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Constituição
do Estado de
Minas Gerais

PRIÂrvIBU1Á)

Nós, representante ,, do poo do FI siado de Minas Gerais, fiéis aos ideais de
liberdade de sua tradição, reunidos ciii Aseinhlia Constituinte. Com  O propósito de
instituir ordem jurídica autônoma. que, com base nas aspirações dos mineiros, consolide
os princípios estabelecidos na (' iisiituição da República, promova a descentralização
do Podere assegure o seu controle pelos cidadãos, garanta o direito de todos à cidadania
plena. ao desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceito. fundada na justiça social, proniulganios. sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição:



TÍTULO 1

DISPOSIÇÕES I'RE LE\IIN ARES

Art. 1° - () Estado de \Iin:i' Gerais intcCr.i. com :utjimi:t pdíiico-administrativa. a
República Federativa do Brasil.

1° - Todo o poder do Estado emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República e desta Constituição.

§ 20_ O Estado se organiza e se rege por esta Constituição e leis que adotar, observados os
princípios constitucionais da República.

Ao. 20 - São objetivos prioritários cio Estado:
- garantir a eletividade dos direitos públicos stihjeii vos:

II - assegtlrar ii exercício, pelo cidadão, dos mecanismos dc controle da legalidade e legitimi-
dade dos aios do Poder Público e da eficácia dos serviços públicos:

• (Vide Lei a" 12.999, 1e 31/7/1998.)
III - preservar os valores éticos:
IV - promovera regionalização da ação administrativa. em busca do equilíbrio no desenvol-

vimento das coletividades:
V —criar condições para a segurança e a ordem públicas:
Vi - promover as condições necessárias para a fixação do homem no campo:

• (de Lei a° 11265. de 4/11/1993.)
• (Vide Lei ti' 11744. de 16/1/1995.)

VII - garantir a educação. o ensino, a saúde e a assistência à maternidade. à infãncia,
adolescência e it velhice:

• (Vide Lei ti " 10.501, de 17111199/.)
• (Vide Lei n° /3.176, de 29/1/1999.)

VIII -- dar assistência ao Município, especialmente ao de escassas condições de lropulsáo
SÓC ioeconôm ica:

IX - preservar os interesses gerais e coletivos:
X - garantir ii unidade e a integridade de seu território:
XI - desenvolver e fortalecer, junto aos cidadãos e aos grupos sociais, os sentimentos de

pertinência à comunidade mineira em favor da preservação da unidade geográfica de Minas Gerais
e de sua identidade social, cultural, política e histórica.

Art. 3 1 - O território do Estado somente será incorporado, dividido ou desmembrado, com
aprovação da Assembléia Legislativa.

CM



'i'Í'I'tiÁ) II

DOS DIRF;I'ros E GARANTIAS I"UNI).t'sIEN'i'AIS

\rl. 4 (1 Lsiatlo asse g ura. no seu temI rio e tios luBles de sua Li 1pctt1La. os direilis
e e randus 1 undanienlai' que a C nslittiiç.io da Repi hlisa Ltrntere aos brasileiros e aos eslrangei-
ros residentes no I'ais.

1' - Incide na penalidade de des tuiçio de mandato administrativo OU de cargo ou funçÍr'
de direção. ciii rirgio da .idniinistraçio direta ou cio idade da administração indireta. o agente
prúhlicr r que deixar ri usi licadamenle de sanar. dentro de noventa vIras da data do reqiieriuienttn dci
initeressadi,. oiiiissac que inviahiliie o exercício de direito v'tcnstiiueional.

2' -- lindepende do paeamenlRi dc (;[Na Iii de ciiiolunieiilri cru de garantia de ii1SILtiCIiI
exercício do tlrrciio de ,ciiçáo ou representação, beni como a cilrteiiçao de certidão para a del.'s:i
tk' direito OU esclmi'ei'ohicnlo de situação dc interesse pessoal.

• (Vid(- Lei ,m" /3.5/4, de 7/4/2000.)
• (Vide Lei ii" 14.688. de 3117/2003.)

3' Nenhuma pessoa será discriminada, ou de qualquer forma prejudicada. pelo fato de
ii iear v'om Úrgão ou entidade estadual. no inibito administrativo ou no judicial.

* 4' - Nos processos aiJmni nistratis rs. qu.ilquer que sela 1 c belo e o procedimento,
var-se-ão. entre outros requisitos de alidade. a publicidade, o eontraditorio.a detesa ampla e
despacho ,iti a decisão moto. ados.

* " 'lo¼h s tcn11 o direito de requerer e obter imil .raiação sobre projeto do Poder Público, a
qual será prestada ia' praz.> da lei, ressalvada aquela s'upo sicilo sepa iniprescindísel a seurança da
sociedade e tio 1 siado.

o'' - 1) lstado garante oexercíciododiieimode netimii;ioe de outras liberdades eonsiilucli-
iials ia d.'lr'sa tia onk'iui pública, da segurança pessoal• dos lsiti'1111011i0s público e pri acIo.

§ 7" A ' ' pre ,,idiàrio é assegurado o ductiri a:
1	,isslslcilei,I medica. juridica e espii'itmial
II - tpreiiuliiado prolissionali/anle e trabalho priduisci e remunerado:
til acesso a notícia dis ul gada lora do ziiiil N jeiile camecr:itu'':
IV -acesso aos dados relati'. os á execução da respectiva pena:
V - ci ectie ou outras eondiç'cs paia o atciid inCuti) do disposto no art5". 1... da Coiistituiiçãc

da República

• i Vide Lei ,i ' 11.404. de 25/////)V4.
• 1 Vide Lei ,i" 13.054. de 2311211Vv,S.

S' E passís cl de punição, nos termos da lei, ri aeIite público que. flO exercício de suas
ai ri Ou cç*ics e 1 iii k' pe ride uleinente da fu nçiti que exerça. vi o lar direito constitucional do eidid

.\rl. "	-\o Nsi;itlo c sedado:
- u'si:iheleccrctmlto religioso cru igreja. stiIis '.'iiu'ioiia-los. eiiihiiaçar-lhes ri íuneionaniemiirrrrii

iim:iIlli'r er,iii ele'.. riu eomii seus represenlaiiles ielaçi 't's iii' rle1ir'iick'nu'i:i 'ti ik' aliança, ressalvada. ia
- ia da lei, a eol;itrirr.içaur de interesse píibl lii:

II	Ieciisar k a tloeumnenttr público:
III 1 . 1 ici distmçac r eumre brasileiros ou pie lei cticii cmii relação is demais unidades e entala-

de'. da I'ederaçáo.



'I'ÍTUL() 111

1)0 ESTADO

CAPÍTULO 1
DA ORGANIZAÇÃO DO FSTAI)()

Seção 1
Disposições Gerais

Ari. ó'' - - Sào Pslere', do 'tado, independentes e harmônicos entre si. o Legislativo.  O

F,xecuiivo CO Judiciúrio.
I'arágralo único - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer

dos Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função (te um deles, exercera de outro.
Art. 7° São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão, definidos em lei.

Ai't. 80_ A cidade de Beto Horizonte é a Capital do Estado.

Seção II
Da Competência do Estado

Ai. 9° - E reservada ao Esiado a Competência que não lhe sei a vedada pela ('onsi i  ti iÇãO da
República.

Au. lO - Compete ao Estado:
- manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os Municípios:

II organizar seu Governo e Administração:
III - firmar acordo. Convênio. ajuste e instrumento congênere:
IV - difundir a seguridade social, a educação. a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia:
V pi-oleger o meio ambiente:

1 manter e preservar a se gurança e a ordem públicas e a incolumidade (Ia pessoa e do
jau]l iuuoiuio:

VII - intervir no Município, nos casos previstos nesta Constituição:
VIII— explorardiretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na

loi'rfla da lei:

• (Inciso com redação dada pelo ali. /0 da Emenda à Constituição
1166. de 2511112004.)

