki. aleiiiiaçto e .iuiiikiçiti 1k'

Juii\ali\a t.iri 90. XXVIII 1

- iCIiutIiietlIÇji)	iuutiltii11 (te iuilIlilhiVa (Ia
N1e,,t (Li A ',se nuh lei a a ri. (h. 1

iilÇaui (te ) it ) ) u)s iÇ is (art. 70
-- siI'iuciiu i' it i ii ieSt, I.'ih t ii d )httutliÇ1)e	liii.
7I),	i"e2"

di	I)tI)))5l),ç(s	,ii	Tu	II

(d)\ERN()
urenui/uçau: c()iiil)uieiii)ail	Iludi	:111

(;RF:\Ii

	

"('l\ iuiu 1 l)itIIiCu. ului diii	tle (iii
(.I. ARDA I(Nl('IItI.

u.iitÇt)	til	1	1
tuiiCill,lÇIt) (til I't>liçii tItIil,tr (tri. 181

§ -1 1

1
uABt:s-c( )I I'I S

- )' ltt I ) i' iu ')ldi.I	1 iihttn.iI «te litsi) ',.i	iii
11t

1 iihui),I	liJii',i,u	ai
111h. 1. tI

li, It IT. (,'Â()
1 \dF	 hiiii IIi(;I() Nili R-

I( II	IA	\ (
l)it)LrliiiIS LIt. etthi'.Liiiç'ttl. ',tiIeilhiieiilti.

neiliti las: d	ulupI'lll:I d	hihiflul iii 1	liii.
1 .h ai	e \ 1	1	,thi	1 1 - 1 \
IJIN( ) ( )II( 'l.I 1)0 ISI.-I)()
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- pruttiiiiutr ihtiil. leiiiissii1 (arl	148.
par'iei.uf	iludir)
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tIt'OS'IOS
lll(_l' pcs.o ii e gi'adualid.ttle (art. 144.

* II
- competência do Estado, pertelicentes aos
Municípios (ar). 150
- sobi'e cmm'eiiIaç(o de mercadorias (aOs. 144.
1, b. 146)
- sobre presiaçao de serviços de
rans por) e e de com tini caç5o (arts. 144. 1

h. e 146. 1 a X11
- sobre propriedade de veículos auto-
motores 1 arts. 144. 1. b: e 150. II
- sobre transmiss)o lOusa 0101115 e doaç,,l o
de quaisquer bens ou direitos Garis. 144, 1.
a.e 145.1 CII)

4.. rii,la: i..p.irliç4ii. ))LIteiiceiltcs III
1 ..iid	iii, 140. 1	IV)

IrtIl'R( )HhI),I)I Al)1INISi'RA'IiVA
\ 'i \l )\1 1 X IS'l'RÃÇ'A( ) 11131 .ICA e

1)1k 1 Il( )S l'( )l .'l'l('( )S
INCAPAZ

's)JlIecjIlicIlIos de abriio. 0sealiiaçhi:
)UIIL,I	LIII \tiiiistriti lh'ihlico (ar). 121. I
INFÂNCIA

(VrFAMiIIA.('RIANçA. AI)OI,IS.
('F\'l'l. POR'I'•\I)OR 1)1: l)IFI(lI.N.
('I\, II)OSO

INICIATIVA I( )I't LAR
js ssihdiLlallc 4.. .iprL'eii) ç;t.Ile j)io)eIIo.

1 XQI IRITO
—cuvileaçio(-iilpúNica)art. 120.111)

policial, avticaçao pelo Miriisti.ru
h11 , 1 11 . o  (alt. 125. II.

po licial: mnslniii'açfio: função do Minisiti'io
Público (art. 12)). VII)
- policial: pra/o para prosseguimento.
ililÇili 1$11 \1 IiiislCri() Público (ali. 125.

II.
l i i i icial: recebi incuto: tiiiiçio do

\ltnit,i'iti	'úhlIi,')	.mi't. 1 2. II.
IXS'lÂNCIA
- 11:11:111) ia indcpeiitle de pagamenlo de (asa
mi ciii iliinlerltmi i Ii). 4°. § 2°)

1NS'lAUR\('À() I)F PROCESSO
- cmmmltra Sc'ietirio de IsLido. vei' SE-
('RI 'I'ÁRl( )	1 )I:	ES'l'AI)()
INS'FI'FUIÇ.() PRIVADA
- apoio ao Est;iihm: assistência ao portador
de deficiência (ali. 198. V
- assi stênci a i saúde (ali. 191
- la,cr: benefícios ficais (ar). 220,
par:ígr:ito único)

sistema único de sa(ide participação (ar).
$88. \')

INIl:( ; RIE)I)E TERRITORIAL.
- m:mF.miiiI:m. obpetis mm slo I',st:i(lmm (ar). 2",X)
INIFRESSES DIFUSOS E COLE-
T[ V OS
- P oIeÇ:io. 1 iiiiÇ;ii do Mii)isti'R) Publico
promover o inquérito  civil e a ação civil
pública (ar). 120, III)
IN'I'ERKSSE.S GERAIS E ('OLF.Tl VOS
- prescr-açio: objetivo do tstado (ai 1. 2''.

IX
lNll;RvENçi() ESTI)UAI.
- :mpros açao e suspenso: compet'I1cia
privativa da Assembléia (ari. 62. XXVIII)
- competência (ar). lO. VII)
- ci [i)petêilc ia do Governador ( art. 90. XV

Tios Município ,' : função do Ministério
Público  pronlo )ver a uÇi() de i Ticolis) ii u -
CII i.uI idade mmii rei mu'escntaçimm (art. 120. 1V

lN'U.:R\'F:'.ço FEI)FRAI,
- solicitaç5o: (Oiii)$)etêiicia I)rs'ativo da
Asscnibiéia ( ar). 62. XXVII)II)
- mlicitç'iom: competência do Goveri odor
).mTI. OH. XIX

INTERVENTOR Ii liLJNICÍPI()
- :i)TOsaÇimm f;m escolha COiilI)CImilCia
privotis a Lia \ssciiihIéia (au. 62. XXIII, (-)
lNVISi'IXIFNI()
- eXccuÇio: condições (ar). 161 § 1')
- pai mm idade' ( mii $58)

IRRI:GtI. RII)DF I)l: A(;1N-I-E
PtBI .1(0

pm is'. 61 idade de denií oci a pelo cidadão
II!).
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.It ! IZ 1)1; I)IItJ1I(
,icesi' Il'' liillLiihiI'.i.IC SL't.ftiIld()tIati (ar.

- apseittatliiria
- atixiliai' &Ii..t(t1tttithiÇ() (.\I )( 1.	(I
- cliii) peteitela !eiII li art. 1 1

euntpeieiicia exclusiva	tua ijuesItie
ali. 114)

- ertttriiis )trai )riiill(iÇa(i (.iri. 98. II
curis ,.ii. 1rc1 rtç5o e apci(eiçit;iineittti

(ai). 98. IV)
- desilhtçt1 de 1H11 uhitutt	irt.
)1iiigiati ltl1iti
iIigre'.si na caiteira (ari ').

- i11alIri j uii. rcu..i de	(ali. 24,((4
- pIalliao 1 iueitse diulitinti: leiiiaç:ii de
nu	aIi. 271)

ar1	VI)
-iuh,ilLiiIi):tIeii,uiiui,Ieji1 (AI )(T.iiI (,I

Inhtiii:tI de AIç,itIi: pritititiçati (:111. 27(1)

II IZ Al)() F:sPI:(I U.
( t) lili )t.'ILti(l j C (Llli))ki.iÇ.Itl (;1111 II

JUIZADO DE IIQL l tN.-S ('USS

i,it:i,,: Itt1I\liç(tI1 - iri-t_iIlt	III	i 1	iiii,
lan. III. X\'./(

.JUNTA (0\IFR(I\L
IeeI\);lÇ:ii)	prIiIl\:i tu	I:t.iI,i e

eitIlei)rrcltte e011i I 1 iiiiï (til. II). X'v'.

JUSTIÇA
1 tiuçi _ esetieiuis ( anis. II') i 1 32)

.J(SIIÇ.A t)F P."..Z
L	iiip »tçit	u . 1 17)
Cn1aÇtii (AI )( 1. til. 63)

- u(/e	de pal	illUais1. ilireiltis e
itrihtiiçe.	:lI1l.iLeI1	i \l )(1. :tri. (tIl

JUSTIÇAMILITAR
4 al 1	II)))

. t)tt) l )Clti) e i d 1 iii. 1 1

1!

1'its tu' Isladi , (.111.	2. 111
1	;I.II)Af»;

1 .F( III \ III ) 1)1:
.it,'sI,	I',It)I'it)'Iit-t'(ii1	2. 1h

ilieitaç)i' de :ttes 1.ui. 14.	4. IV 4

1 iittitceira ,.hits itii:itis e eiiIid:itle':
t)1IiItil)i..iitit cfiecí(ii: njctlrc/,i	iii uli,.t
iii	14.	lHe II
.t1i1tiri/:i\:li de ili,.ittl-i'; tI1ipelcnti.i

)iI\ttiVt tI:t i\s'eiit(tIii I.eii,.I,ttij liii.
4i

IIiliII/.it,i,'	IIill(Iiit,iil 1.	e\IIIIt,,ii'
til- .nti:ti 1 1 1 111	eittI)ii. s t	ttihI tu. Itittti;ut,:ii

liii,	dC
CO31101111;1uilIs),i 1 iii	14. * 4

Ctii1lii,.iii	)tIhhiCiis e eIlveilIiis de
t tItj ieFI1.i	ii. 14.	121

ttiu1\1ictç:Ii' te i Ieh'e1t: eiuiipeIeitci;i
)ri\:uii%.i th AseiiihIeid I,eti\iutiv:i (dli.

4i
(1L"it)l.liihi ,t))) t• Ill	III 1111) 1 wli. Im.111keno

e iiç:tnieuiii i	ti	(	ip	tl	Iltitibeuti,'..
t\liIii:ir e tia I'i'Iiei.i \hiIii.i,	1 \i)(I .:iii.
1(11	1/14

,.Iuuettt tii i.'it_\ e iii)	.
iii.c j I 1 I uut,uilleilii 'ti,. Ct'i1'.liCii 1' .. pi)I)itti u

C ,., t \LII1,l. de tt	pe,.Ica	Lii) 14.	12)
thu.cu 1 1 111 ililelil	Itt pt 'cetititietiti	de

iucilaefu tI iii	15	i'i,( 4

(itt lia' de p.tFlltI.Iça	di, ('Haiti' iie
'II	içi'. 1)lI))tit1'.. LIII	14

ilstttliii;uii:	,_\IuIIÇaii	(ii'	,i(ildll.i1lI.I.
i1111ei e

i Ii\ItItuuç.ul	t\I uiiÇ:ui 1 de elilIliesa publica
e siteteij :.ith,. de eei'iii'uitia I1II'.i:t (ar)	ii.
4. 111

i)tÇ)Iit)euii1iii:L anual (.IIts. 1 S7 e 158)
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1,11 1, 11 ( '( )1I'l .I:\ lI:\I ' R
.Ip)I	)\	(	lii.	1
(tIiius de Firtatiças hil hlieas e

)lrt. (Ç• § 2°. h
- ('t)fl\ ()(lçiil) de jiIehiseit efllpelel1eil
privativa da Asseiiihlia I.eeislativa (ar').
62. § 4")
- CílÇail. tiirieioiiaiti liii. extinç)ir de
conselhos estaduais (ali. 14. § 14 j

- definição de ireas dc atiiaçio: empresa
puhlrca e soeied de de econoriria mista (ar.
14. 4°. 11)
- despesa eiriii pessoal ativo e mui vo:
Iirriites (ar). 27
- [siatutos dos Servidores Público,' ('is is
e &hrs servidores l'úhlicos Militares
65*2.111)

- ltjn :̂ -ão pmihlie.i: Lrr(Lris de ((i5)).'iisJ
.'\l )(	V. 'iii. 1 (((

- Illjeiativ'i (ar). 65)
- Lei de0riiatiiiitçaoe I)ivis5oJudiciírias
(ali. 65. § 2°, Ii)
- Lei ., ()r nicas (li) Miiristirio Público,
dii 'Irihiiiial de ('tInias. da Advocacia do
Lstkli). da 1 )eteiis iria Pública. da Polícia
('ivil eda Polícia )\lilitar(ar(. ('iS. § 2', IV)
- ( )i'çaiuenios (alt. 1
-( )u' iuiriaç5oda I'tilícia \li(iti'edo('iirpo
tIL' Roiitht'jri>s (ar t. 143)

I'tilíi'i;i t\liliiir e Corpo de 1(oiiihemios

t.i:i 1)1: oR;\IZ..\ç'o F: l)IVISÀ()
Iii )I( '1 \R IAS

)\eI lti)iht'iii 1,11 ('II'I.Iv1lN'IAI')
- irlieiziii\I: ,itiit)s._'têlreii tIti 'Ii'ihitral tie
li'. Iça	til.