IX - explorar direiamenie, ou mediante concessão, os serviços de transporte ferroviário e
aquas-itírio que não transponham os liiniies do seu ierritório e o rodoviário estadual de passageiros:

X - instituir região meiropoliiana, aglomeração urbana e micrurregião:

• (Vide Lei Complementar a° 88, de 121112006.)
XI - instituir plano (te aproveitamento e destinação de terra pública e devoluta,

compaii hi li zando-o eoni a p01 O iea agrícola e com o pIa no nacional (te re lorma agruui'i a:

• (Vide Lei n" 11.020. de 8/1/1993.)
• (Vide Lei n" 11,401. de 14/1/1 994.)
• (Vicie Lei a" /1.744. de 16/1/1995.)
• (Vide Lei a° 12.416, de 2611211996.)

• 13



XII -c ii;i r sistemai nicurado  de parques estaduais, reservas hnili icas. estações ecológicas e
equis :ilenics. adet i uadoa consersaçãodos eco,.sisieniasdo Itado, para pnmieçãoecolóeica. pesquisa
cictitifica e R'Crcaçio pública, e dotú-lo dos sers iços pühlicos indispcns:heis às suas li lia lidades:

XIII - dispor sobre sua divisão e oreaniiaço iudicmrmas edis são administratisa:
1/7tlt' Lei Complementar n"38, de 13/2/1995.)

li 'ide Lei Complementar o" .9. de 181112001.)
Vide Lei ('ompleinentar o" lOS, de 14//2()0S.

XIV suplenicnt:ir as normas ger.tis da L niio sobre:
M 01 g;iiii/:ição. eletivos. garantits. drietRis e dcveics da P1A1C1,1 Militar:

Vide Lei ('onip/elneFilal o" 54. de 1311211999.
li Iicil:mção e contrato adminisiraii'o na ;iditiiiiismr:içài pública direta e indireta:
X V - legisla r pri vali vaitienle nas iii aimias	im de sua com p&'l' ncma e. cOnCOrreItk'rite fie com a

nmão. sobre:
.1 i ilucito iri uiário. financeiro. permilenciármui. eciiliômlC(, e urbanístico:
b irç.inmi.'nt o
e) junta comercial:
d custas dos sers iços forenses:

• ( Vide 1.t'i n° 12.989. de 30/711998.)
ei produção e consumo:
ti Iii irestas. caça. pesca. fauna. coiiscis ação da natuicia, defesa do solo e dos recursos

mmaimir,iis. pro[cção do ambiente e controle da siltulçãui.

• ( Vide Lei o" 14.309. de 1V1012002.
• (Vide Lei o" 16.679. de 101112007.)

1 piuuicçio do lxilrinlôrlio histórico, cLiltItl:ll, irlislicui. turístico e paisagístico:
li) esponsiltilidade por dano ao nicio atribiemice. ai> consumidor, a bens e direitos de

.11 lisluco. eslelici'. histórico, turístico e paisagistico.
ii i'diieiçio. cultura, ensino e desporto:

criação, lunciiuruamento e processo do uiiado de	causas:

• ( Vide Lei Conipleiiieniar i" 59, de 181112001.)
li predïunentos em matéria processual:
tu i prevudi:'ncia social, proteção e defesa da saude:

• (Vide Lei o" /3.3/7, de 24/911 999. 1
til :issiskmcia jurídica e defensoria púluIic.m:

• (Vide Lei o" 13166. de 20/1//vVVj
• (Vide Lei Coniplententar o" (is, de 161112003.

o) apoio e :issisiiici;t ao ponador de deIuei'uiciu e sua uiiicgi'açio social:

• / Vide Lei o" 11. 867, de 281711 995,

Vide Lei o" 13.465. de 121112000.
Vide Lei n° 13,799, de 2111212000.)

p1 prk'ç ''	intfirici:i e àiuseniudi':
ii/.isrti ' . ,.lr:iniia'. dirL'its edcs.'!L's di I'li ia ( i ii
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§ 1- No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá:
1 competência suplementar:
II - competência plena. quando inexistir lei federal sobre normas gerais. ficando suspensa a

eficácia da lei estadual no que for contrário a lei federal superveniente.
§ 2° - O Estado poderá legislar sobre matéria da competência privativa da União. quando

permitido em lei complementar federal.
Art. 11 - É competência do Estado, comumà União e ao Município:

- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o
patrimônio público:

II - cuidar cia saúde e assistência pública, da proteção e garantia do portadorde deficiência:
III - proteger os (locumentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os

iilonhim( 1 ntos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos:

• (Vide Lei n" 11.726, de 3011211994.)
• (Vide Lei ,i 13.464, de 121112000.)

IV - impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de outros bens de
valor histórico, artístico ou cultural:

V - proporcionar os meios de acesso à cultura. à educação e à ciência:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição ciii qualquer de suas formas:
VII preservar as florestas. a fauna e a flora:

(Vide Lei ,0 14.181. de 171112002.)
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, com a

viabilização da assistência tcnica ao produtor e da extensão rural:

• (Vide Lei it' li. 744, de /6/17/995.)
• (Vide Lei ti" 13.195, de 297171999.)

IX - pioitiovcr programas de construção de moradias e a iuclh wia das condições habitacionais
e de saneanicnit i básico

• (Vide Lei li' 11.265. de 411171(^3.)
• (Vide Lei t 11.622, de 611071994.)

X -. combater as causas da pobreza e os fatores de marginaliação. mediante a integração
social dus setores destas orecidos:

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e de exploração
de recursos hídricos e minerais em seu território:

X TI - 1'si abel ecer e i ia p1 ani ar política de 	1 para a segurança do t rãnsiio.

Seção III
1)o DOtllÍfli() I'LII)liC()

Ari. 1	Formam 1) doiiiíi o público patrimonial do Estado u-, seus bens móveis e imóveis.
(15 seus di iciios e os rendi incritos das atividades e serviços de sua competência.

l'ai'ágralo único - Incluem-se entre os bens do Ustado:
- as águas superficiais ou subterrâneas. Iluciiics. emergentes e em depósito. salso, neste

caso, na fornia da lei federal, as decorrentes de obra da liii
II - as ilhas fluviais e lacustres não l)ertcilceittcs à União;
III os lagos em terreno de seu domínio e os rios que em seu território têm nascente e toz.,

salvo os de domínio da União:
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
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Seçan IV
Da AcIiiiinisraçao Pública

-\ri 1 -- \ iii Rhnle de idnhiiii'ar.iç.io publica dos Poderes do Estado e a de cniiihide
desce iii iii 1 iada se ».ii ei irii .i0% p11 ucipi s de le g alidade. imp ssoal idade, moralidade. publicida-
de. cl icinc a e ran i,ihi 1 idade.

lf)iit ('01)1 le(/oção dada pelo art. 1° cia Entenda à Constituição
a" /o), de 131012001,

* 1°- A moralidade ca ra,oahilidadc dos atos do Poder Público serão apuradas. para efeito
de controle e invalidação. em lace dos dados obictiso s de cada caso.

* 2° - ( ) age inc público nioti ará o ato ad mi nlst rai ivo que praticar. explicitando-lhe o
fundamento Icital, o fãtico e a tinalidade

.\rl, 14 Administração pública direta e a que compete a órgão de qualquer dos Poderes do
Estado.