11:11 )i;i .I;( ;AI)A
'I ,thi rae ti (m-I. 72)

ii de deleeaç5o (in. 72. ** 2"e 1"

	

de de Ice(i	iii 72.	1'. 1 e
II)
1 .0 0RI)IN, RI

ilitelItti\ ti (ai 1'.. (5 a 7.2

11:11 ()R( ;A\ I( '. DA ADVOCACIA DO
FSl'AI)()

1.11 1 ( )N1PLI[\i NN'FA R

1.1:1 ()R(	I('A 1)A l)EF'F:soRIA
P('lI.I('.t

Ver 111 ( ( )\IPI .LMLN'I'AR
1 .1'] OR( ;.'\ I( 'A DA P( )I ,ÍCI,\ CIVIl. E
I). liol, tici.x \1I1.II%.R

Ver 1.1 1 ( '( )slPI ,lv1IN'I\l
11:1 0R(.NICA 1)0 '.1INIS'I' 1:Rl()
PL'Hl.I(.'()

'ver [LI ('O)vlP[LMLN'fAR
i.i'I OR(;ÂNIC.t 1)0 'I'RIIL I NAI. 1»:
U 0 N , V. x  5

\cr [LI ( ( )\1PL.I\1I'tAR
1 I('ENÇA 1)0 GOVERNADOR

Ver (iOVNk\AI)0k(

1 .I( 'ENÇA 1)0 VICE-GOVERNADOR
Ver V I( '1 -( ( )VFRN AI )( )R)

LICITA(,'.()
Ve, lainhem ADMINISTRAÇÃO ) i'Ú-

1(1 ,I( '.\ e SI RVIÇOS I'I(I(I.IC()S)
- tl(ll1Irltistltlç 'i(i pública direta e indireta:
eilnpetêlleia do Estado (ar). lO. XIV. 1)
- eont rat ttç o (te ohra, serviço, compra;
ai meli:içao e eorieessüo (ar), IS. * 1°)
- tIiseipliiiairreiiiti por lei (art. IS

M

MAGISTÉRIO
'seu' ttiitih&iii SERVIDOR PÚ BLICO)

— rati ficação de regência. mnCertlivo
docência (ar). 284)
- prol'essor contratado: ttpIieaçto do
disposto uro aO. 36.1 e 1 (au. 287 e
ali. 45)
- 5(1 dor pú bl ico oriu ndotidii do Quadro de
Magustirio. ('tint age m de tempo,
gi'aiutueaç 'iti qtiiiitiieiitul (ar). 285. 1 e II)

te tipo de se rv iço de professor.
iptisentadoria ar). 286o
- vene 1 mcii t os (ali. 283, parágrafo único)
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ulesi III lç,uu u; easu i( itt. 4°. *
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FI ATE Rl,	1)1: ('ONlll;'FÊN.'IA
RI:sERv\flt Ao l:s'l'Al)o)

,ulllhtuuu,.uu	Li \sL'll1hIeI,l 'III.	l .

Ivt'I;RIA I)FC( )RREN'II
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\I.vII:Ru. x 1)1: I.l • .ISI..\(:() (i)\-
('ORRINIi'
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MvI1;RNlI)M)I;
-. lsslsIllcla: uheIivu do Il:iuluu (alt. 2''.
VII)

\IF10 \1BIF xii:
("v'ef I.uiuuhi.iiu II(;l.\( 1	II FR( )l'()

1 Ii..\\

- LI hertuur,u	\ ecet.uu'. iu,utu\ a': reeursui
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t'llç:uui )clu \iu isLcnuuiltiIiIieuu),uil 125. I\ 1

- tleeradaçauu alilhuellial: I u levellefiui e
eiututiuile ,uI 214. § 1. liii
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II)
— i:siudiu: dcl 's;u 1 au. 214i
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ieiiç:uui::uusiI,uuluulst.iului.uii	2I(u.2'i
-	\l,ila .\i Iuiiliea. \ ered.u, u.Iuupus
ruijuesiles....,lveruIs: P:lIrlillu u lluu	uuuuhieiiiuI
ali. 2(4* 7")
- iilee,uuisullu is dc hineuut	unte.	1 iii 21(')
-- \illllleÍI)iuls:rellu u restiuluelltu, ,is,islelui.la
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I ,Ii II g ,utI u IlI.'LlL!L'.	I,ILlL't	11i..u.LltI\Ii.
timluirmuuaç:iti.	tiiidiuta,	iii \ iil,uili. lu.'si a
(alt. 21si

iule,utism .. estatais iii.' deles,u: Pan11Li
paçuu d	\Iuuuusiu.nuut I'iuhlieui ali	121,

l i ;uI(ILles, resersas...sl:ições eeuiIicieas:
ell.uç.uii alt 214. * 1 . VIII 1

pievenção
puilulçaul. eIuis.iI,.	,t'5I' e.iulelI'

L' ciulltlule 1 uni. 214. § 1. 110
-- l i nlidiltus Iliutesiais Liii CuiIllIiuIsiÍ\eI
Itceiieiatiieiutu ii a t 2) '1
— )nllteçau 1 euillser V1IÇ,li 1 1! is L'l.l 551 stL'lltaS.
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III	II).	Iii
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- iepiisição Ilojestal: pi odução dt.' carvão
vegeta (ar). 217.  parágra o único, e 147)
- stihsiâiicias loxicas: transporte: arma-
/enanieiito: produção: comerciaIiiaçao:
controle (an. 214. * 1°. VII)
- taxa de recursos anihieiiiais iAI)( 1, ali.

S. * 3"
- terias devolutas: indisjhnihihd,ide

4.

\II'oR
\ci l : \\ljIj\ . ('Rl\\Çl. AI )( )INS-

(1 \IN. I( )RIAI )Ok I)I I)Fl:I(IIN_
(I,\. IIX)SO)
\II:	I) .ssI:\1IH.ÉI

.tIIioi 1/IL	1 p.il.i	L\(i(ICiO do controle
1k Cl lis) itlICiOuiIIi(hi(ie	lrt. 1 18. II)
- eleição: competência privativa da

,irI (2. 1
aliei ii. de liiIei.Íli\ :1 )Fi\.iti\ a (ar). (l(. 1)

NIESA I)t CANIARA ML NICII'AI,
-	1i1iill)(l('(i1siIiIi('il.lilZilj(Li ( l L' (ali. 118.1V)
\lI( I(( )I;\1I'RI:sA

ipilo do 15(111) (ar). 233. VI
lI.i(iiiieil)) )Iit('il_'il(_jl)i() (ar). 233. * ii

\II(RORRI:(;I U)
\-ei taiiihein Rl(U,\( ) N1EíI( )l »( )-

II l-\NA)
Ii \.lçao de normas em suas funções

pi i '1 11 - as: aprovação da Assembléia (ari. 6)

- iiisliliiição: ctnhipetêilciii (ari. Ir). XI
\III 1 FR

\ei iiituii ( ( )Rl'( ) IW1)l I4( )N.1l)ElI(OS
MILITAR e I'()I.Í('IA MILITAR)
- adicional de remuneração para as

15 ((lides penosas, insalubre ,, 1)11 perigosas
(ant. 39. * II)
- :idicioiiais por tempo de Serviço (ar. 3!

iii. "). § II
- aplicação de dis1aisitis (15 das
Constituições Federal e Estadual (;li -i. 39.
§ II)
- assistência e presidência sociais lilt. 31
III. art. 39. § II)

- tli\ idades insalubres: adicional de
remuneração (art. 31. V. ar[. 39. § II

crime. prisão (ar). 39. § 8")
-- direitos, deveres, garantias. vantagens,
admissao. promoção, estabilidade,

:i nsfeiêiici a para a i nal i sidade (ar t..39, § 10)

- durei los e vantagens (art. 39. § 1
em atividade, cargo ou emprego público

(au. 39. §* 3°e4°)
lérias-prêmio (art. 31. II. ari. 39. § II)
filhos. de ix' ndeuites. assistência gratuita até

seis anos de idade (ar). 31. IV. ar ). 39. § II)
- graduação, perda (arl 9. § 8°)
- inatividade: aiaslauiieiito (art. 36. § 6°.
ar1, 39. § II)
-- inatividade: contagem recíproca do tempo
de seuviço (ar). 36, § 70, ar). 39. § II)
- ii ileg ran te. esl atu (o próprio (art.  39)
- oficiais superiores PM - QOS: capitão.
gratificação (AI )CT, ari. 41)
- partidos políticos, proibição í) filiação
)art. 39, § 6")
-- patente.,, e p ist os art	) * 7"

lsiteifles.diit'itosedeveres (ar). 39, §* 1 "e 20)
-- sindieaIu/açãoeenve.pniihição(au1. 39. § 5°)

MINAS F NIINF:RAÇÃ()
\'r I'( )l .ÍlI('A liii )RICA E MINE-

RARIA e RF( '1 i.(()( MINERAIS)
i I\ isri:iu ri.' iu .Iu()

122
-- cargos: criação: cxli tição: venci nientos
)art. 122. 1
- caneira: ingresso. condições (are 125. 1. a)

controle externo da atividade policial (ar).
125, II)
- citação de cargos e fixação de remu-
neração: inici,it iva de ()r(jetos (ar) (6. § 2°)
- dotação orçaiiienlária: repasse linanceiro
(ar). 162 e l)uiíciatos)
- funções institilcionus arts. 12)) e 121)
- ingresso. recusa de posse (art. 269)

iilstlltiiçã() perillancille (ar(. 119)
-- tonto ao Tribunal de Justiça Militar e
Tribo na 1 de Contasas do Estado (art. 124)
- uiieunhros : garantias (ar). 126)
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- rnciihriis: VCdLIÇÔCS lan. 127
iirgiiiiiiçuti aprovação lia ,\\se ,nIlIeI;I

(ali. (ii.
- ilr.liiif.iÇ.LO..Iil ihiiiÇIies 1.' L'sl,Iititli
125. 1)

I)i't)iI)i¼'itl de 5(iil (itt(IJI/aÇIlI iii'a'lli.de
lei (leleelda ari. 72. * ".
-- ))rt))))5i,I IiiÇtllIi'iilIria 1111.	15 11 . ))1Ii-
i'al	t'inicii)

\I )RA I.It)uM: \I)\II\I' 1 R VI IV
.1 (iii. 7 V	2'. 1

\1I N1( Í1'I()
\eri.IiIi)iI1I (1	\lI)-\ \l( \l('II,\t

-assIstL'iic)a;ljL'iiLi(hIsI,l(h liii 2'', \'IIl
- (iSisii1eia LIII !sIi(lIl (ali. 1

cltJ5Us 1.' LL)IIiIllli\ CIlii	' Ii,idi	L'
iiiiiIlIei))iiis; pF(esIl L Llie,liiiellill:
('l)IlJ)eiLi(t'lil 1,11) Iiiliiiial (le Justiça lan
106. I.j
- cunlpetcFicia ct)ili(lIli c&iiii o	1'

1 ilii	aii. II)
- '(liii L'(elieias anis 161) a 1

i'ihlei	e ('l'?I\ cni''	.1,.'
('Ilt))eIaçill liISClJlIIIIahiICiiitl	lei IMI.
i4,'	121

eu li	)L'iR1' '( Iu	liii)	uIIli'tus ililililu, 1	iIl. LI Iii
li IStitl1ll'il (iiiil) (11(5. 18  e 182)

&'riaç'au): iiIe()i'puirtçauu: iiis;tti: (ICSlliCiii-
hl,inlL'iuuuu. iL'iLuiliii(_'iiIiçalu: LI cIliluple-
luielilar L'\i.iheIeceií (jri. I07. .\I )("L .urt.
l(. §4")

eni pe'.iival aii\ II e Inaiivll
lIiiuit.	lan. 27)

1 isca) utaça() (au. 1 XU
- ifliel\ eiuç'(uu: e.u.uis (anis. 1 4. e lO. Viii
- l.L'i ( IIIi1piCfl(elflal ri . d1'

(.15(15 (k i)lIcaÇari iAI)("I. III. 2''. § 21
-- Iu,'i uirgaluica: L'(lIliJie(('IlL'ii hill iJi'i1VIÇ'iuu
\I)C'l.	ii 2''.
lei rircaulica: api 1 \ : IÇ:IU e ))IIIuliUIaç.utu

pela (' uuiiai'a (ar). 172)
-- iii11il.tç''\,u)krdetlhtliar au	7!,

- iuhjeli	15 inuuuu'II:ui lis (ar). 1

orauiu/aç 'u(i lati. (15)
- pane iiiieeiaille (ia Feder:uçuti (ar). I(u)

PlIlici hseeuuisuu (uis, 177e I7i
I h t uder I.euisl;uisu I,urIs. 175c 17(i)
l idei-es Iilll 

mel 
p.uls (ir). 17,3

- IuI)Suiii Iii is: .ultei.uçii ii .ini. 1

- l'epi isili is para ('u'I;lçai). 1 liL'ulrpi )rIÇ:Rl.
Iuisiii e desuiueiiul'ii':uuiieuuiii lan, I(7)
- terra (les 11111,1, (IL'lL'LiÇ.Iu 1 para i'eit uIillç.Ii

alt.

N

NO'I'ÁI-{l()
1\e1 SlR\ l( 1 \( II \I 1 \i 1-. III

1<1 ( IS'I'I<( ))

()CORRENCIA POLICIAI.
Li))Ia	IL'cehinieuulu	L'u' \Iinusieruu

I'uui'ulicuu (m 1. 125. II. 11

)I'I( 'i-i . 1)1: RI:( ; IIR(
1	LI	.I .R\ l(,,() N( II \I< 1	1	1: 1)11

II ( IS'II( ii

()R(,' kNIEM ()
1 \er ilIlI))L'Ill -\SI\I13LII\ i.I(;Is.
\'Il \''\. iii Ihuuiç(L's 1

I.iii. (u(. III,	l'Lii	("II
- ( I)l')() III, Iii uiuui'iL'j	( Iii ilai': 1 u(leiiuçali
(II' Llespcs.ls ruiu L'\CiI,'IL'lIu de lt){)()u Ai )( ''1',
iii.	1 ((II. l ) liiL!i.uli u iiIliLuuI

ei'etluitiesiecu;uI: .ulseniiir,u: J)Il)iI)IÇiilIuit
I(uI . \" 1

LI ('diii suileiriei(i.ui : ,uheiiuur,i: c;isi 1 de
iuuihiç:'it.iuis	157. § 1 ''.e 1(i), Vi

III' liS t'\(i llieiil&l (lIs I'i(i)1i'esus esi:iiuis
1,111	S7	II
- LiliL'iil/L''	uiL,IU1L'lll,lI II' liii	1 SI, II..' 1 '
- diieiu'uies liiÇlIilL'iuiuI 1.15. puliJeilI dl' lei.

ali. W<. 11)
cli\lo a	\s'L'uiu! S IL'u.u: L'(uirrpL'ieIueIu	(Ii

(i seruiudtii (III. 90 \
L',L'cuIçaI u.I sal,uuueeie: Suui S licaca(llui1, IS7,4'')

276



'Xuçio (le pr05taS piioriiadas ciii
iudieiic p ,is publicas ,vi.msi,lis (ali. 74.	1'. 11h
- liscal: Poderes do Isiadii :trl. 157. 1)

lcgi"kIçào	ri v atis- a dii Ist:ili (ari. 10.
XV. li)

Lei de 1 )irciri..'cs ( )rç uuuen iri.is. com-
)atlhili/aÇ5(i coo) piuiio pliiiiaiuuial.