§ l°-Ádmiiiistiação pública iridiicti e a que compele:
- a aiiiarqiii;i. de sers iço ou territorial:
1 - s c icihide de canionl ia ia Isia
II - a empresa F h ilbi lcd:

Pv - -à Iiiiid:içãi publica:
V - is lcinais eiiiid:ides de (Incito pris ido, sob controle direto ou indireto do Estado.
* 2'' A aOs idade idiiiiiiisii:ii si ii E-lado se orgarii/ai'ií em sistemas, principalmente a de

planejamento, a dc 1 iaiiças e a de idiii inistr:ição cer;il.
§ 3'' - E laculiadi' ao 1 stado criar rgão. doiado de :iuionoiil ia financeira e administratis a.

ses_itindo a lei, ';ob a derioiinuaç:ii de ' *' I 'g':10 autônomo.
4'' l)epciidc de lei especil ç-d:

- a instituição e a extinção de iiitiiiqtiia_ huiidação publica e órgão atnônonio:
li -a;iiiiori/;iç;ic) p;ii;i liisiliiiir, iiiilii' e extnigiiir siieie&l:ide ik economia mista e empresa

pública e par;i alienar IeIR's ilis' p;ir.iiii;iiii ti eoiiirole dessas entidades pelo Estado:

• 1 1w ii	ou !'en'tlçtio (1(1(1(1 ,.'elo ciii. / " cia E,neiida à Constituição
ii ' 50. de 2V11012001.

III - a atilori/açati para criaçio de subsidiãrii das entidades mencionadas neste parágrafo e
.1 sua palticip^ão ciii euipics.i pus itli

IV -- a alienação de ações que g aranta ia. nas empresas, pilhl i cas e sociedades de economia
m sia. o controle pelo Estado.

• ( I'uiniu,'rafo tatu redução dada pelo ar!. 2° da Emenda à Constituição
JV• de 131(,/2(m/.)

* 4;' - Ao	omente e permitido Instituir ou manter tundação com a natureza de pessoa
jurídica de direito público.

* (u° - iRes oilado pelo ari .3' da Emenda à Constituição n°75. de IS/W2006.)

• flii,ui.sitii'o seio çado:
"5 i" - E,ttidude da cuintini.st ração indireta somente pode ser instituí-
do parti a ;restiição de serviço f)d/ul:t 'o.

7" - As relaçãcs uridias enirc o Estado e o particular prestador de sers iço público em
itude de delceuçã . ' b .i itii:i de couucc-.»ãhI, permissão ii autori/ação. são regidas pelo direito

piihlic



§ 8"— É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação
de entidade de sua administração indireta.

§ 9° - A lei disciplinará as formas de participação do usuário de serviços públicos na
administração l)ÚbIica di reta e indireta, regulando especialmente:

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

II -o acesso dos usuários a registri)s administrativos e a informações sobre atos de governo,
observado o disposto no art. 5°. X e XXXIII. da Constituição da República:

III - a representação contra negligência ou abuso de poder no exercício de cargo. emprego ou
função da • tdministrçã() pública.

• (Parágra(> acrescentado pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n°49. de 131612001.)

§ lO - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante instrumento específico que tenha
por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão OU entidade.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2° da Emenda à Constituição
n" 49, (te 131612001.)
• (Vide Lei n" 15.275, de 31(712004.)
• (Vide Lei o" 17.600, de 1/7/2008.)

§ II - A lei disporá sobre a nature,a jurídica do instrumento a que se refere o § lO deste artigo
e, entre outros requisitos. sobre:

- O seu prazo de duração:
II - o controle e o Critério de avaliação dc desciti pe nho:
III - os direitos, as obrigações e as rcspi nisibi 1 idades dos dirigentes:
IV - a ruia a neração da Pessoal
V - alteração do quaniiiatiuti e da distribuição dos cargos de provimento em comissão e das

funções graiilicadas, observados os valores de retribuição correspondentes e desde que não altere
as unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesa.

• (Inciso acrescentado pelo ar!. /0 da Emenda à Constituição 11' 57,
de 15/7/200.0
• (Parágr(jfo acrescentado pelo ar!. 2° da Emenda à Constituição
li' 49, (Ii' 131612001.)
• (Vide Lei o" 17.600, de 1(712008.)

§ 12 - O Estado e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os
convênios de cooperação com os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços
públicos bem como a transferência total ou parcial de encargos. serviços, pessoal e bens essenci-
ais à continuidade dos sers iços transferidos.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2° da Enenda à Constituição
o" 49, (te 131612001.)

§ 13 - A transferência ou cessão. onerosa ou gratuita. de pessoal efetivo ou estável para
entidade não mencionada no § 1° deste artigo fica condicionada à anuência do servidor.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2" da Emenda à Constituição
n° 49, (te 131612001.)

• 17



§ 14 - Lei compleme;iiardispora .,obre ltriiia gerais de eruaçio. lUitcii)l)1il)e rito e e\iinçi()
de consei itt is esladua; s.

•l'anii,'/'(l/(' aire.reefltado pelo ar!. 2" Entenda à CL)flStill(iÇ(i() n" -/9,
(li' /3/6/2001.

* IS - Serú de tris iiintos dos membros da Assemhkia Lcgislattsao quorwn paraapros aç
de lei que autitri/ar a iieraçao da estrutura ssicictúria ou a cIsão de sociedade de economia nusia
e de cm presa pública ou a ali enmço das açCes que garante tu o controle direto ou indi rcio dessas
entidades pelo Esiad& i. ressal adi a alienação de ações para entidade sob 'iii r ii: acionário do
poder público ledetal. estadual ou immuiiicipal

• ( lm'iii, onj redaç do dada pelo (ir!. 2" da Emenda à Constituição
,i " 66. de 2511112004.

§ 16-Ali:; que autori/ar a alienação de ações de empresa concess;onãr;a ou permisionúria
de cr iço público est:ibeIeceri a esigncia de cumprimento. pelo adquirente. de metas de qualida-
de de sers iço ede atendimento aos oblelisos sociais inspiradores da constituição da entidade.

•( Para tIra/o aereseentiuli.l pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
a" 50, de 29/10/2001).

* 17- Adesesiatiiaçãode etnpresade propriedade do Estado prestadora de serviço público
de disirihuicu ide gãs can;ilitado. dc ieraç . 1 rauism issãa e distribuição de energia cidirica ou de
saneamcnk' húsici . uni ri,ada iios termos di:sti: artigo. serd submetida a referendo popular.

• ( ln i.s o aia ,'eda çao (lia/ri pelo ar!. 2" da Emenda à Constituição
a" 66. de 2511112004.)

Ar;. IS - l ei si,idiiil duseipliiiar;i o woccdiiuienio de liciiaçiii. kmllraiiiória para ii comitrataão
de obra. seR iço. etilipra. alienação. concessão e ei iiiissão. cm iodas as modalidades. puma a
uid;mimistruiçaii pública dada. aimi;írqmiic;m e tunrl;icmmal, bem como para as empresas públicas e
sociedades dccci mii iii ia iii isi,i.

• (( apia ciii redaçao (1(1(1(1 In , lo (1,1.3" ria Eoieiida à Cons!itmiiçiio
," 39 de /3/6/200/.)
• ( lo/e l.e, ii" 13,20V. de 271411999.)
• (Vide Lei ti" 13,994, de 181V12001.)

Vide Lei ii" 14.167. de 111112002.)
1'- Na liciiaçao a cargo til Lstarlo iii de entidade de tdmtnisiraçao indireta. ohsers ar-se-

ão. entre outros, h pena de nulidade. os principio ,, de isotitmia, publicidade, probidade admi-
nistratisa, 5 umc&ilaçãi ao mnstrtuimientoctns ocatormo e inigainento .hJeii\O.

§ 2'- (Suprimido pclo ali ''da Linenda à ('InstituIção ii' IS. de 1/1 211995.1

• [)ji 1 io'jtjtis suj,ii,iili.
" 2" - Para a deterininaçao da IflO.'/(ilU/lUlt' de lieitação. FiOS ('05(15 de
olira.s e Ser%'iÇll% de t',ii,'eli/ial'ja, eni/ra.$ e se?'viços, a cargo de qual-
(/,I(', (/1(1 f'tii/ei'ei do Lsielo ou cli' e,mljr/iii/e da adninitração indireta
OS li,nitc's máximo,% dc valor ( 'orre.ipliiderào a cinqüenta por ((','it') (1(1%

ai/Otild is f ie/a 1 ,iii
Ali. 16- -\s Ii "o iuri&licas de direito ptiblmctie as de direito pn.ado prestadoras dc scr\ iças

públicos responderão pelos (latias que seus agentes. miossa qualidade. causarem a terceiros, sendo
ohriaIona a regressão. iii praio esiumbelecidi emit lei, contra o respansuis ei, nos casos de dolo ou culpa.