(0111155,10 i ao. 155.	20. e Al )(l. ao. 7"
- Lei de 1 )Iretrizes ( )rçament:ui'ias: fixação.
percentagem: dcstinaçio: execuçao:
))iolista s priorl/u(las: atidiências ptíhlicas
uciilonais (an. 155. § 5")

Lei ( )rç nieni)nia: atendii enlo às pIo-
P 5 1a 5 pnitirttidas Tia'. tidiciicizis públicas
i(')_ii(ii)tis 1 i1t. 155. (Si,)!!!)
- Lei ()rçanienldria. projeto. encaminha-
nienhi (	1 )('T.urt. 65. III)
- Lei ( )içaiuientíria. ohjelivos e metas
especificados em suhpro lelos (art. 157, §

i11ti1iiieiiç)o de sistenla de controle
iiit('li1()	u't. 8 

)eiÇões de crédito escedentesis
despesas de capital: ve(laçio, KIapl:tç)o.
redução de excedentes(art. 161 III e
ADUE ari. 71

plano plurianual (arts. 153, 1. e 154)
plano plurianual: conipatihil iiaçio com
1_ei (te 1 )lrelrites ( )rçamcnt.irlas ( AIX7T'.

65. ):il 'lgr 6) único)
-- piano pi liii anual. proposi 1. elica liii -
ilIhiI))ellt() (AI )Cl'. alt. 65. 1

pu'oibiç)ti de cIahoraçio através de lei
&lelecad,u (art. 72. § 1'. 11)
- protelo% de leu t lii. 164

Pi0iet' de lei: normas pala sua aptcciaçh)
pela Asseuuihiéia l.ciisIatisa (art. 160)
- l)r()posla anual; elaboração e sistema-
iu/açio pela Assembléia em audiência
pública regional (alt. 157. * 50)

1)LlhlicaÇii) do ticnloiistnativo das
(lespesas orçameuii:írias (los órgãos
púhl co'. (ai 1. 74. *
- uevisio datei ( )rç.iuiientúria. exercíciodc
]()')0, projeto (AI)(-V. art. 69)

- tnuvensidadecki Estado de Minas Gerais
e 1 'niversidade Psiadual de Montes ('laros:
desi i liaçio de recursos (art. 161, IV. 'T' e
alt. 199
- ved tç's ( a ri. 1 6 1

oRDI;; PÚBLICA
- compete ao 1 siado nl:luuter e preservar
(.111. li). 's l

objetivo do l.stado )art. 2". V)

()RFn:M SO(I ti,

oR(;ANIzAç.-ojUIn('IARI,
altcriç:io. dclihei:içio l,t -\sscnhléia

t.egisIitis,i (Al)( 1_ari.
- aprovaçit) da Assembléia (ar). 61. XIII)
- matéria de iniciativa do Presidente do
Tribunal de Justiça (ar). 66, IV. e

ORGA() ESTADUAL
pc'.'. a lia tlií,ll ou tu 0(11 ca	litígio:

(alt. 4''. § 3'')
(')R(;.() ..tL'I'ÔNOM()

criação e e si i nçio: matéria de iniciativa
do Governador (ali. 66. III. e)
- lei cspeciltca pra criiç.o e extinção de
(ali. 14, § 4''. 1
ÓR(;..() t).-t AI)'tIINIS'tKAÇÃ()
I)IRE'I,.t
- criaçúo de cargos; ver ('ARG( )S PÚ-
III. l( 'OS
-- recinle uríduco (los scrs idorcs: sei
SF.RVII)( )R P)IHI.IC()

reu1u(oieraçio dos servidores: ver
CARGOS Pl.Rl.I('OS

P

I'ARI..-tMi:'IRIsNI()
no lsi:id ( ,\l)( 1. mi. 40)

levisio cottstiiiicR)rial (A l)C'I, art. 4",
irígruti único)1

i'.tRQ1'l:s FSI ,tI)tIAIS
- sisteni:i integrado: criação; conlpciência
(mli. 10. ."1I)
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RFIDO P( )I .Íi1U)
Citltiil(iICIIIIIILILli)JtIliI.IIIL	iI1	1 IS. Vit

PVI RI \lO\I( )
sL• Ltti •titça e i tt( Iuiiiilale: ei ipiII)eIêIleiJ

III'I • iiiIi'(ttl	IU\

PATRI \ 1 (')N lo (II .11. R I.
(Vei (1 [II 'RA)

I'l' RI \1 ()N 1 ( ) (;")C R FI (o
ISI.lfl 'ii.

i_liteÇ.tii	\l)( • I. aU. ((4.
- CStJIiClis hui_Ituiiiiiteiais. FCeLtpei'iç2iu e
n1arlIlleIIç)tt, pri rau1as de enletginc 111

lÀl)('I. art. 54. *	t
-- iiItiIIttIiIeiikts lidtUF.tls. serias. I)iCtis.
eOliiiIe >t >5 liti_Iti iletinlis Ci 1I1sit5 .tÇilt),
iitiib_i,neiii (\I)( • J_ .tit
IVlRl\1()SI( ) IIISI()RI( O v,

)rieI 11115 de
ntíeleis iirhaii	.reniiiijsecnej,is do se.
XVIII IADUT. tu.
- pFii)eç.it> pelo hsLadti (alt. II). XV. g, e
II . 1
- j)I'ik 'ti. I'>iliei.i \1iIIt.ir i\l)('I',	.11
5	t!r;tll tittti_'i

i'VIR 1 \1()N i( ) I'ÚIt II ( o
i)_tjt, li, l,jI)	7.*_',I

-- prtileçtti: lItItç;tii i_tii \iiIttMeruii I'tthuieii
pl(illliiver (1 )Itqllerllii i_ivit e tÇi(t &:ivil
piihliit 1111. 121). III
I'ESQI ISA

eieitlil>i_a e Ice	Iiitica: iIistiItIiçõcs.
lI1i)lLII'tt	'lii 1	294
- Fititilaç (ti de Ampai ti t 1' siiii.a dii
I:slai_Iii de \iiiias (;ciais 4,111. 294.
j1u.ir ;11ti Ui1l_'i1. e .iu1 212. I).triertI
Iluicti
I'FSS( ) NATURAL
- 1 tli( lii 1:1 nt	i i i_'ai ilti Clit id1ttIC esi.idii.tI

iiilelienl_Ie (Iii paai1teI11ti dc IRa tiu
elOItiiIleIIt(t (ai 1. 4, § 21

I'I.NE.JAMI:Nr()
)\ 'ei RI(I.\() \-I1 11	1 1()1II'AN.\

II \'\() \II\I:Iko) 1)1: I)i•SI\-
V( I .\'IlEI( ) i\IIÁ; R.-I)( )

ctiiitpatthtliits ti	ii)' i'IÇ.ilileItIt) 1.111
157. § 2'i
- elal-itil-açilti e sisletiltli/1lçau tela As-
i_'iiiItIii,i i_'Itl .tII(I>Ll)c),t	t II)Iie,)	i.!)i in:uI
1 S7.

i'l .AN() P1 1 IR IANI Al.
1 \ 'ci .ttnhi_iti \SSI \113111 ,\ I_E(IS-

1 .\ 1	\\. .111 Il)LIu_i'e\ 1

_etiilistIihtIi/açittetiiui a Lei de I)iietri,cs
()rçttitentiri.ts	.\i)( F.;11,1.
úiiiei
- el;thtnaçiii e ststi'Ilntl t/a1;ui pela
Asseitih)eia Ciii aiidieitei.t tihuiea retiitilt.t)

157. § 5
- eiiviii ii Asse,nhutia i_eiisIaIiva: etiiii.
l tet'ite,1 i_Jti G '\ ernadit	III 'II). XII
- riii.ileuiaije iiiteiiitisiilti( iti\erIt;ii_liii lati.

ti

Pi,)S 1)1: I)iSI'N 0i.\ I\Il:. lo
iVi_' Asd:Mui.lI.\ i.I( ;KI..AlIv\.

a1IiI)(JlÇóc.I

PIA NOS 1: I'R (RIAS 1)1: (.0-

cii. diii	III (Iii tIaiIit('I(s i1ii	liii 1 ti (ii '. 11,1
lei ()içiinei>I>iiiaiiti,iI i ,iii. 11>1. li
I'I.I:I(Is(I'Io)
- ci itt\ iieaçiii. e ii nll teteltei,i ti I\ iits a iii
,\ssi'itthuiia l,eCisIatis,ilaii. (>2. \X>\IIl
POI(RI:z.A
- etiui>Isile a ., e,iltsas: liilet.!r;içat	siiep;iI:
i_i 11)111	II i'iiiiitlili iii
\Itiiii	I) i ti	iii	1 1.	1

P( )I )i'R i:x I( 1 'II \ O)

titi_Iteititi lttihIie,i

57. * (il
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ie sio periódica dos reeiil,imeiiii
djsci1)iiil;iics da iilícia N1iIitarc do('orp
i'I3t)lll.'iit,s\ljli(Jr)ait. l4.p;ii;ui.r;it
iiieo. e \i )( 1. ai 1.	02

- m i si; Icálo.  1 iscalii;içiii e controle tios ' 11 os;
tt!iiIetiitii l )iIs aii \ .i tia é i a (alt.
(2. \\X e \\Xh

I'()I)I;R.JUInUIÁRI()
.iiitiniiiiiia ;i&Iiiiiiitsti'aiisa e financeira

ali, )7)
- IIIIIaÇI&i i)i'ÇilhlieltI.il'l.i it' )ilS5e 1 iitilflCCIl(i
( ;iri. 10 2  e i);ir;íi;liis
-- i 1 5os tpie o cOOlj).ieii1 .irt
- i )ai. t Ii_lpaçiii: ;itittieiieia pública regional

157. § O'')
- proihiçii de sua organilação através de
lei leIctaili(ali. 72. § 10.1)

1)1' ))iiSli iii'ç i1'Iii;ria (ar). 156)
PODER LEGISLATIVO

\'Lr t,iiuheiii ASSENIBIA1A LEGiS
1 \lIVA)

ii(itile ii)teii1b; LCtII,iii)LIlIaL .	r AI X , 1.
12

- tIiii;iç'ii) ()içah)leiit(iria: repasse iii;tnceiro
1 :iri	62 e p;ir;igiaílis 1
- t'serekio: Assemhkia Leisiativa (aO. 52.
§ 10e2"
- PI11l)osii iiiç;iiieritdria (art. 156)
1'OI)IR P(ItI.IU()
- di leito de informação sobre PrOietOS
(ar). 4'. § 5")
- respeito: tLlnç)() do Ministério Público
iel.ii	iii.	12)). II)
P( )I)l;RI:s 1)0 ESTA DO

	II,iL'	de .ttriEiiiiçes:	ed,tçae ali
(O , pai ir i)	iiilieo

P( )I .Í( 'I
\ 'e l.iriiheln .\l I\ II )\i)I P( )I.i('I.\[,)
s'orI'iieIis: C))la: recehiiiiciito pelo

\liiilslériii Público (ai'l. 125, II.
iiiidides CIS is III riiilii:iie: irl'.k•ç5(): tunçio

	

1 iiiisit	1 'úhI e ' . l,iii	ii. e)
POIÁCIA I),% ASSI'lIBIÉIA
- organilação. 1 lilleioil;iiliento: matéria de
1 nici ai iva da Mesa(art. 66. 1. I)

POLICIA CIVIL
haeli:irel clii 1 )ireiio: Delegado Especial

de Polícia: iiilcgiaçzio Quadro Eletivo de
1 )ek'e.ido de ( ;ii'ieira: direitos: reqtlisitos,
proi1u)çi(i ( i\ 1 )( "F. art. 23
- carreira: 6iiiia de ingresso e de promoções

140)
- chefe (ar). 1411
- chete: nouleaçõl) (art. 141)
- competência (ar). 139)
- cxtuilçi() tio cargo de carcereiro (A I)CT.

ii)))
- rg;li1i/açil (art. 140);
- legislação privafiva do Estado e con-
co wreulte com a 1. n 1 üo (a ri. 10. XV, q
- ilrganl/açil): matéria de iniciativa do
Go e rnador (ai). 66. 111 ,J)
- planos de carreira e regime itt ríd ico:
disposição por lei (ar). 38)
- remuneração; cornpatihilizaçio ) Ai )CT.

109)

P01 ,Í( 'IA \II fIlAR
Ver tamhi.'iii ( ( )RP() DF B0[\1 l3llR()S

MILITAR l MILITAR)
processo e julga-

menti i	til. II )i,, 1.
- coiiiandoi por oficial da reserva) ar). 142.
§ 2")
- comando superior; competéncia do
Governador ( ar(s. 90. XXVI. e 137)
- ci mpeiênei a (art. 142)
- desmembramento patrimonial financeiro
e orça meu t iírí o do Corpo de Bom hei ros
Militar (A1)('1'. ar). 101)
- integrantes, estatuto, patentes. Postos,
direitos, deveres, garantias, proibições,
venci nit'nt os. va tU agens (a ri. 39)
-1 , i saçioi dos eletivos: matéria de iniciativa
do Gos ernador (art. 66. lii, O)
- fixação e niii(iiIicaço dos eletivos:
aprovaç5o da Assenihléia (ar). 61. VII)
- miii lares que part lei param do mos i mento
rei vindicatório: retirada das anotações e dos
registros de punições administrativas ou
disciplinares ([MC 39, ali. 13)
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- flIluiflis. Sii)IeuiieLÇtt de
União; iiIc i(i/tlÇtiO. cli'li VOS. gar ilti.i.
di rc ti e (es Li e': conipetência tu It\i.iLli
lan. II), \iV. o)
- oWamoo das ilespestis do ( ' Tipo de
Rtiiiiheirii \Iiluar no C\Clcíclu de 191,19
1 ,\i)( 1. tini. 1)10. par:ígriIu tíjileil)
- ((r(:ini,:içn: lprov:iç;1( ilil ,\ssetithitii

61. Xii
- organiiaçtio: 11itlttEItI de Inicial i a do
( uvcinaciiir (art. 66. iii. /i

lei cinn)TIeiiteiii.tr	iii 14
- ))itiÇiS exciiiitias: iIlCItlStlii iii ( 'o11)o de
IOT1(heIT(TS Ptlilii;ir: Fi)uisilts I\1( 0),
ar). 12)

piililiiçti(i de ihei:iis e liiiilletiç:ni para
circtis: eiTnpei'nela do GoN erilaikir lar).
00. X\Vt
- rei.oiI:iniciilos 1iseipliiinres: iCV5tRi
periiiliea pelo Poder itset.11ns lan, 14,31
);irtígi'.iIit únie. e \i)(' 1. .ini.
- ides lilielili. ;iIeTivaçiii Tu iiiiiI:içiii de

píIStit\idi(\eiii.i i ii nt.-))). XXVIII 1

- rdlli(liiei -açl(i:eiililpalll)iIi,aei (.-\I)(''I.
Ir). )))o)

P( )I .ÍIIUA A( RÍ(.,'( )I A
- assIsleliela leelilea t_' esleilsati ruiu
II. \'IIIi
-- ile'-.eiisiIs illueiul	rtiial,	e.tIII.iiiiellia5i
(ADCT. 	1$. I\-,)

l't.ÍIl(..4 HiDRICA V N1INERÁRIA
\'ei	unhtjii kI(( RS( IS 1111 )RI( '( )S

e R1(iRSO.S s1lNIi'RI(Si
iiiiner.ut'. e ieint,iist	ii. eiili\	.111

250, lii)
-	cii.is supei 1 iciais e suhieruiiiuei
proieç.0	(art. 2511. III

aprTvelianucluli : ploIeçu() iltis leculso,
alt. '4i)
- CC i's(stelll.is alui) teus: euiflSeFS IçIi 1 alt.
250, IV )
- inleitilusa puhlieu cpnvad;u: luuiueiito):iui.
25)). Vii
- principio-, ( uni. 250)

P01 .ÍII(_'. I'IN i .1: I'I:NiI I:\ ( '1 .RI
- o[	 di,LIeIes.i: pai Liii

iii 'lei ti	1 iih k	1,11)	) 21 . Iii
P0I,lIICA itt 'RAI.
- I:st.udi: i'i',iiuit'. de leseuuviI. )ll)epili
1 aO. 247
- plItlClpiÇt) (alI. 247. § II

ruiu: deselu'lviTTueuutu: cunsuu-
1 diçu	1 ,unt. 248)

ternas ITIIHICiS: ulieiu,iç.io: IsseIl(llUeIlli)
iii' in.uIuIIiudn itiutI e de )niiltiir iuui,iI:

iii	247.	1', IX.	2;i-I' i
-- lei - lis juúhlicas. :iIieuiuçauu: el)licCssfiii (u
247,	I".I\.2'a4'
- Lei 1 'ti' )uhIt'l. uIueuu.içu: pi x libição 1.111

247. § 7": AI)("I. lEi. 1)5

POI.ÍI'I('A URBANA
- enlales-sutelules: eu:içi: pl -esersuç:uui tI,i'.
cidades )lj5l(iuiÇis (III 245,	2'')

e \luuuieipiu'.:
24-4.	Ii
- p):uiuisdii'eiuies:	al'lici:uçui iii IslitIuu

2)4.	q,ui 1
- ))Iiuuii.. lii'eltii'es: isslslellell do I:siuiluu
(tini 2451
- pililieti Iiitil,ieiun.uI	iii. 2-0
- cri tu ties uiliii.i; Ie iii iiiuçui ii	intliiei Ii
iiii:uti	mi	1-li. * 2'',- 'ei.'uIIiie: \I(( ''1'.

P( IR I'.t)( )It 1)1: I)l1I( 'IIN( 'I.•
\ci	1)1 1 )(')I\(') \ e i'\IÍI.I\.

(I'l \( \ \II	1  1,. IMkl \-
l( )R I)II)ilI( 'iINi( 'i,\. ou ($1 O
POSSI: IM l,U\ FR'\\IUR i-: I)()
\ I( I'-(()\ I-R\AI)( )R
-	ii .i/	liii. $11
I'RI:I•'I:I'l'( )

\-i IuIli)'ieutt \i( INICIPIlh
- eiil,us: iuIeiineiii	tIti (	iiii.ii,i Nluuui
eipul i .ini	1	( )
- eulIi'i ule de eiillsiliiici uiiulidile (til). 1 1$.
IV)
- deel.ii.i.0 de bens .11	77. * 2''i
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exercício (ti) I11I odai o (ai. 77
- pi'i ices ( i e ul iia iiicii 1 () 1 aO. 178)

179)

lRI:sII)I Rl()
IlhIIl. ,i'.'.L.niI;)I,Il)'. (ai-t	(" \ 70	1 a

114 ES'I'Ç..() 1)1; (( )N'IAS
a Assciiihkia. relciente ao exercício

a)ilcili)r: ct)liiJ)clt iicl.i do GoNcTIlaLIt(r 1)11.1.
()()• XII

di,' C5S0l Iisic (iii jurídica na adiiiius-
1 ii,:	puNi i	. 1	ii - 7-4.
PRI;s'I.ç( ) 1)1: SERVIÇO) IiHI .l( '0

sI :i- i(( )S i > ( ' RI .I( '( )S)
II4 l;\ II)I\t'I. S( )( 'lI

1 1.ç4 e nt 1rI iu de Ilenelíclos e
scI . ' iço'. (ar). 2(14)
— da Asscniblia (ari. 02. XXXVI)
— Iegislaçio prlvali\a do 1siado e
t,'l)flcOiTetliC CIII)) Zt 1 u)iN) (aO. 10. XV. 1,1)

PI-4INUÍI'IOS (()St '( 'IONAIS
.'\dnhiiii.u)lçN I 1 iihlica	ut. 1

P14 IS,-()
(Ver IS'I\I)Il i-(l\li\ l( ) i'i'(ISIO-

NAI.
I'Iu)cI;ss() .-I)\II\IS'I'R.-VI'IV()

cqiil-.iI'. de	,tIid.uk- (a[, 4'.	4"
PROCESSO ) CONTRA DEPUTADO
FS'I'-I)L'.I.

\i,'r	I)i-IL'I'.-\I)() IS'17\I)),AI.)
I'Ro('I:ss() V, Jt'I.;.-\II;N'I'() 1)0
(.()vI:I-4\ IX)R

\cl (( )\ II\ \I)OR)
I14n(i;ss() 1'	l.(;..\1I;N'l'() 1)0

I(I:-(.u\ Ik\ l)UR
\ei - \ 1(1 ( ( )\ IRN\I)( )R

PROCESSO n LEGISLATIVOISI.A'I'IVO

IIII(i.tti\.I1Il( ;osi,'i,1k	u1. O, \', ''I a IX)
I'R( )( 'tRI)( )R I)1' .1 L S'I'I(.'..

l)eil1hI	\ 1 nu leII	PI ,1H LI 1 ao - 123)
l'R0('UI4AI)OR 1)0 l:S'I'AIR)

\'ei- .-\I)VO('\('j-\ I)() I'SI\I)O)

PR( )CUR.-D0R-( IRAI 1)0 ES'I-I)()
iiiieçii: coiupctciicia do ( 'iovcrnador

Ir). 9)), XXVI
P10ecSS ejulganicitio cm ci'iliies comuns

10(1. 1.11)

e jtI(	niento: competi'ncia
jirl\.II1\a (I.) ,\ssenihIia (ai'l. 02. XV)
PR( )(LR.-\I)OR-( 1'RAI, 1W .JUSTIÇA
— )Ij)I'o\ aÇ..Io de c\oncraçio: c&Inipcllieia
piusativa Ia AsscuiihIi.ia Gari. 62. XXVI)

CI 1 liIi1)Ie(I4.C(uIlsti))Cioii)Ilidk ju.' (ulul. 118.111)
destituiç.'io art. 12;. III.	4'')
eScolha (ti') 123.111. § 1 "1

-- inicial i sa de projcks (art. (1(1. § 2°)
lista lríj)l ('e. (ihservaÇN) do art. 123, §

I°a 3° (AI)("F. arl. (12)
— utiembro do Ministério Público (ar). 123)
-- iioincaçio art. 23. III. § 2" e3")
-- u10meaçn : com pcIutc ia do ( overnador
lan. 90. XXVI)
- pI'oCes'.o e julgamenit) em crimes comuns
(ali, (0(1, 1. (1)
- processo, julgamento e destituição do
cale): euu)iipeteilela privativa da
A'.'L'nIhki,u ir). 02. XV e XVI)

l'R0C('I4.I)0RIA FISCAl. 1)0
lIS'I'At)()

(Ver I'k( )('L I'(AI )Ol(I,\-GIRAI. DA
l'A/.FNI )A ISTAI )1 AU

1' R ( ) (.' t R A 1)0 RI A - (; E R AI.	DA
FAZENDA FS'I'AIRAI.

uIoillCaL4 1.)) I'rocuru.kn-( icral (art. 90.
XXVI

1 'rocturad r dii Fazenda Esadu ai. carreira.
upç:io. isononhia. vcdaçi'ics 1 AI )( "1'. alt. 22.

'a-li

I'Iu)(;URAI)oRIA-(;ERAI. 1)0 ES-

1 \er taiiihcm ADVOCACIA 1)0
I:Si'AI)O)
-- Procurador do Estado. carreira. OpÇ)O.
cdações (AI)CT. ao . 22. §* 1" e 41

PRODUÇÃO E CONSUMO
— legislação pri vali va do Estado e con-
corrente ciuili a t ' nião (art. lO. XV. e

281



I tR( )i)t FOR RIR \I.
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REGIÃO NIFITROPOLITANA
Ver taIi)trn 1' I I)ANli,\Ç,3O. kI-

d( )NALI/..\( \( ) e \1 1 \1 ÍPI( )
aç •iO tt.lnii nsl rali i Junções públicas de

1 tIl_leSSe CtlIllttltl	ui 41 1
- lgIl11er.içe tir(itias. iiistil içíiii (alts.
42c48)
- /\ssefllhIi.ia \letill))oliiana .alrihuiç)cs
lan. 45)
- .itrihuições do Estado (ari. 46. 1 e II)
- cailoeraila (alt. 43. VII)
- ct)O)crIçIli tCil1icI e iIflIiKl.Il..i Ih Fsttdl
art. 43, pará g ralo único)

de Belo 1 Ioriioiiic: lct!LiIanlcIilaç.i()
(\I)(T. arl. l. IV. § 2°

lieseli solvi mento. desconcen 1 raÇão ( irl.
42. parJí ,, ra10 único)

Iesiiiuiidadcs regionais: planos,
pllgniinbls. ploictos regionais (art. 41 . II)

fixação dciitiiivas cri) stiasiiiiiçispiibIinas.
airihuiçao da \ssenihliiia (iit. 6).
- tu nçõe s pública ,, de 1 fli cresse cotii ititi
(anis, 42. 44.46. 49. § "e 50. II)

(lOÇões públicas de interesse cotou o,
''ec(lçio :111. 44)

Finido de I)escnvolvinieiitii \lelroptili-
ar). 45. VII e ari. 47)

- eis cati.iliiado. produção i' tIlsirIbIliçio
(ali. 43. VI)
- liahOaçio (art. 43. IX
- ilistituiçio (arts. 421 506
- iitslittiiçõi': conipekncia th>	'.itdo (til.
Ii). X)
- lliteiiiliies (art. 45. §
- nici i anihieiiic, piescrvaçio: coiiihaic a
pilIltiçio (lii. 43. VIII

lllierorreciili: llslitlIiçii: tullçi)L's
I)(lIlca5 de illtel'eSSe coltIlIni, asSistcIlcil
lL.'l.11lca au listado latI. -49. § 1°c 2°c AI XI'.

liuhtilcíplos; desenvoI inleuto. inlegn:lç;i
Ijil. 41. III

olçameilto anual (ali. 45. \
- plane)aincnlo integrado do dcscn-
vitl violento xociitcconôniico (ali. 43. X
- plano direlor lilelropolitanu ( ari . 43.

)Il'igraI) único)
- planos plurianuais de invcstimcnio e
ii rei ri/es oiçameniárkis (art. 45. IV)

política lariiinia (ali. 45. VI)
recursos hídricos, aproveitamento (art.