• Vule Lei li -	de 231111995,
18-



Art. 17 - A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de Órgão
público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter caráter informativo, educativo
ou de orientação social, e dela não constaráo nome, símbolo ou imagem que caracterizem a
promoção pessoal de autoridade. servidor público ou partido político.

Parágrafo Único - Os Poderes do Estado e do Município, incluídos os órgãos que os com-
nem. publicarão, trimestralmente, o montante das despesas com publicidade pagas. ou contra-

tadas naquele período com cada agência OU veículo de Comunicação.
(Vide Lei n° 13. 768. de l'11212000.)

Art. 18— A aquisição de bem imóvel, a título oneroso. depende de avaliação prévia e de
autorização legislativa, exigida ainda, para a alienação, a licitação, salvo nos casos de permuta e
doação, observada a lei.

§ 10_ A alienação de bem móvel depende de avaliação prévia e de licitação, dispensável esta,
na forma da lei, nos casos de:

1—doação:
II - permuta.
§ 2°-0 uso especial de bem patrimonial do Estado por terceiro será objeto, na forma da lei, de:

- concessão, mediante contrato de direito público, remunerada ou gratuita, ou a título de
direito real resolúvel:

II permissão:
III - cessão:
IV - autorização.
§ 3° - Os bens do patrimônio estadual devem ser cadastrados. zelados e tecnicamente

identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo, as terras públicas e a
documentação dos serviços públicos.

§ 4' - O cadastramento e a identificação tciiica dos imóveis do Estado, de que trata o parágralo
anterior, devem ser anualmente atualizados, garantido o acesso às iiiloiiflações neles contidas.

§ 5° - O disposto neste artigo se aplica s autarquias e às futidações públicas.
Art. 19— A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro das respectivas áreas

de competência e jurisdição. precedência sobre os demais setores administrativos, na fimia da lei.
Seção V

Dos Servidores Públicos
Siihseçao 1

Disposiçíies Gerais

Art. 20— A atividade administrativa permanente é exercida:
- na administração direta de qualquer dos Poderes, por sers tdor público ocupante de cargo

público cm caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público
OU designado para função de confiança ou por detentor de função pública, na forma do regime
jurídico previsto em lei:

• (Inciso com redação dada pelo ali. 4" da Entenda à Constituição
a" 49, de 131612001.)

II - nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo público em
caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designa-
do para função de confiança ou por detentor de função pública. su leito ao regime urídico próprio
de cada entidade, na forma prev ista em lei:

• (Inciso com redação clatici pelo ar!. 4" cio Eoceitda à ('on'.tiruição
a" 49, de 131612001.)
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II - nas sociedades de economia mista. ei resas públicas e demais cntidadeç de direito
pris ado sob controle 

ti 
i reto ou indiret t Io 1 stul . por empregado público detentor de emprego

públicoico ou tu neàt i de c' lii liança

	

• ( litt 'IVO tIt1('SCeFthUi(' pelo (Ir!. 4" (1(1 L'iiit'ti(/ii à('( lIlStirIIiÇ'(i(i	'' _I),
de 131612001.)
• 1 Vali Lei Coniplenu'niar o" 73. de 30171200.0

Ao. 21 - Os caiei'.. cmpre2os e !unç\es 'io acessí'es ao'. hiasi lei ros que preencham os
icqu isitOS esi aiic CLI di ''. ciii lei.

I"—.\ ins estidiira eia cargo ou emprego público depende de .ipri)saçi) pres acm concurso
publico de pros as ou de provas e i ititit's. icssalvadas as nome.içi es para cargo clii cIIii5SiO

ikel;trtdo cm lei de h\ ri, ii aneação e c\0111,

2''— () pra/o( 1e iiidide do concurso público é de ate dois titio.. prorrogável. tinia sei. por
meual período.

* 3" - 1 )ui ante o pla/ l mprorroa% ei picv isto no edital de com ocação. o apro .ido cio
concurso público seri Li'n\ ,'cado. h'.ers ad,i a ordem de cl.issilicação. com  prioridade sobre
lo is concur'.ad, 's. 'tua t ''.urtiir e cat' ou eiilprego na carreira.

* 4"— .'\ utiohscrsiitcta do dupo'.Ii i no'. ** 10. 2" e i" deste artigo implica nulidade do ato e
j)utiliÇãO da atimoralack esponsavel. 011'. lenHo-, tia lei.

• ( Vále Lei li'> /3.167. de 20/1/1999).
Au. 22 - A lei estabelecerá i 's COO o. de contratação por teurqx' determinado, pala atender a

necessidade temporária de excepcional interesse público.

Vide (I1. 1 1 (itt Lei ti " 10.254. de 20/7/1990.)

lirágrali' tinicu	1) disposto neste artigo ruão se aplica a lunções de IItaglstirio.
A n. 23 - ,-\ s iii IIÇOeS I,. coo liança. exeicudas exc'liisi iiiitiiui servidores (cli de

cargoeielivuu. C OS calg,'. clii couluissao. a selem pueciiliiilo'. pie sers-iuli'res de carreira los casos.
cu'ndiçoes e PlL'mI5 miamos prex 1%[o% ciii lei, destinam se il ucnis as atribuições de dureçao.
chefia e assesst'ramenlo.

• í ( ' iqnit 1(1,71 1C1/(iÇiZ(i Jtidii jt'/i	.... da E,nt'oda a ('o,; %tltlIIÇii

"IV 11e 131612001.,t

Parágrali' unici, Nas entidades da adiniuttsmraçào indireta, pelo menos um cargo 011 tiiumção
de confiança de clireçai superior será pioviliu por serridor ou empregado público de curieira (lii
i'especti 5 a i iist tu içai 1.

Art. 2-! A es sal'L'eral da reunuiteraçfo do servidor público. seio distinção de índices entre
'.erxmdor público eis li e militar. se fara sempre na mesma dama.

§ 1 - A rcnmuimeração e o subsidio dos ocupantes de cargos. t unçs e emprego ,, puhlici's
(1.1 .idniinistraçai ' direta. iuiarqumca e uiuid.iciunal cIo'. Poderes kk , kst,idi'. do \Imnisterio I'mihl;eo.
do 'lrihun,iI de ( ' illl,i'. e tia l)etcui '. ' i II I'iil'li,i C	1, l I i \ ci ll'. . l ll s l'i, '. ou omitia
rcnmuiieratõna. pt'FcL'lidos cuniulaiis anuente iii llI), lizm piiilerãi'
exceder o subsidio uiienscil dos l)eseuith.trgadort's do • i'rihiniiil de Justiça, nos termo'. do § 12 do
art. 37 da ( 'onstimlllção da República e olusersad,i o dispi'stu' iii' * S deste artigo'.'.

• t, í'iirdirafv ('1)1)! I'r'ulaç dl' dada pelo ar!. / "tia Emenda à ('o:u.t!ifliiç'ão
o" 7V. de / /T7/20u

§ 2" - 0 ,; enci menio'. diu ,, carta o. ili, Poder Le gislativo e do Poder Judiciário miii podei  ser
'.11 periores ai''. 1 lei i't'bitl& ,s iiiu Poder l Sei til 5,'.
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§ 30., É vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração de
Pessoal do serviço público.

(Parágraf) com redação dada pelo ar!. l"da Emenda à Constituição
o" 40, de 241512000.)