43. VI
- tcWcScllLaÇiO li)L I liicil)clI (ali. 45. § 11

saticalilenlo húsico (art. 43, III)
- scg uranç a pública 1 ari . 43. II)
- tlilnspilrle tutcrmiinieipal. sisicma viário
(art. 43. 1

liso (1(1 501(1 melnl)M(llLanhi (art. 43 , 1V
RI;I,() l\It'IROPOIi'I'ANA DE
BELO HORIZONTE
-. adcquaçi	('1 instittiiçio (A I)CT. ant.
18. 1, § 2°
-com isiçio. altcraçioAl)(T. ari. 50. § 20)

- nlaflUlcflÇïio. Municípios, 1)istriios
)AI)CT. art. 50. * 1")
- eguIatncntaçio (AI )CT. art. IX. IV. § 2'

RF;(;IMF; 1)1; tJR;;c1A
possibilidade de solicitação do ( o-

vernador para apreciação dos proletos de
sua inicial iva (art. 69)

))latOS e condições pira apreciação de
n1..ittrla (aO. (,()	1" e 2")

RI;(;ln.II RÍI)I('()
(Ver SI:RVII) )R PÚBLICO)

RI:G I1F.....RÍI)I('() (NICo l)()
sI:RvII)oR PÚIII.I('()

\ci' SIIVII)Ok I'1}3I.I('O)
RI':' ;III; IIN1'I'I'N( 'IARI()

itinipninlenhli de peili definitiva. rcIaçio
de pit'siis ( I )( r.io 04 purígrúo único)

RI'(I).1t'I'() JNII'RN() I),t ASSENI-
141 .IIA
- eIahoraçio: coltllcIeIlcl,l )rIs ativa da
\',senihItia ( ' 111. 62. II)
tttIl(ii(l (Ii.' ittielaliv;i (Ia Mesa (ui. 66. 1.

RI;;I\II;NI() IN'I'F:RN() l)() 'I'RIBL-
NAI. l)F: CONTAS
- elaboração; matéria de iniciativa do
Presidente do Tributa) (art.  77. § 3''. 1
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R:( .I()IS DE DESENN oI.VIII:NIo
- tiiIlI( l (I )l LerriltIrial de &leseitvolviiiieiiiti:
ti 'ihiiiçe'. (alt 5 1	1')
- tutai qtti.i territorial de tIesett ii i  i 1c111 o:
ilistituiçiii L llI1tIi(It(lC (ar). 51)
-- .itit:iit(uiI territi riu I de deen ul j incuti):

I
I:iilidi de L)cseuuvol'iuiieuuto Ieuniil.

ti IIÇ	til. SI.
tiielii',tii ciii t)i\iitiCliitt (ir). SI.

RI;(;t( )NAI 1ZAÇÃ()
- at1 Ôcs iti liii sti':utias: tthetju II

1

RI(;IsIRos PÚBLICOS
Vei sIR\l(:() NoI\RI\I.	l)E

I lG ISIR( )

RI;I ..I( ; I.()
t• itrejis: esi Il Iceililenil) itit

stih'ciiç:iii: prttuhiçii c au .5.
- (eilipilti: dispensa de aI ari uti de
iccrtei,iineiriti .111. 170 \

- tcnlp)lt): ptiuuliç'uti tIa li 1111 tuçut} de carúici'
tt').ii.ti,tIit'it a Sua utist;uI:içaii	i 11 7)). V)

R'sIt I;RÀç()
de e rgti púhlieu: lprtis :tçuii da

,\si_iiiIiIei.i	.tii. (ii. \III
-- do (	sern.utlii do I:si,td. dii \ice-
(;ove[-1i:I(Iol . e tlt_ Seeict:uriti tIt' I:siitlu:
ii1itt.li;t tit tiiieiiiitthi rli_,.t (til	(i(i. 1.

sers dii: I-'tI cli Um). iessi t l iii luar:
t'iuu)))aiuItuIt/iç'iii (.\I)(1,  mi. 1

StiS diii I)U)i)tt'i l	Ii\ti,ti '	tIl	2)	1
Mu .lii •	5')

RI;NL:N(IA l)() GOVERNADOR
\'ci ( i( )\I.l 'tN \I)( )I

RENÚNCIA I)() \U'i:-(;u
NAI)UR

\er \ I('[-( ( (VlI\ -\I ti lI

REI'OSIÇO FLORES I \I.
,!t i	\lId( ) .A\l1(IINI 1-

Rf:PRI-sENi,ç' UJt I)I( 'lU.
sedada ai) Muiisieiiu l m ulil t eu til 120.

\'IIl

REPkl2sI;N'I.Il; 1 •11 II lO
I'iidi_i clii ls(uttti: t'\)_ri.ie iii (til	1''.	Ii

	

REP(l(I.ICA FIi)il	II\.	I)()
BRASIL

Im.t: t dc	uiiii.tir:t (til

RESFR%A RIol.o(;1u.
i\/Ci	i,tiiihtiit	\III() .\NIIIl.N.lI 1.)

RISP( )\S.Ill II)Al)l: SE )I.lI).-RI

5

de li4 t l uu)\i'1	klei 1,111	71). 1)
SANI:A\II:\l E) I( 5l( 'E)

\'er	l:tiiiheiit	lI:(l.\( 1 ilI 11<) )l'O-
l.I'I'ANAt

('iiiselluii I:.stailt,I ti,	, ti.'.iltielii
I)2. * II

)tiliii('t: II:tutcis pluiriuutitais (irl. 192)
q uad i	s,tiii t .11 iii e eptuile mui	lei

is .iluuçai Harl. 1 )2. * .''
i'ceiirsi is (ali. 112.

bani.' ,' d1' (iii. I 1 4). piiii,'i iI tt único)
1 unsi is,ii	liii	liI.	(''

S. 1,1 )I1
\'eu	tinuPctiii SISI'I-.\I\ 1sI('( 1 l)F

e sers içi 5 de: ditei) 1/e'	til	1

tic(ieucuucii: picseuuçftti .111 11MAIVI
1 )cjc.tru.uiiii.uiiti de	,iuíi.le iI.t Iiilti. i.t ( ' is ii.

Iruustiiruuu,ut' 'ii.i ciii Iii)51)i	iii .\I )......-tu). I(ii
tlii'euit ile tittlius i,' cIciei	li	I:si;uilu (iii,

IXt'c)
C tSSistenCli. ptluicçii. ei)illpcueIielit

C011111111 di 1 11111. 1 '.stidu 1 i Iuriieipi 1

II. II)
especialidades Itii'die.i'.. liii li'titr,iç,u t i iii

	

uputtli'tt ilti I:si.tili ) \D( '1.	til. IX. * XL
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- gal.iiliias lait. 186.	aligialt) (111)1(1)

heniI íliciis e aidéticos, assist& uda
27) e 2501
- listitulções privadas ( aii.. 188. \/ e 191)
- iihieti 1) clii lsi.ido (ali. 2'. VII)
- )i ieçio: legislaçhi privativa do Estado e
c()lict)llelile colo a Uiiiiti 1 art. 10. XV. til)

de aiiiiie (;lrts.
II) 1	.
si:uiu;i.tii	DA .\ssu:\IItu.I:I.

	

\ .lk..[	kIL	(Iecl1kk	'I)j'IL'iilCIli.tiL'5

c( )iii l )ciellcId p1 1\.111\ a la AscinhIia (ar).
2. V

- reetilanienio: niatiria de iniciativa da
Me'.a ali. (1(1. 1.

SE( 'R FIAR IA Ind; ESTADO
- cii.iÇtk) e c''.iI Llitiraçlo. apr()vaçil) da

iii.	II
crI;içIo. es) riiliiiaçio e c'Xi1i1ÇZi0 niiierla

cli.' lilicialiva do ( ;iivernador (ali. 6(, III, e)
SECRETARIA 1)0 TRIIUNAI, 1W
('( )\IAS
- 0i-mil/ação; Il1atiila de iniciativa (III
llL'\I(Ic'Ii1e clii Ilil)iIiiaI )ari	(i(. II. e 77. §

SV('RFTARIA 1)0 'IRIBLINAI, I)F
.J( SIIÇ.
- Lil,iklll de caretl\ e Iiiiiçoe'.. lilaicria de
iliIcI,iii\j ,lii l'i'csicicnie LIii liih&tiial (ali.
66, lx'. 1,1
SF:( RI:i'Á RIO I)F ESTAI)()

L elliiipL'tl.'ilc'ia lar). (fl	§ a'')
- Ii \aç(ti de ieil(iineraçni: eonipetc'iicia
pli\'iiiVa da ASSei11blk.ia (ali. 62. VIII
- ilistailraÇI) de prl)ces\tl	col11peIeni.-ii
privativa da AssenihIiia ao. 62. XIII>
- iii)iiieaçiii e exoiic'iaçio: coIllpeti'kllciii cIo
( p i 15 c'rihtcil)r ( ar)	) 1.

ii,iiiria i.Ii.' Illiciativ.i (Id
66, 1

SI:I)u; DA ASSENIB1,1.J.X
	11iikI,lnLi	ii.ill) 1 ríril.	ilalrI,i	de

ii1lCl.iii\ a cld ilc'5i ali. 00. 1. (!

SFI)E 1)0 GOVERNO ES'rAI)UAI.
- iransterc'tic'i:i iemptii:íria: aprovaçio da

art. 61. XVI)

SEGURANÇA
- compete ao 1 siado manter e preservar
(ar). lO. Vi)

si:(;uR s.NçA t'UItI,ICA
Ver tiiiihiii RE(;IÂ() 1ETROP()-

lIA N i\ 1
1 )epaltalueilto de ( )ideiii Política e Social.

c'\tiiiÇili (AI)UI', ar). 15)
objetivo cio Estado ali. 2''. VI

- orgios (ar) 136)

sI:(;LRn).i)I: 50(1 AI.
c( l ll(l lcll.' ali I. ,,lado dilmidil	10,IV)

SEGURO)
lpl)Ilce-'.c'eiiTti, vítiflias de cri nie de morte

III

- resgate da a pól ice-segu ri) ao Estado pelo
icti: a filo riiiações: trabalho em estabe-
leci mento penal ar). 296. parágrafo Único)
SEMANA I)I' r1INAS

cc'lehraçõcs cívicas lar. 256. § 1°)

sI:Rvtç() I)RFNSF
cli'.i.is: lc'!i.I.iç.a privativa do Estado e

cIlilcorreilie (liii) a ()ni(o G rt, 10, XV. d)
sl .:Rviç() NOTARIAl. E DE RE-
G; ISIR()

 (A])("['. ali. 65. § 3)
-. criação. 1 Lisao e desiiieinhramenio (ar).
278)
- esercicio, clelegaç6i do Poder Público
(Al)("I'. alis. 66 e 67)
- ingresso ciii cargos (ari. 275)

illiresso na ali s idade: concurso (ar). 277.
§ "e4°)
- noidrios. oliciais de registro. propostas:
iiscaliiaçio (ari. 276. § 1
- Iii iciaIiiaçiii (A I)CT. ZII'tS. 29 e (15)
- reginie jurídico único (ari. 276)
-. serventias ai tiais: maiitiIençio. vacuicia
(ar). 25. §	"e 21
- serventias clii 1111.0 judicial: adminisiraço.
fiseilii.açio e controle (art. 274)
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SERVIÇOS I'L'íHI.I(OS
- direito'. do	iiiiFii)'.. liciL açiii de
execuçai . Iteiiaça	,iri 40.	1

- eiciiiei:i. se).!tii (liça e tiiittiiuid.ide
40.1)

Cil)presas Col e'.'.iúii;íii,i' e pci
iiiirias lail. 40. § 2.1
-- Cilipies:is concessionárias 0(1 iCi 11(15-
sionilia'.: .iIien.lç(l de açies: autol 1/açai

4. § 1(l)
- liscaiiiiçiode sua mstilickiicia (ar!. 73.
* 2". 1h

- pai IiL-i)i.iç'ii tili tl'.itdíiil .iII	4. § 1)'')

- pi)lltii.,i taritiria ar). 40. §	. 11
- prest;içao de: (iiiicessaii ou pci iiiiss1ii
(ar!. 4W
- presliçio de: ueclaiiiaça	Iepieeiittçi
discipiili(i:ieii) lei (:iiI. 1-1. § 9'':ar 40. §4'')

ies)loiisihiiiLf:ide srdain '. l,lrI. 40 * 3''t
de hai.i rendi iii. 4)). § 51

uttlii:içãotenipiii:iria si I'iider I'iihlieo:

Sl:R\IIR ri BI.IC()

:thoiio-perm.iis'iici:i: ((iliCL',',iIi (ar!. 31.

- adicionais por tempo de scr iço lati. 31. O
- adicional !íiiiteiidrio (ali.	1. VI)
- Ui!eliIL ))iIli!iCtl liii puh)iei: P1'.'."
exoneração. dei.'i;iraç)o de heiis (ar!. 25.
parúr.ilci (mico. e AIX'I. ali. 9')
- aptiscllladli: )erias-prCiiiii iIil g, i,adus:
Ili:Ilt1ettti1 (Al )( - F' ar!. 57)
- aposcuilido. uevcrsao u ali vidade 1 AI )C'I
1i!. 53, i l mái itio único I
- :upticttlit_itlri.i (iii.
- uposeitiadoria. Coiil1l2e111 de tempo
.\I)(I. aris. 4 e 441
- ,issisiet!ciae pie udcneii sociais (;til.

ziiivii.ii&Ie ai.Iiiiiiiisiu,iiiva. eseicicio:
I'iideres di) Ei.t.itlii. ittiiI (I iII .I'. . ) iiIl.I.içoes.
SiiCiei.I.i(iC5 de eLIsiouti,i lilista. citipiesu.%
publicas lar!. 20. 1. II e 1111
- .1!)'. lLIiLiCS iiisultuhti.'s. udiiotial de
li.lIuliiieiiÇIi)	Ir)	II.	1

- :Iti\os e uil.uti\ o.'.. limite de despesa (iii.
27. sii:igiIiIi uíiii1ii. 1 1 II
- haclt,uuel em I)uettti; I)eleeadl I.'peci.iI
de 'i dieia: i.iui ciii)'.: rel)uui Sili iS. Iiuiiitii iCui)
(,\I)('I.	iii.