§ 4° - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados
teto acumulados, para o fim de concessão de acrtsci no ulterior, sob o mesmo título OU idêntico
Ri udamento.

§ 5° Os vencimentos do servidor público ci^ ii e militar são irredutívcts.e a remuneração
observará o disposto nos §* ]' e 2° deste artigo e os preceitos estabelecidos nos aris. 150.11. 153.
111.e 153, § 2', 1. da Constituição da República.

§ 6' - O Estado, no âmbito de cada Poder, lXxlC cobrarcontrthutção social de seus servidores.
para custeio de sistemas de previdência e assistência social, nos termos da Constituição da
República e na forma da lei.

• (Parágrafo regulamentado pela Resolução da ,4L"vlG n°5/7/. de /2/7/199(s)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei n° 12.278, de 29/7/1990.
• (Parágrafo regulamentado pela Lei i° 12.328, de 3111011996.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei n° 12.329, de 31/10/1996.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei o" 12.935. (te 7/7/1998.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei o" 13.441, de 51112000.)
• ( Vide Lei Complementar n" 64, de 251312002.)
• (Vide Lei Complementar o" 77. de 131112004.)

§ 7° - A contribuição do servidor civil e militar do Poder Executivo, para efeito do disposto
no parágrafo anterior, não será superiora um terço do valor atuartatmente exigísel.

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

Vide Lei ('omplenentar o" 64, de 251312002.)
Art. 25 - É vedada a acumulação rernunerada de cargos públicos. permitida, se houver

compatibilidade de horários:
- a de dois cargos de professor:

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

regulamentadas.

• (Inciso com redação dada pelo ali. 2° da Emenda à Constituição
o" 57. (te 151712003.)

l'arzí g rafo único A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange
autarquias. empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas.

Art. 26 - Ao servidor público em exercido de mandato eletivo se aplicam as seguintes
disposições:

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

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, empregooou tu tição, sendo-lhe
acu lado optar por sua reto ti neraçu):



III - iis csiido no mandato de 'vereador. se hoiis er rnpauhilidade de horários. perceberá as
a nlaec ns de seu caruo. Ciii pren iu i i nç ão. sem pretu tio da remu i icração do cargo dei i o e. se

não bons ci. será api cada a norma do inciso anterior:
IV ciii quakuereaso que e\iia o afastamento para iexercício de iiiaiidato eletisii. 5111 teifipo

de ser' iço scr.i contado para todos os efeitos ii gais.e xceii' para proniião por merecimeiiio:
V - para o efeito de henctïeio pres Jenciário. no caso de atasiamento. os alores serão

determinados Como SC no e.'sercicio cstl\csse.
Au, 21 A despesa cont pessoal atis o e nialis o do Estado e dos \Iiinicipios não pode

exceder<> ,, nu 's csiahe iecu li s cio ki com ptenitn ia
§ i '' A o incessão de aiitagcin i 'ti o au menti de reniu neração. a er ação de cargo. e iii prego e

função ou a alteração de estrutura de carreira bern coiiio a admissão ou contratação dc pessoal, a
qualquer titulo. por vrg&i ou entidade da adniinisiraçãodireta ou indireta (icani condicionados a:

pres ia dotação orçamciit:iria siit'icieitie para atender às pi 'pt 5 ics de despesa de pe ssi ial
e aos acrisetin ' s tL'Ia iic'rit'i)i's:

II - itilol lição especifica ii.i 1_ei de l)ii'cti Itcs ( )rçameiilai ias. emalvadas is empresas
publicas e is siieicdulcs de et'nioilili mista.

2' i lo. irri d 1 ti si ,ibelccidn em lei pira a adaptação aos parámei ri s por ei a
pres isios. SC [ii' stispcnsos os repasses de serbas estaduais aos Municípios que não ibsen arem
os limites ien;ihiieiiie estabelecidos.

Pari 1 v'ompnmcnioiliis Ilmuesestahclo.Rlimseom base neste arligo. dentrodo praio lixado
na lei ei iohliliiiii'iiiar referida iio i'opu, o Estado tilotani is seguintes mri is'nk'ncias. stiecsstv:uiii&nle:

1 - retlueao de udo irteiio'. 20' i mie P' cciito das dcspesas com car gos cmii oimiiss1io e
lunções de ei id i.iuçi:

II - di spe 05.1 ou cxi iner,iç'ii de sers idi r pfflNlico civ ii não esias cl. ad iii t ido ciii org.ii da
adminmsiraçãii direta ou em entidade auiarqiuea ou lundaeional. que conte menos de imis anos de
efetivo cwwww mio Estado:

III	dispensa ou exoimcriçiio de seis idoi mi.io estável. observados os critérios de menor
tempo de cicio o seis iço e de avaliaçao de desempenho. na fornia da lei.

• (4 rtjt() com redação dada l ich, ar!. 6" da Emenda à Coiixiitiizç(7ci
0" 49. de /3/6/2001.)
• 'v7u/e Lei ('iinipIe,nemtitr a" 71. de 30171200,

,\ri. 2t	\ Ici reservará percemitual dos cargos e ciilpregos publico'. lini pio'. liiiciito com
poi1uditr dc dei iciencia e ddimuri os erikri('s de sui admissão.

• (1 ii''o ,'i'i.'ulimme,ittulr 'eIa Lei li" 11.867. dc 2h1711 995. l
Ari. 2') - ( )s atos de i inpri 'hidade administrativa importam a suspensão dos direitos políti-

cos, a perda de função pública, a miidisponihi 1 Ride dos bens e o ressimeulmenlo ao erário, na Forma
e na gradação esiabelecidas cio lei, seio prejunio da tição penal cabo ei,

Suilsseç:io II
l)is Ser'. di ires l'nlslii'os ( ' iS is

Vide Lei ,i" 10.254. ilt' 20,l711 VIM.)
Alt O) ( ) Estado insmiluirzi conselho de politica de administração e remuneração de

pt'ssoil. inii''r:uulo por sersiulois.'s iksignados por seus Poderes. colo a linalitkide de pirticiparda
jornitilaçao iii pmlitica de liessistI

• ('opor lI/li t'etlaçião dada pelo ar!, 7" da Enmenda à Coo stifliiçãri
n " 4 1). de 131012091.)



§ l° A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes:
- salorização e dignificação da função pública e dose rvidor público:

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

administradores:
IV -sistema do mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento

na carreira:
V - remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a

escolaridade exigida para seu desempenho.
§ 2' Ao servidor público que. por acidente ou doença. tornar-se inapto para exercer as

atribuições especificas de seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até
seu dcli iiii vo aprovei uimcnlo em outro cargo.

* 3° Para provitilento de cargo de natureza técnica. exigir-se-á a respectiva habilitação
profissional.

§ 4° - Os recursos orçamentários provenientes da economia na execução de despesas correntes
em cada órgão, autarquia e fundação serão aplicados no dcsctis olvinicnlo de programas de qualidade e
pnxiutividade, de tninamenIo e desenvolvimento. de mxlerntiição. rcaparnlhamento e racionalização
do serviço público ou no pagamento de adicional ou prêmio de produtividade, nos termos da lei.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 7° da Emenda à Constituição
n°49, de 131612001.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei a" 17.600. de 11712008).

* 5° - A rciiiuneração dos servidores públicos organizados em carreira será lixada nos Lermos
do § l°do art. 24 desta Constituição.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 7° da Emenda à Constituição
n°49. (te 13/6/2001.)

§ ó° - ( ) listado manterá escola de govemo paii a formação co a)ertetçoamento dos servidores
públicos. CoilStitLi i I1(l() a participação nos cursos uni dos requisitos para a promoção na carreira,
fmcultada, para isso.a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados.