I1s cuilo'. 1 .111 2	e AI )( •I. 
carooeiilcoluutssao: esilIeriçail: ciulversio

LIII especie dl'.
).uiL'Li.ii)(,lit.. 4 I.*2 ...e
- c:uiuos: aciiniiilic,ui: l l r iI ii'.si on;uis de
sutuile .\I)('j

i.!ir:ililia de slieiios:
L,iIi.' 1 de pOIS iWelill clii
32.** 1'c2'
- civil: estahtli.I,ide (ar).	5 )
- eis ii, CIL'\e. dueiio de iii Ai
- ci ii, naiti.Iitti eictisii: dil Oieuite siiii.Ii&.uI
(ar). (4. §311

LiS ii. iltiiii,ii . adIllilIistr,1Ç0 direta.
iisfiict,i. 'ei!ciiuien;i». e silii'j >'. iLill(i'.Ie
(AI)( "1. ao.
- CIS IL ii.'i1iille julidi o IflhlCi 1• .Idiuiilli'.IlJç.iii

direta. aIil:uqiuiu'. e ttuiidaçies lMhlica'. (ali.
0. §	" a 3")

-i.iSII.\CtictlileflIo'..isi,iuintu:u	,uil
- 1'tll)LuiiSil público: iC!iIiiC itIliLti.

1. art. AI. i;iidi.iiatii
LI)ii'.el!)l de i' u lu iii III. .5!IlIi iil'.iI,iÇ.ii 1

IeI)ituiiel;tç:iti iii.' lL5'.)Lil nistituiçiti (ii!. AI))
coiiii:itahi: cililcuursi' (AI )('I. ;li 1. 4))
ci iiut,ii.udt: escola'. pulslie:Is: e'utaieiiu

de teoii tAl )( 1. ao. »l
eouu)i:i);idi: 1-egiulie ti:ihalliust;i: lessai-

LiITIeIIII' i .-\I )(	1. ari.	1'	.i
- cito iIIIiçao
olha de ))aeaiiieitlii ):iut	(4• § 2'')

LIciIL'iei)le: .IIiIIii'.'.aI elil COlO'. i. ciii-
pi-eii 5 pOlil 5.11'. tu!. 2')>

dllL'utO a cieclie.	ii.Iciiii:uçaiu	:uul 2021
- LhiI,'I)I' de CIeS e: limite'. IleilititIns dilI lii
,uui	4(1

- direiiui', (ai!. 411
- diuetut	i',i.iila pui)iici. ) ) ii)\ ilticiltu
AI)("l.art. 79

- orou% de p:uiiucup:ução do ilsuirIli (11t	25. 110
14. § 91	 -- civil:
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&Iispeiisi ou eXoner çio: cicspcs:i: Ii ulites
cri t iri os de 1 art. 27

di sponihil idade art. 35. § 3°)
eiiipreeados públicos (ar). 20. II)
cs).ihilidade (lt. 35v' AI)CT. art. 3)). 1 e

II 4.' art. 11)4)
)rias-prêmio: e nl.i).'erll eni dohiu:

4.'\cl(lsi4I da garalitii :lr. 3I II)
Iéri:is-prêmio: convers)o em espécie.

c111las!ciii ciii tlohio (art. 31. II e Ai)('T.
alt.

ilhos, tlependeti)es, assistência gratuita
uI seis .iios de idade (ar). 31 IV)
-- 1 ixaçuo do regiiiic jurídico. provimento
de caris. estahi 1 idade. aposeiitadoria.
reloriit,i de niilitares:	pros açio da
,\ ss tiihIii:i ( au	() 1 , IX)
- lixação do iei me jurídico: matéria de
ii ci ati s.t do Governador (ar). 66, III e)
fixação4 dos padrões de vencimento (art.

42
- lorniaçi&i e aperleiçoamento: 1 seiila de
;overno (ar). 30. § 6")

- função pública. critério', de dispensa
(Al)("I. ari. 108)
--ltinçiii publica: direitos) AI )Cl'. alt. 105)
- função pública; exoneração -, ciiiivers)o
ciii espécie das terias-prêmio: base de
calculo )lii. 31. §) 2.3" e 41

função publica: integração ao quadro
efetivo )AI)(T art. 106. 1 e II)
- gratiIicaçio adicional por 30 anos de
SL'l\ 1Ç1) (aii. 3). \I. .' I)i iFtI1l44 iiiiicl4(

ili:itivos, pensionistas. serveiituuarios CII)

10141 judicial c exuiajudici.uI. atLIiIi/,iÇio de
pi \ eilios e l )ei s e s ( AI )( '1. ar)',. 30c37)
- irredutibilidade do sulúrio: exctiisiio cia
t!Jiailti,i (iii. - 1. captul
- iiiindaio eletivo )art. 26, 1 a IV 1

(1i51)05içit) llSA
Al)(	 art. 24. parigriito (ilticili

- nível uiuivcrsitiuiio, vencimento (alt. 38)
- oriundo do Quadro dc Magistério:
contaeeni de teiu;X). grititicaçio qüinqtieiial
(ar. 285. 1 e II)

planos de carreira ( ari . 30)
- Polícia Ci il: remuuneraço: compa-
tihiIiiaç)o (AI )C'E'.art. 09)
- portadorde deliciência; admissão (ar). 28)
- PcCSo a(lministrativo: revisão(AI)CF,
art. 9)
- professor catedrático aposentado da
Universidade Rural cio Estado de Minas
Gerais; proseiitos. revisijo (AI )T. art. 38)
- po rama de qual idade e produt i sidade.
de Irei ilailiento e desenvolvimento, de
mude rn i /aç:u( . reapare 1 lia mcii lo e racio-
nal i /ação (ar). 30. § 4°
- re;itIiiijssío: vedações (AI)(l, ar). 28)
- readmitido: direitos: integração ao quadro
efetivo (AIX"I'. ar). 107)
- reajustes ti i t erenejados: di s pos ição por
lei ( a i 1.  32. § 3
- regi me jurídico único: administração
direta, autarquia e fundações públicas (art.
30,	10:13)
- relc sa meu) ). ateu tuaçio ou au til aç)o de
penal idades adiiiinistratí sas: competência
pri vat iv a do Governador  (ar). 90. XXVIII)
- relluuner:içao: fixação (ar). 24. § 1°. art.
30. § 5)
- rcliitlncraçúti: i'cvisúo geral (ar). 24)

reniuiiicraçio. rcvisúo. nível real 1986.
opç,ão 1 ADC'F. ant. 34. § 1 e 2")
- ieuluiiieraçku: ve(Jiuçit) de viiiculaçío ou
equil):uraç)o de espécies remuneratórias
(ar). 24. § 31
- rcvcrsi() a atividade (AI)CT. art. 47)
- supervisor pedagog co: jornada de
trabalho (art. 288)
- tempo de serviço curso universitário
)AI)cr, ar(s. 39 e 282)
- transferência ou cessão para entidade:
:unuéncia (m-i. 14. § 13)

5 ciitiuiiciitos; isoriomia: CEEMC; -
131)\1(	),-\l)("I', art. 40)
SÍ\i 1)( )1.()s- Isi;ido (ant. 71
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sIs'Il •:\t.k I;s'I'.tE)u.I DE. ,i:RF.IN-
CIAI\i IN1'() DE, RECU RSOS II ÍI)RI-
:os
1_'ir'L'iiLI.li'iÇ ' e. I}kli1)i21iIIl	"Liii. 2'i().

- CsiI'IIitii'j flisiliti	(hill 1.' Iiiiaiii.'eiru
(.\I)("l'. iri. 1L

sisi'I:MA FiN.Nci:iRo ESi'.•ifl,I.
240)

-- Ciii\elll&i I)ire(iir:	ei	i(JIiL.	 ) .ii -
iieipçiii	irt. 24I, §* ''e 2''j

2 ^6 237
-- iI1phbii. taxas. e(lIiLrlhIiiçc-es. iC'eit.i
riecIiçiu ( iii. 239)

- insilliiições Iinauiceir..e Inpresis

)triICi)lÇit) &II> istiitii. 5eiid(ii(.CiiL!(
esiliril)'.(t\I)(t..irt. 1li
- pii1i('iptç5(il	Istiih: elhiuri ili. .ICIVLI.ii 1
(ali. 231. )aI'ígrtIii t'iiiICti)

-	resifenies e tu leu Ires'. apf ,ov çiii di
eselli,i	'h h ilil i eIeIL.'i.i	pri\auivi	d.i
AsseiIiltj;i (iii, 02, XXIII.

.5lI I . i ncol
piraç.i.	esilileiçi:	:IiIiIlrl/;iç1i	di
,\ss,iiihl,' p a l.eisIiuisi liii. 23i
sisii;\t XTRI111 'i'- RI( )

(\L'i .\SSI\lIl II.\ l
tirihiiiç is

SISI i.\I tNI('() DE NA(
\h_i i;iiiiheuui S,\( l I )t

- ithIltilILi' íi'	/.içan. 1H). 1. VI. \'I!. IX
l

- sistelli;i de ililiirI1iaçiiL (nt. IM). XV
Suii:i).ti)i:

So'ii:i..ni: DI: ECONOMIA MISTA
(iii. 14. §

III
14.4''.II.* ('S	17i

- lliClliÇlii (IC iÇiC	ctiiiiri,Ie pelii Nsiadii
iri	4, § 4''. 1 \'

(III. 14 § 4',II

api'o'iç5(i iii ,\ssenihli.ii (iri. (ti. X

Iii (	\iilI,idl (tiL (II. III. ii)
S( BS'IlI't l( : \() I ) 1 ;( )\'i:R\.-Ix )R

\ ii.	( ,	iii li. pel	I 'i '-.ih' ti

	

i\sseiiihleii . ii (II	Iriluii,il tie .Ii.i,ii,',t
iii,

Ii

'I'. X . ot i: i( )i .1. \ i l:\ 'l(
-	Ii eL	(	ii	ii l.'p'u li.' di.
_!Illih,'iiIlh	ii 1	-1

II Lti.i	ii	144

I'i( '\Ol Á )(

- i.II)ii'.:i: L ( I1l Iilelii,i I	Fst.i&I	iii

i'i:i .I('( )\tt NI(.'..(,'(')I.S 1)1: N IINAS
(;I:R x IS
-	(.11 lIi.'il.t5.b ..lib	I.si,ilh.	,ttIi(ii'Ii(hh	liii.
2(1(1

TERRA I)I'( )t E t'
- ii il.'itiÇthi Pi' 11i.'L'tIiMit'flhi 1 ali 2 .46. § 2,,L.
set.tiitiles: AI ((tu 1	141
-	4h	5 eltiIlIi'itt	e det i tl,iÇ.ii	C 11li.'-
ii iiC ii (iii. lii. XI
- I.tts ilil Isi.ii.l	liii	12. I\'
—ll.'liiiiiiitÇ'bhi'dIsi'iii1iit1.iÇ.5
Uliuiticipios 1 A 1 )(......iii.
-II.'t.!IliilliSibhTihh1)h,'i'ÍiIui.'LIhhIil'lh:ttihhl,ill	2.111.

.	1.' 5L't.!liiI(i('"	.\l )(	1.	iii

'1 ,1.1 IL'!l(ilii.h,ib!	.111	2-4.	i'h	1

- iIlelilçiii: isseui(liiii.flhii iii. ti thtl lhii.l ii
rLiliI i.'ii.	)riliiihiiiii.(I(.ii'i	2-17.	l''.I.\,

t.Ie iiii(ll'iiii,'i(i Ii.'i!lSItti\t (irl. 247. § 3-)
- lliçll,l.'i( i.' I,'(hii(essat: .ij)lil\tÇi11
Ch h lilj h I.'iI.'iii 1.1 li iS ,itl\ .i di \ssenihliji liii
62. X\XIV1
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:illenac3(l: prlleedimel o (ahis. 246 e 247:
Al)(I'. :iri. 94)
- alieiiaçao: pls4ihiçio (ali. 247. 7. .•\l )(T.