• (I'arágra/) acrescentado pelo (ir!. 7" do Emendo 'i C'onstituição
o" 49. de 131612000

Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da Adimi mmm isiração Pública direta,
autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7°. incisos IV, Vi 1. VIII. IX. XII. XIII. XV,
XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXII e XXX. da Constituição da República e os que. nos termos
da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço
público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho:

* l - A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se
refere o capuz deste anigo, o qual não se incorporará. em nenhuma hipótese. aos proventos de
aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e copa concessão dependerá de previsão
orçamentária e disponibilidade financeira do Estado.

§ 2' - O adicional de desempenho será pago mensalmente. em valor variável, calculado nos
termos da lei, vedada sua concessão ao detentor. exclusivamente. de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 3° - Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adoiado. aldm dos critérios
estabelecidos na legislação pertinente. o sistema de avaliaçãode (lesei iipeiiho. que será disciplina-
(1(1cm lei, podendo ser prevista pontuação por tempo dc serviço.

Vide Lei Coinpleineimtar ti' 71. de 30171200.0
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§ 4" - Será<> e needidas ao sers idor .upaiite de car go de prviuien(o eletiso e função
pública kru:ts-prêiiiio com duração de trcs meses a cada cinco anos de eIet. o exercício no ser iço
publici di' Estado dc Minas Gerais.

§ " A as aliação de desempenho dos integrantes da Polícia Ci'. ii. para efeito de promoção
e progressão nas respectisas carreiras. obedecerá a regras especiais.

Fica assecurado ao ser% idor público ci'. i 	direito .i:
- assist'licia e pre'. dência sociais. extciisivas ao cõn juge t'it companheiro e aos dependentes:

II - assIstneia araluima. em creche e pr&escol:t. aos filhos e aos dependentes, desde o
naseiinc'itto ite seis anos de idade:

III id leu iii:i de rein une ração para as aI iv idade'. penosas. insalubres ou perigosa'..

• (.t rti'o co!?? SOL/ação ilada pelo II,'I.$ '' dO LI)ie!i(/a Li	OiiSlitiii'Ç'ilO
de 15171200.0

Ar?. 32 -- A tixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistem:i
'enicinerati 1110 obser'. ará:

• (Capo! ('1111? 'edaç'ão dada pelo ar!. 2" da L.nie,;da ii Constifiiiç'a(>
ti ` 40. de 241512000.)

- a natureza. o g rau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem cada
carreira:

• j/,ii'i,oi airoí'enhdu/(, jn'Io ar,. 2" (la I:ine',u/ci à ('onstituiç'ão n" 40.
de 241.12000.)

II - Os requisi ti is para a im estidura nos cargos:

• (Inciso acrescentado pelo ar!. 2" da Emenda à C'oiistituiçài ' o" 40.
de 241512000.)

III	is pcculi:iricladcs dos cargos.
Inciso O( 'rescentado pelo art. 2` cio Enieiic/ci à C 'onstittuç'ão o" 40,

de 24112000).
1	1 l'. itatili pelo au. 60 da Emenda ( 'instituiçuo n" 57. de 15/7/2003.1

• l)is,u sitO'') ret'oiiadii:

•, 1'' - O servidor público civil. iiii'!iiulo 0 11(1.'. ailtcl)'qiiias. /uiidaç'des.
cic'tciitor de título c/s'claratàrio sjuc' lhe as.seç'ure direito à continuidade
/e percepção da remuneração de ecirt,'o de provimento em comissão,
(com direito aos l'enci,ncutos. à.'. çratific'uç'õe.s e a toda.'. OS demais vama
jL'?1S i)IeJ'eIitCS (lo ('ciro cio i''laç'aíi (li) (/1111/ 10,1/1(1 (?('Orrj(/O o

(1,511.1 ii lii 111 ('Firo, ainda que dec o eec' si (es de t ra li sj' « es?? oiçO o o ii
ruc'/as.sí/u'aç'ao posteriores.

2''	k'\ ics:iclii pelo ar?. 6' da Emenda à ('on'.iit ulção n" S7. ili' 1 'S/7/200.

• !)i,1f)i i'ii(ii'O levo çcl'lo:
2" - () disposto mio para iraf o uplicu til) (/10' o'oulser aol

servidor pim 5/à 'O (/et('Filo?' de títiih o/o 'h,,'at;,'u, (filo' lhe (isseç'l(re direito
ci 'onn,iindade ele pero'epç'ào de i'eiiiio'ieração !'elatil'a!lU'Ilt(' afiuiç'ães

§ ''	( )hsers acto o disposto no «'opus e i neisi is «leste iii ico. a lc'i disporú sobre reajustes
dikrenciads nas :idniinisirações direta. auiarcjuic:i e Iuncl,icional dos ir:''. Poderes do Est:ido.

.1 R'c'siFilU)i.iÇ.0 dii sj'.tCnl:i roIfliflerai ii'' de iinç es. coe. 'se carreiras.
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• (Pai—ágrafoo acrescentado pelo ar!. 2° da Emenda à Constituição
o" 40, de 241512000.)

Art. 33—O direito de greve será exercido nos termos e nos imites definidos em lei especifica.

(Artigo com redação (lada pelo ar!. 9" da Entenda à Consntwçao
o" 49, (te 131612001.)

Ari. 34—E garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em
diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem
prejuízo da remuneração e dos demais direitos e santagens do seu cargo.

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

• (Parágrafo renuiner(ido pelo ar!. 1° da Emeiulo à Constituição n"37,
de 2911211998.)

- de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados. 1 (um) representante;
II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados. 2 (dois) representantes:
III - de 6.(X)l (seis mil e um) a lO.(XX) Wei mil) filiados. 3 (três) representantes:
IV - acima de 1 0.(XX) (dez mil) filiados. 4 «quatro) representantes.
* 2" - O Estado procederá ao desconto, em folha ou ordem de pagamento. de consignações

autorizadas pelos servidores públicos civis das administrações direta e indireta em favor dos
sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às entidades até o quinto dia do mês
subseqüente ao mês de competência do pagamento dos servidores, observada a data do efetivo
desconto.

• (Parágr(ifo acrescentado J)eIO art. 1" da Emenda à Constituição
n"37, de 29/12/!998.)
• (Artigo <o,Pi redação dada pelo (ir!. 1°(la Entenda à Constituição 1,08,

de 131711993.)
Au. 35 - É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado para

cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
l— O servidor público estável só perderá o cargo:

-- ciii virtude de sentença judicial transitada emjulgado:
II - mediante processo administrativo co, que lhe seja assegurada ampla defesa:
III - mediante procedimento de aval i ação peródica de descia penho. na  forma de lei comple-

mentar. assegurada ampla defesa.
(Vide Lei Comp1enentar a" 71. de 301712003.)

§ 2°— Invalidada por sentença judicial a demissão do servidorestável. será ele reintegrado, e
o eventual ocupante da v aga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indeniza-
ção, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao
tempo de serviço público federal, estadual e municipal.

§ 3° - Extinto o cargo OU declarada a sua desnecessidade, o se rv dor estável ficará cio
disponibilidade, com reitiurieração proporcional ao tempo de serviço público federal, estadual e
municipal, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4° - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a aN aliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

• (Artigo (010 redação (tolda pelo (111. 10 da Lfll(',I(/(l à (on.stituiçao
n°49. de 131612001.)
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Ari. .(i - O sers idor público será aposentado:

i Vide Lei ('om)Iem('ttor n" 64, de 251312002.

por- InValidei permanente. ciliii proventos irilegrals. qiiaiidii decorreille de acidente em
'.crviço. moleslia priilissional ou doença grave. contagiosa mi incurável. CspCc i ti etnIas em lei. e

nos mk'ni;iis casos:

• (Vide Lei Cot?spI('Fneni'ilr n'44. de 51711996.