95
-- cessli ele iI'.O, re\cIs:lt) ele etilItratos
lIlaIlIloplidos (Al )('l. ar!. 8°)

des olulas AI )C'I. ar!. (tI
- dt tç ()o. \ eild:i. ct)neessaç 4. revisão por
e'l11lssio especial (AI )( '1, ali. 71
- idei9ilie'açiti. (leIiu)il,Iç.tu \I)("I'. (Iii. 6°)
- Ili)t4 eis adquiridos por elttaç)o ininieipal,
eiesiintçio. les ersi() (AI )('T. ar!. 6'. § 2°)
- rel:ittrio :i p ival: elaçio elas Lemo 1 seiem
Ie(.!liiil(a(Lis: eiic.iiiiuili lnetii	?\sselilhIéja
IeilaLis,i (tIL	4.	'ii

) 1)0 I;sIAIR)
ii(.rp(Ir.iç ,i.. (liS I'.;itt	til sle'lllem-

hi:iiiieriitt: 	\sscnilléia
I .e'eisl.iiiva (ar!, 3'')
- uiil(Ial,le e iiiieerielaeie: oheLivoelti Istaelo
).ti i. 20. \

'IRÁ NS 110
-- )oliilc(l (te educação arL. II. XII)

ri. . .''I'
e't4Ii le 4 1 '!ido: estímulo (Iri. 281)

- l'eiiilIç;Il) (li. órgãos, !CCi(lt)', suhstiineias
llllii(Ill;Is e !r:liislilsit) le sll1i_1ie: leci'laçio
stipletiteiit.ir .it L 1

'I'R.\SPOR'i'I: .\Qt.VIÁRI()
L'\)I)l'aL'it: .'tiiipeit'iic'i;t (11't. Ir!. IX)

'1 R \SP( )R'rF: l"ERR VIÃ RIO
'\)1ri'I	t'.lIIpeic'ilt'i.i (dl'!. Ir!. l>

'I'RNSP( )R'I'I; INi'I:RIIL:N1uI1 »I.
\er REGI \O .\l!'I' k( )I'OI.l'IA\\

'IR \SI'OR ii: R( )I)( )V IÁRIO
- p:iss:ieiiuts: ('l)llIpe'!illeiI 1 1 (11:1 expIoraç'ío

III	1	,	1

'IR 11(1 X'I, 1)1; AI.(,'AI)Á DE MINAS
GERAIS
- eoiiipeicncja (ar!. 108 e AI)('T. ar!. 59)

jiiiistliç.(tt e si,',le (art. 11)7)
- i)idii1iiel(ço. cleiitiniinaçãti, coiiiposiçïio,
aIiei'nçio ) AI )( '1'. ar!. 60)

'I'RlBt'NAI. 1»: CONTAS
(i l )lieali) ( le niiili,i (ar!. 76. XIII)

- aprecilçi ).k' ai o de adll)i ss5o de pessoal
no sers iço público ar!. 76. V
-- apreciação ele eliiK'eSSh) ele aposen-
!adtirias (ai'!, 76. VI)
- a preciaçao e parecer 'tobre as contas elti
no ernaelor (ai!. 76. 1

- (Túniara de Liii Laçio: api'e'e'iaçio da
legal idade de ato (art. 76. § 6')

competéncia para auxiliar a Assembléia
na lisetliiaç)o do Estado (art. 76)
- eompeiêllcla privativa (ar(. 77. § 3°)

conlpi4siç(ti (ar!. 77
et)nselhelrOsaprit\ ação da escolha:

ctilllpetéiie'Ia privativa ela Assembléia (ar!.
62. XXIII, a)
- dolação 1 irçainentúri a: repasse financeiro
(ar!. 162 e parágrafos)
- elahoraçio elti Regillleiitt) Iii!ei'nt,. eleição
ei. 6i'g5i cli rei iso e ol'gan liaç5o de Secretaria
(ai). 76, *	''.

emissati de parecer sobre empréstinios
(ar!. 76. VIII)
-exame de pri)cediillentos licitatórios (ar!.
76. XIV

li sial i /aç)ti ela aplicação ele recursos
repassadtpor convênio (art. 76. XI)

1 iscaliiaçiti das aplicações do Tesouro
Fsiadual (ar!. 76. XXII)
- )'iscaIitaç)o ele empresas com a parti-
cipação do Estado (ar!. 76. X

função ele fiscalização do Poder Público
(ar). 73. § 1''. II)
- i ulgameiiio dos ad mi tistradores públicos
ir!. 76. li)
lilatérlas de iniciativa privativa do

Presidente (ar! 66. II)
Tu i iueaçit i i.Ie ('ouse) hei ros: competência

do Governador (ar!. 90, XXIII)
- tlrg(Initaçh) (ar!. 77, § 1°c 2°)
- participação: aiieliêiieia pública regional
(ar!. 157, § 6°)
- proibiçãoi ele organização através ele lei
delegada (ai'!. 72. § 1''. 1)

I )r rt'o de tomada ele contas (ali. 76. IV )
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- proposta 11rçl1LeIltrIl	150. (1.1

r:iraío 1IILIC(I)
7(.\'IIi

representtçaL) deii reguIarIJ.141e IL)
culllpeleitLe(art. 7. XVIII

IRIBUNAI 1)0 JÚRI
IIII1L4'IL1IILeIl('.trIlI))t 44i4t'(.lIl.	I2

IRI BUNAI 1W .11 ISTIÇA
.II(CIaçIl4 4.I) (4It11i'LÇ'ILl itidt'iria

AI)('I. ,III.
- ('LImpe) Ilcia arts. 95. 103, 11, ((4. I06,
1 e II. e AIX -F. art. 59)

_1l11('IÇ.t4' (art. 11)5)
uL,ILeI 1,1 de iiiiei,lii a do Presidente 1

(. IV)
IRIIfl'Nl, DE.11, STIÇA \IIIII.U(

iirisdi,i. s')' e 4.4?lL)44sl4, li,	 iii). 1
Ilome,lç;n) de ( ' HIselhelilIs: cILI11peI'ncl,L

i'lIl:Id 'l •	. ii 1 'II), XXIII
IRIflLNIS 1)I:sI;(;uNI)() (;Ru

CLII1L)4e1elI(.'l.L (II). 11 )	II

IRlBtNIS EP 11,05 INFF:RI0RIS
(4 L(Ç.i1' 4.' )l4!LIiI/,LL,t() ZLII, ((4. I\'. III

TRIBUTOS
1 \e; t.íiiiliii I!II'( )F( )S e
I(IL4Iíl/I\'ILl I'' Iel_llIhIIlLeLI(	de I&_1,l_LI14.

239
IIIlllLlçles III podcrde líniftwar (:111. 15111

ILRISI()
aTteS:111il141 eSIíIlLLlIIl (aO. 243. IV
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/	E\IENI)A À coNs'rii'uiÇÃo N° 56 DE
11 DE JULHo de 2003

Institui a Advocacia-Geral 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. l- ( ) inciso XV do ari. 62 da Constituição do Estado passa
a vieorar com a seguinte redação:

"Art. 62-
XV — processar e julgar o Procurador-( eral de Justiça e o Advo-

gado-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade:.
Art. 2- ( ) inciso XXVI do art. 90 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.Y0—L..)
XXVI - nomear o Prt curador-( kral de Justiça, o Advogado-( ;eral

do Estado e o Defensor Púb li c o  ( ;ral. nos termos desta Constituição:".

Art. 3 - As alíneas "a" e 'e'' do inciso 1 do art. 106 da Constitui-
ção do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 106
- ( ... )

a o Vice-Governador do 1 stado. o 1)cputado 1 siadual . Advo-
gado-Geral do Estado e o Procurador-(;eral de Justiça, nos crimes comuns:

(_.)
c) O m and ad de seg iira nç a Contra  ai do Governador do 1 s tado.

da Mesa e da 1 3resi&l.neia da AssemhIia Legislativa, do próprio Tribunal ou
de seus órgão,, dircti os e colegiados. de Juit de Direito. nas causas de sua

Competência recursal . de Sce ret uno de l stado. do Presidente do Tribunal de
Contas. do Procurador-Geral de Justiça e do Advogado-Geral do Estado:".

,\rt. 4 - ( )	5 do art. 118 da Constituição do Estado passa a
vigorar colo a seguinte redação:

"Art. 1 l	-
§ 5 Quando o Tribunal dc J tist iça apreciar a ineons-

iitueionali(lade. cm tese, de norma legal ou ato normativo estadual, citará,
previamente. o Advogado-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Assem-
hlia Legislativa, que defenderão o ato ou texto impugnado, ou. no caso de



ilornia Leal 011 aio nori1Iail o municipal, o Prefeito e o Presidente da (ïimaia
M (iiiicipal. pala a inesilta finalidade.-,

.\ri. 5	()ari. i2 tia (' nstiluiçào do Estado passa a vigorar com
a see U 111k redaçi :

"Ari. 128 - A Advocaej i -( eral (li) fstadm suboitimnada ao (o
\ciiiaiioi do Estatit, representa o stado judicial e exlrajuliicjalilier)(e
do - lhe . nt 15 lei-mos da lei com pie nien lar que ',obre ela di puser. as atividades
de Lonsult1)n i e ae	iteni' tirídicos do Poder Eeeutjvo.

	

1	A t\tRocacia-( crai do kstatio tem pt,i che le o Advogado-
(k'rai do kstado. de livre nomneaçdct pelo (;ovei-nador do Nstado enfie citiados
mnaltwes de trinta e cinco anos, de 11tiIac1 sabem- jurídico e repuIaçt ilibada.

§ 2 Suhtntliitanise técnica e j uridicamente ao Advogado-(;cmal
tio Istado as ci)flsuitorias as isScssorIas Os deparianienios juridictI .as pro-
cuiadormas das atitaklUias e tias t laçúcse os deiiiais t)ii!i05 e unidades jurí-
dicas intett antes da adM ilIli l; tr«ão direta e indireta do Poder 1 xccuti\o

	

3	() iflR\5(, na classe inicial tia carreira da Atitocacia
ca tio Estado depende de concurso público de J)io\ as e iitiilos. tcali/a(i)) com a
participação da ( )idein do Adoeatjos do Brasil. Seçao tio isiado de Minas( crais. ciii todas as suas iascs.

4 Ao inteerante da carreira reieritja no 3 deste artiet, t
assceuratia cstahiiitiacle apIs irs altos de eiYti o exercicio, mediante a alia-
Ç;II de desciiipeiilio apos iclatt)ri))cm tcunstiimciatl)) e concltisivoda ('oricectloriatli i

	

5	No piocesso uthcial que \crs,tr sobre alt) pialicado pelo
Ptici Lceislativu 011 por sima admiiiiimstrat'i1 a reprcsentaç	do Isiado iik'uiiihc

da \ scnihlt',j Lcisiaiiva na trmna do	do ari (2
Au. (	O Ato das 1 ) isposiçõcs ('oii.stitucionais lraimsitdrias Fica

acrescido do secuimite au. lii:

"Art. li 1 - At a enti.ida ciii vicor da lei eoiiipicIitciiiir a que se
rcleic o "capiit" do arl 12 desta (oi1sIiIimiçiio que oreani,e .i \docat'ia-
Geiai do lsiijí, scrit, obst'rvatL t s is seetinites flriflas

- a cstrului;i tli Pi))curad1)rIaG (. i - i l da l"a/cnila IstatluaI Passaa Integrar a Advocmcia-(c ii i do Isiado:
li - os careos de Procurador ti,, I:siatio C dc I'iocuiatlor da Fim/eu-

da Nsiadu,iI e os icspccii\os tiiuiamcs p:issaiii a iiiicerai -. Cli) carreira tiiiica. aÀtlocaema_(;erai do Estado.	' in a dcnon iinaç j , , d PioeLuatio i cs tit Fsiado
os se rvidomes da l 'mt)curitl,,ria(;t. mil da Faienda [stadtial se-io Iransici tios paia a Advoeacia-( cral tio Estado e mantidos clii care) s com

ati ihutçtes e rei11tincraçti equi aietitcs:



Ih

IV - são garantidos os direitos e vantagens a que fazem jus OS
servidores da a(li11Inistraçi() direta ou indireta de qualquer dos Poderes do
Estado que prestarem serviço na Advocacia-Geral do Estado.

§ 1 - Fica extinto o careo de Procurador-Geral da Fazenda Estadual.

* 2 - Ficam transferidas para a Advocacia-Geral do Estado as
unidades e as (lotações do orçamento da Procuradoria-Geral do Estado e as
parcelas dos crédito-., orçanien1írio da Secretaria de Estado de Fazenda refe-
rentes a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual

Art. 7 - Esta emenda a Constittiiçio entra em vigor na (lata de
sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horitunte. aos II de julho de 2003.

Deputado Mauri Torres
I',('VI(IC/lTe

Deputado l.tniolo Aloise
/ "- %'O e- /'/('Si(J('lItC

Deputado Ade 1 mo Carneiro Leão
2"-	e- /'res,denie

Deputado Dilton Meio
Y '- Vice-presidente

1 )epuiado Antônio Andrade
/ -Sec,ete,io

Deputado Luiz Fernando Faria
2"-Secretário

Deputado Pastor (;col. ge

.'- Serre (círio

• Publienda no "fviinas Gerais - Seção I)iário do Let'isIaiiro '. em 1 21712003.



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 57,
DL IS DE JULHOHO 1)E 2903

Alteia os aris, '4, 25. 31. 39. 125 e 290  revoua os § 1' e 2 —Ao ari.
2 da ( 'onstiluiç5) do E- lado e acresce nia o .,arts. 112 a 12 1 ao, Ato das i)isptt-

siç'Ces ('unst iluetunais 'Fi'ansjiurjas.

A r1esa da Asseinhkj I.eisLitiva do Estado de Mina'. Gei'ais, no,
termos li ari. 04, 4''. da (.' r1slltuiço do Esta~ pi'omuI'a a se!tiiI1te einen
tia au Ie\tu constitucional:

Ari. 1	( )	1 do ari. 14 tia Consi Iuiçút do I;stado íiea acrescido
tio 'eeiiiiiIe IItCISt) V:

4
II	-1...)

- alteraçio do quanilailvo e da dtsti'ihuiçào dos Cargos de provi-
ito ciii coiiiissjo e tias I&inçi'es graiil ' ieadas. observados ()'. \aIoi'es de retri-

bit i'trresponde n te'. e de sue que flt altere as nu idades orgfin ieas
estabe Ice (Ias em lei e nio acarrete au Illen,o de despesa.".