II —e iii ulsm'it:uiiente. :stemaanosde- Idade. com pn cluis. proporcionai ,,	 teu pode serViço:
III - 5(1 tintaruamente:
a) aos Lriniae eiuleii tIiR)Sde serviço. SC liotiii.'iii. 4 OS trinta, se uuiiilher, eiiuli pooei uiis integrais:
h) aos trinta unos de eÍetiso exercício (:til liinções de inagistruo, se proft'ssmir. e aos 5 uiltC e

CifleO. SL' pr tesMira. com preoentos Integrais:
1 tu is i tinta ali is de sers içi i se 11, ime ir. C aos 5 inle e cinco. se mulher. emitiu P \ entes

pri iporCuona iS desse unpo;
L] ) ai is scsseuita e e mii anos de idade, se horneuli. e ai is 5 ssenta. se unu I lii'i, ci ml pri is cri os

propi irciolitus ao ieuums de sers iço.
1" - \sese çcies me disposto no mncisii III. alíneas 'a'' e 'e'' do i' im,t deste mEti'. nocasode

seus idore ,, portadores de deicu.ncia, que exerçam atis idades de risco ou curas alIs iilmdes se'am
exerci dus si ib ci ndmçõcs especiais que pre i uduquem a saúde ou a 1 nuegndade lïsica, selam estalecidas
em lei complenieniur

• I',ircç1'a_ft, iOPm /'t'(/(lÇ'(7(l doe/a pelo dei 1" m/a Entenda 'i 'oii.'ditmução
o" 77, de /7/7/2007..m

§ 2" - A lei disporá sobre a aposentadoria ciii cargo imui eniprego tettipoiarii is.
§ 3°- () lemiupo de serviço público Iedei'al. estadual ou nomimicipal será ciinm1nuiado inte gral-

nienue para os e lei ti is de aposentadi ri a e di sp inibi li dade
* ''- )Io\eiitlis (Ia aposeimtadoria. manca inleritires ai sa!amii ' inmiuini', sei.io les ustos. na

mesma proporção e n.m niesima d,uim. senipi e que se m 'dl Cdi .1 remuneração do servidor em
itis idade, e ser'io estendidos ao naus ,,os hs'net meu is ou auit.mgens postenormente coneedidos ao
servidor em iuis idade. niesmu qmm:inmki deei'rrenies de ur.miistiiuun;içmo ou recl:issiticaçao do cargo
iii (Li Iunç:io enm que se uiscr dado ti ali 'sentadoria. tia bruta mia lei.

§ 5° - ( ) benclíeimi da pensão por miiore corresponderá à ioi:ilidade dos veiueinientos ou
proventos do seis dor taleeido. obseis :imhi o disposto rio par:igrulo anicrior.

o' - E isst'eimr,md,i ao sers diii itmsi;ir-se da atis idade ti partir da data do i equenniento de
aposentudi Tia, e sai não— concessão imponará O retorno mii i iequereimue parti o cuni pri nento do
tempo de sers iço que. ãquela dali, lalias a para a aquisição do direito.

• ( I'(Ii(,i,,'1'Cl/() (('itt i('m/iIçïi( i mhido pelo ar!. 1" da Emenda à ('on.stitimiço
o" 20. de 2011211V1)Ó,)

l'ide lei ('oiniiletnetihmi' n'64. de 251312002.)
§ 7° - Para eleito de aposentadoria, e assegurada a contagem recíproca do tempo de sers iço

nas atividades piihl:e.ms i'Lm pris adis, tios termos do § 2" di ' ari. 202 da Contmtuução da República.

• i í'mirmi i,'i'afi, eoiii rei/içdi ' dada pelo ir!. / '' da Enmendmi à( 'on,i tmtmiição
i° 9. mie /?/7//R

• ( Vide Lei Cmnj'im'nien!ar 11 ` 64. de 251312002.
§ S` - Na ipi isentadona. lica ntini iii a si stei nítmctm e a torinm de cálculo dos adicu mais da Itt idade.
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Art. 37 - O servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que
causaram sua aposentadoria por invalidei',. terá direito. para todos os fins, salvo para o de
promoção, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento.

Subseção III
• (Subseção acrescentada pelo aii.3" da Emenda à Constituição n°40,
de 241512000.)

Dos Servidores Policiais Civis

• (Título da subseção com denominação dada pelo art.3" cia Emenda à
Constituição a" 40. de 241512000.)

An, 38 - Assegurados. tio que couber. os direitos. gariifliiiis e prerrogativas p istos Tias
Subseções 1 e li deste Capítulo e observado o disposto no ari. 32 desta Constituição, a lei disporá
sobre os planos de carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis.

• (Capol com redação dada pelo art.3" da Emenda à Constituição
n" 40. de 241512000.)

Parágrafo único - Lei complementar estabelecerá os requisitos e critérios para a concessão
de aposentadoria aos servidores policiais civis que exerçam atividades de risco ou cujas atividades
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integirdade física, nos
termos do § 4° do art. 40 da Constituição Federal.

• (Parágrafo com redação dada pelo (lii. 1" da Emenda à Constituição
mi" 77. de 171712007.)
• (Pará çra/á acrescentado pelo ,, /" da Emenda à Constituição
a" 68. (/e 20/12/2004.)
• (Vide ali. /0 cia /.(, i Complementar a" 98. de 61812007.)

Seção VI

• (Seção remnoneradci pelo ar!. 4° da Eniendci à Constituição a" 40,
de 241512000.)

Dos Militares do Estado

• ('título da .Seçao com redação clacici pelo art. 4" da Eniencia à
Constituição a" 40, de 241.512000.)
• (Vicie Lei Complementar mi" 54, de 1311211999.)
• (Vicie Lei a" 14.310. de 191612002.)

Art. 39—São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de I3oinbeuos
Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar.

• (Cciput com redação dada pelo cor. 1" cia Emenda à Constituição
a" 39, de 21611998.)
• (Vicie Lei Complementar n°28, de 16/7/1993.)
• (Vicie Lei Complementar n'31, de 141111994.)
• (Vide Lei Complementar 11°50, de 13/1/1998.)
• (Vide Lei Complementar a" 58, de 2911112000.)
• (Vicie Lei Complementar a" 74. de 81112004.)
• ( Vide Lei Complementar mi" 95, de 171112007.
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§ 1° - As paiente.com prerrogativas. (li rei tos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em
plenitude ao,, ()I -] c i ; I i%  cia atis a. da reserva ou relonnados, sendo-lhes privativos os iitulos. postos
e uniforme militares.

§ 20 - As patentes dos ()iiciciis são conferidas pelo Governador cio Estado.
§ 3" -- () militarlar em atividade que acei lar cargo ou emprego público pernianentes será

trans tendo pala a reserva.
§ 4' - ( ) m 1 itci r da aI va que aceitar cargo, emprego <)ti tição públicos tempo rárii is. não

eletivo ,,. ainda que de entidade da administração indireta. íiccircí agregado ai) respectiw quadro e.
enquanto permanecer nessa Mii nação, somente poderá ser promovido por antiguidade. terá seu
tempo de se rs iço coniadocontado ci pe tias para ad uel a promoção e trans te rnei a para a reserva e será.
depois de dois anos de atastaitielit). contínuos ou iiiio, transierido para a inatividade.

§ 5° - Ao militar são proibidas a si ndicciliiaçio e a greve.
§ 6" - ( ) militar, enquanto em eletivo serviço. não pode estar 6 liado a pati i dos políticos.

§ 7° - () Oficial somente perderá o posto e a patente se for jui lgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível,  por decisão do Tribunal de Justiça ou de 1 ribu ri cii especial. em
tempo de guerra, e a lei especificará os Casos de suhiiiissãii a ro sso e o rito deste.

* 1° - () militar condenado na Justiça. coisitim ou militar, a pena pnis ativa de liberdade
superior ci dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto
no parágralo anterior.

* O'' - A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, ohsers ciclo o
disposto iiii ciii. III.

* li) - Os direitos. deveres, garanti as e vantagens do servidor iii iii lar e as normas sobre
cidmissão, promoção, estabilidade. limites de idade e condições de iransferúncia pcirci a mau idade
serão esicibc Ice idos no estatuto.