Art. 2 - (A disp'.iii is a seitiir relacionados da ( 'onstiLuiçu do
I'.».Lit,Jtt passaiti a viioi'ar com a sei.uiiite redação:

".Ari. 25 -	1

III - a de uliti.s earcos e eIi1preios privativos de p1' li' iojlais de saúde
dliii pit d issões reuIameniadas,

§ 1 1	.\pliea-se	militar o disposto nos H V . 2 .3' . 4' .5'. 6 e 7''
do art. 31 e nos	4 5 . ( e 7 tio art.	desta COsIIIUiÇiO e nos incisos VI.
VIII, XII, XVII. XVIII e XIX do mi. 7 tia ('onstiiLJiçio da República.

Ari, 25- C_.)

e) os tiiieiios previstos no ai-[, 7 . VIII. XII. XVII. XVIII e XIX. da
('tlnsiituI'o tia República: no § 4 e no inei'. 1 do § ( do iii. 1 e no § 5 do
art. 30 desta ( ' in '.ti ttiiçiu:

Ari. 290 - (...)

- a IL'l'LIs-pI'Cit'iit) em dobro, em relação ds previstas nu art. 31. § 4
desta ('onsiittiiç'ju. se integi'anle do Quadro de Magiskrio:

4



II -a grau i licaçào calculada sobre seu vencimento básico, incorporável
à remuneraçào.".

Art. 3 - O art. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
redação que segue:

"Art. 31 - ( ) Estado assegurará ao servidor público civil da Adminis-
tração Pública direta. autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7
IV, VII. VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII. XVIII. XIX. XX. XXII e XXX. da
ConsIiIuiço da República e os que. nos termos da lei. visem à melhoria de sua
condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em espe-
cial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho.

§ 1 - A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por
produtividade a que se refere o "caput" deste artigo. o qual não se iricorporari,
em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servi-
dor fi,er jus e cuja coneessao dependerá de previsão orçamentária e disponibi-
1 idade financeira do 1 stado.

§ 2 ( ) adicional de desempenho será pago mensalmente. em valor
variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor, exclu-
sivamente. de cargo em eoniissâi declarado em lei de livre floilleaÇâo e exone-
ração.

§ 3 Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado,
além dos crilerios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avalia-
ção de deseiiipenho. que será disciplinado eia lei, podendo ser prevista pontu-
ação por tempo de se rv iço.

§4 -Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo e função I)i1licI férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco
anos de efetivo exercício no serviço público do Istado de Minas Gerais.

§ 5 - A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil,
para eleito de promoção e progressão nas respectivas carreiras. obedecera a
regras especiais.

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

- assistência e previdência sociais, extensivas ao cônpuge ou ao com-
panheiro e aos dependentes:

II - assistência gratuita. em creche e pré-escola, aos filhos e aos dc-
pendentes, desde o nascimento até seis anos de i(ade:

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

Art. 4 - ( ) Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Cons-
tituição do 1 suado 1 ica acrescido dos seguintes arts. 11 2, 11 3, 114, 115, 116,
117. 1 IS. 119. 120 e 121:



o

"Art. 112 - Ao servidor ptihlico estadual da Administraçio Pública
direta. autárquica e Fundacional e ao M ilitar que tci)haril inrcssado TIO servi o
plibliLo do Lslado de Miiias Gerais até a data da puhlkaçio desta entenda

oT1stTluiçio. e assetiiiada a percepção de adicional de II)''; dei por cento)
sobre o seu senclnleilio húsieo. a cada periodo de cinco ailos de ctetiso exercí-
Cio. o qual a este se incorpora para uns dc aposeiitacloria.

Para(!Tal() UlilcO	itCI asset!urada a e ncssio de adicional de 1
dei por cem(')sobre seu vencimento hisico e graiilicaçio a cada período de

cinco anos de eletiso exereicio no serviço público ao servidor publico e ao,
militar do: que trata o 'capili deste artito que telllhin) iniplemeitiado os requi-
siios para ObtençibT de ial licitei ieio ate a (lata de piihlicaçio tia Eineitda

onstiiuicio da República ri 19. de 4 de junho de 1 99.
Au. 1 1 -- Ao servidor publico estadual da /'ultiiinistiio i'úhliea

direta. autárquica e lundacional que tenha ingressado ii set\ ie públiCo tI
hstado de Nliiias Gerais ate a data iii puhlieiçio desta emenda a Citistituiçílo.
e asseiuiatla a percepção do.- adicional de 1 (Pi de, por cenlo sobre o seu
\cflCIiiIcTi)o basico qu;iiitlo conipletir trinta anos de serviço ou. antes disso, se
tiiiplenieiitado o Intesstici() teces ir io pa a aposentadoria voluntúii;i lute

aI. o qttil se ITCOTpI 1 a ao \ ellCiTIIeliIo para uns dc aposentatloi ia.
unleo - lica asscetiritLi a cOiIeesSitT de adicional (te 1

(dei por cento) sobre sua retiiuneraçio, quando coiripletar trinta anos de sers i
Lo. ao ser\ doi público de que trata o "capul '' deste artigo que tenha
iriiplenicivado os requisitos paia obtenç5o de tal beiielieio até a data de publi -
cieio da LTlleTitla ú (onstitiiiçio da República n 19. de 4 de junho de 1

Au. 1 14 - h garantida a coiitieeirt ciii dobro das kriiis-l)riIiio não

- pala ti ns de concessão tu.' Ul)Oseil tad ri ii.aN1 crias-pie iii io li( -
das ati a data da )uhlieaçào da Enrierida à ('oiistituiçãin da República ti 20. de
15 (te deiembro de 1

II - Piil fins de percepção de adicionais poi teilijio de serviço. quan-
do tl aposentadoria, ao ser' dor que tenha cumprido os rcquisitos para .i oh-
lenção oh-tenção de tal lx' ne 1 íe i

1 IS ( ) sers di e o nublar na atisa na data de publicação desta
errienda a Constituição poleru, por opção espressa e na torma da lei.
luirpelo sisleilia de adicional de desertipenhio a que e retcie o alt.31 desta
( 'onstltiimção as antaecrls por tempo de serviço que venham a ter direito a
perceber,bem,

Parítrato único - Fica tuatitido o direito aos adicionais por tempo de
seis iço servidor que. na data de publicação desta emenda à ( oflstliuiç'ãii.
seta detentor. exelusiviinientc, de earo em eouiissão declarado de lis me nome-



ação e exoneração. quando provido ciii outro cargo de mesma natureza. desde
que o ato de noineaÇao ocorra iitC noventa dias após a exoneração.

Art. 116 - É vedada a percepção de acriscin10 pecuniário ciii ralão
exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço público
após a publicação desta emenda à Constituição. excetuado o disposto nos § 3
e 5 do art. 3 1 e no parágrah único do art. 116 do Ato das Disposições Cons-

1 itucionais Transitória,›.
Art. 117 — Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar. quando

de sua aposentadoria. o direito de converter em espécie as hrtas-prlflI() ad-
quiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não guiadas.

§ V - Ao detentor, exctusivamen(e. de cargo ciii comissão declarado
de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegu-

rada a conversão em espécie das lrias-pré mi  adquiridas atos 29 d	ire fevereiro

de 2(K)4 e fl0 goia(las. a 1111110) (te indenitação. por iiiotiV() de exoneração.

desde que não seja recondu,ido ao serviço público estadual no prazo de noven-

ta dias contados da data da exoneração.
§ 2 - Para a conversão ciii espécie de que trata o § 1 . a hac dc

cúleulo scrii a ilidia ponderada dos vcnciilientOs dos cargos ocupados pelo
servido, no período a que se referir obeneficio.

§ 3 - Para Oiis do disposto no § 1 . só serão computadas as Iérias-

prêmio 	de serviço público estadual prestado no próprio) Poder em

que houver ocorrido a exoneração.
Art. 11$ - Ao servidor público civil e ao militar do hstado dc Minas

Gerais cm exercício tia data de publicação desta emenda à ('onstitulção que
tor nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação ciii concurso
público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de
serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir.

Art. 119 - Para fins de aposciiiadoria.é garantida a contagem propor-
cional correspondente ao tempo (te eletivo exercício de iiiagistorIo na iniciati-
va privada e na rede pública iii u iii e ipa 1. estadual ()ti cdc ral de eu si no . até a
data da publicação da Emenda a Constituição da República ii ' 20, de ló de

de,enihio de 199$:
- ao Professor ou ao Regente de Ensino que tenha passado a ocupar

cargo eletivo, cargo em comissão ou função gratificada diversa do exercício de
docencia, atos a (lata do afastamento pala o exercício (lesses cargos ou 1 unções.
e que não tenha completado vinte e cinco anos dc eletivo exercício (te iiiaglst-
rio, se mulher. ou trinta anos, se homem. hipótese cai que se suleilarã o à apo-

sentadoria na regra geral:
11 - ao Especialista da Lducação, relativamente ao tciiipo ciii que

exerceu o cargo ou função de Professor e àquele a que se refere a Lei li 8.13 1
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de 22 de de,emhru de 19Ml. ziti lO de maio de 1994 0 data da ihlicaçio da
decisão liminal (li) Supremo Tribunal Federal na ADIN- 152, a qual suspendeu
d eiicdcia do aii. 256 desta (' lisIitiiiçio. que

nao tenha iniple p ilentado o requisito temporal para se benebciar da
ap(ci1ta(i(ir i especial ate 22 de setenihr de 1992:

h se lenha iposentailo a partir de 26 de maio de 1991 com prvciilos
proporcionai ," , nos lermos do ari. O. ifleiso Iii. alínea 'e" ou "d". da Consti-
tuição do l stacht:

e) se tenha aposeittadcl no período de 26 de maio a 22 de setembro de
1992. nos icfltiiis do art. .6. lileiso 111, alinea "a". da Cttituiço do Lsiado,
p01 nio coniai trinta anos de eletivo exercício de magistirio, se homem, ou

iitC e cinco altos, se mulher;

III - ao servidor do Quadro ilo Mitjstrio em exercício no ( )reo
('entra) da Secietaria de Estadti de Ndueaço.  Superintett(kflciI Reeional
de Fnsino, ciii Nticii'ti do Prorama Fstailual de AIimeittaçio Escolar e cni
1 iiidiiles Estaduais de Ensino que teiilia optado pelo Quadro Permanente, nos
tennos dO ai. 16 da Lei li 9. 46. dc 5 dc deieiiibi-o de 1956. e do art. 3 7 da
Lei n 9.381. de 15 de dc,cmnbrii de 1956.  relai i anuente ao peru ido de Ii1a1s-
termo anterior a t)))Çuu, e lenha retornado ao careo anleriormnen(e ocupado. nos
teriiio' do ari. lo da lei ii ).592. de 14 de imilio de 1955

IV ao servidor ( leupanie de cargo pertencente a Quadro de Pessoal
di s linlo do dc tiia i sierji,.

Au. 120 - Para uns do calculo de adicionais i asseouraila ao servi-
dor publico estadual a contaucin proporcional correspondente ao ieiiupo de
dctm o exercido dc uimwisterio na Iniciativa privada e na rede pública uuiunici-
pai. estadual ou tedcral de ensino, na hinna do artico anterior, ati a data da
puh 1 tcaçit desta eu enda a ( • t msi ii Li içd

Ai i. 121 - l'icini i'evtu,adas as leislaçu'es dos Poderes l.eijslatio e
judi,-Iario. do Tribunal de Contas e do Miiiktijo Público i'elrentes a
apo.stiLuumienio eni cairo de pio iiiicflio cii; cOiiiiss	ou ttutiçio ratilicadi,

1 - Fica as.seetit-a;hu ao 'ervidor ocupante de cargo de pi'o\ iifleiljo
elcji o o direito de coniintiar j)ercebei;(lt) nos termos da IeisIaço vietite zit

data de prt iiuti1eaçio desia emenda a Consli n n çào.irciflLii;ei - jj, do caiu!o
cm coiiimssit; ou tut;çio giatiiicadi que exerça nessa data, quando dele lor
c\ouicijilo sei;; ser a pedido ou por penalidadc ou quando se aposentar. ficando
garantido, para esse um. o tempo exercido no RIcrido caro de provititentu) em
comisso OU tunçi;i gratificada até data a sei lixada ciii lei.

§ 2 - ( ) s Poderes e tíreios a qUe se relere o "capul" deste artigo
enci tiiii; l;aru , no p1 -alt) de sessen t z i dias c mi a 1 s du iri mi ti lgaçh; de si a e 1 te lida( 'onsiiiimtçiov progeto de lei contendo as legras de transição.
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* 3 - Para o Poder ou órgo que no cumprir (1 pra/o previsto rio
§ 2 adotar-se-á a data de 29 de fevereiro de 2(X)4 como limite para contagem

' do tempo para efeito de apostilaiïiento.''.
Art. 5 - ( ) Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa.

até 31 de de,emhro de 2003. os projetos de lei relativos aos planos de carreira
dos servidores públicos civis do Poder FXecutiv() Ciii exercício) na data de pu-
blicaçào desta emenda à Constituição e dos que ingressarem no serviço públi-
co estadual a pai-ti- dessa data.

Art. 6 _ - Ficam revogados o art. 25 e os § 1 e 2 do ai-t. 32 da
( '( )t)sti1LiiÇ() do 1 stado.

Art. 7 - lista emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 2003.

Deputado JVlauri Torres
Presidente

Deputado Roiiiolo Aloise
/ "- 'lo o'- Pio sicloilto'

Deputado Adelmo ('arneiro Leão

2"- 1('-PiC.Vjl/('lt1C

Deputado Di liort Melo
3"- Vio'e-I'ro'.sidente

Deputado Antônio Andrade
/ "-Sec,'eiá,'io

1 )epoi i ado Luiz  Fern orido 1 ari a
2"- .Scc,efai'io

Deputado Pastor ( ;e( wge
$"-Seo'reta rio

Publjcwh, ,,o "Minas Grous - S'eç'ôo l,) iou,'io do Legislativo_, riu 161712003.
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