• 1 Vide I.ej ('on;plenu'nfar o" 55. de /0/1/2000.)
• (Vide Lei Cmup1eneiitmir li" 55. de 2911112000.
• ( Vicie Lei ('o,uplemen!ar o" 62. de /9/12/200/.)

§ II - Aplica-se cii) niilitcirti ilisposio nos § 1". 2°.3°. 4050 e ó''ilo cirt. 31 e nos 4°,5", 6°

e 7'' do ar(. 36 desici Constituição e nos iiicisos VI. Viii. XII. XVII. XVIII e XIX do cio. 7" da
('ismstituição da República.

• ( Pcll'ági'lif() CO/li ,'ec/ação dmiii(i /)cio ali. 2" da Emenda /, ('on.siitiiiçcJo
o" 57, de 151712003.)

* 1 2 Os militares da mesma pcltenre perceberão os niesnliis vencimentos e vantagens.
excetucidcis as provenientes de cursos ou tempo de serviço.

seção V]

• (Seção re,inmeradci pelo ar!. 4" da Emendo à(I'on.smuiç'ão o" 40,
de 241512000.)

Dos Serviços Públicos

Vide Lei ,i " 11.751, de 16/1/1995.)
A rt . 40— 1 ucuinhe cio Estado, as etit idades dci cid um i n i strciçãi ii tidi meta e cio pcirt meu lar delegado

issegu rar. nci pi'esi cmçái iik' serviçosis puhI i'i)S. ci ei cliv mdcide'
[ - dos  requisitos. dentre outros. de ei'icincici. segurança e continuidade dos serviços públi-

cos. e do preço ou tari fim usta e com pensada:



li - dos direitos do usuário.
§ 1°—A delegação da execução de serviço público será precedida de licitação, na formada lei.
§ 2°—A lei disporá sobre:
- o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter

especial de seu contrato e de sota prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, caduci-
dade, i'iscal ilação e ÍCSCiSàO da concessão ou da perui issão:

II - :i política tarifária:
III a obrigação de o concessIonário e o permissionário manterem serviço adequado.

• (Vide Lei n° 14.868, de 1611212003.)
§ 3° - É facultado ao Poder Público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na

hipótese de calamidade, situação em que o Estado responderá pela indenização. em dinheiro e
imediatamente após a cessação do evento, dos danos e custos decorrentes.

§ 4" - As reclamações relativas à	de serviço público serão disciplinadas em lei.

• (Parágr(i/i.. ,euIa,ne,itacto pela Lei li" 12.628, de 6/10/1997.)
(Vi(ie Lei ,i ° 15.298, de 61812004.)

§ 5' - A  lei estabelecerá 1 ralam enlo es peci ai em favor do i suá ru de baixa renda.

(Vide Lei a" /1.047. (te 15/1/1993.
Seção \111

• (Seçüo reii unier aia jala Entenda a ( ai lira iç ii	40. (lo 24/5/2001).
Da Regionalização

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 41 - O Estado articulará regionalmente a ação administrativa, com o objetivo de:
- integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas. de interesse

comum. em árcade intensa urbanização:
li - contribuir para a redução das desigualdades regionais. mediante execução articulada de

planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coleti-
vidades do mesmo complexo geoccomiôinico e social:

li! - assistir os Municípios de escassas condições de propulsão sóciocconômica. situados
na região, para que se integrem no processo de dcsenvolvinienlo.

Subseção II
Da Região Metropolitana, Aglomeração Urbana e M icroiTegião)

Au. 42 - () Estado poderá instituir. mediante lei complciiieiit:mi. região metropolitana.
aodoiiieiação urbana e microrregião constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, para
integrar o planejamento. a organização e a execução de funções públicas de interesse comum.

• (Artigo alterado pelo art. 1° da Emenda à Constituição n° 65. de
2511112004.)
• (Vicie Lei Complemnentar n°43, de 31/5/1996.)
• (Vicie Lei Complementar n°48, de 1211111997.)
• (Vi(le Lei C'omnplemne;itar n° 53, de 1/12/1999.)
• (Vicie Lei ('omplemnemitar a" 56. de /2/1/2000.)
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• ( Vide [ai ('m;zp/('??u'fltar n <' 63. (li' 101112002.)
• (Vide Lei ('omj1t'nzeiitar 11` 88. de 121112006.)
• 1 Vide Lei ('oiuj ileiiientar n' 8V. de 121112006.)
• / Vide Lei ( 'mnp/eflien!ar ii" 90, 1h' 121112006.)

• (Vide lei ( 'oinpleiiienhir n' 107. de 121112009.
An. 43 — C uistdei a-se lunÇão pública de i ilieresse COMUIII a ai i vtd;mde ou o serL iço cuja

ieali,açao por parte de (liii Miimiicipio. isoladamnetite. seja imiiásel ou cause impacto nos outros
sImmmimcipïos mii r,mnics da região neiropolitana.

— A eestão de Iii çmo pública de inmercçse cimnhimni será uniiczmi1;i.

* 2	As especmtmcaç&ies das tunç6es púNicas de interesse comum serão definidas na lei
complementar que instituir região inetropolitaita. aIiiiner;tção urbana e microrregião.

• ii ria,',) alterado fie/o 0,1. 1" (1(1 Linenda à ('iistiluiçrio ii" 65, de
25/11/21)04.)

Ati. 44—Ai i i,%I i i ii i çao dc iemZiihl mmmeiroptl;Laim.i se laia com base I t's c'ili_emt,is esiabeleeidos
nesta Constituição e na as aliaçáti. na forma de pamel'cr técnico. do con]unio dos secuintes Jade,

o 1;t[, Ires, dentre outro ,,. hici amente apurado,,:
- população e cresci Imlcnio dcmogrzil co. com pri jeçãii quinquenal

II grau de ciinurhaça' e movimentos pemmtliilircs tl:t população:
III — atividade econômica e perspectivas dc dt'si'iit Is Iiieiii,.
1 - atores de pol:irit;içao:

— ilefieinci;m ,h,s serviços públicos. ciii uni iii mais Municipios, coimu mnmplueaçao no
(lei_cri i_ ol i_ i menti do icei

1 - Lei implementar estabelecerá os procedimentos para a dai ração e a anãlisc do
parecer ti_cnIee a que se retere o eapur deste artigo. undispensás ei para a apresentação do projeto
de leu complementar de Instituição de região metropolitana.

§ 2 — A inclusão de Niti miic ipio em reião metri 'p ii tona á instituída será feita com base em
estudo técnico pies ii. t..I;IlNoI .,1d11 Liii conformidade com os crutrios estahelecutk Is teste artigo.

• (.,'tii,'o 'o,!) i'edação (/11(11l fH'/(J ali. 1" (/0 Eiiieiidii a ( €uiatauiçào
(iS. de 25/1/12(104.)

Ari. 4 - (',iisider,i-st' rcii' meiripilmt.mn.m iiclmllunm&i de Municu'ptos JiniiIr, , Ies que apre-
sentam a ocorrência ou .i tendência dc continuidade do tecido urbano e dc counplementaridade de
Íuitçies urbanas. que tenha como núcleo a capital do Esiado ou metrtji_ dc regional e que es Ija
plane painento 1 ntett rado e gestão conjunta pc ruiam lente pi ir parte dos entes público ,;is nela ,mmuailtes.

• (.'i'tií,'o ('('Iii redaçao /ada pelo ali. 1" da Emenda à ('mt.vtituição
o" 65. 1/e 2511112004.)

Ali. 46 - 1 lovera ciii cada re g ião metropolitana:
— unia Assembleia \leiropoliiana:

II — um (onsella 1 l)t 1 N'raii o de 1 )C5t'tti_'ol linenio \lctropolitano:
III — uma .-cmii_i.i de j)escnvols intento, com caráter IecflICO e executivo:
IV - uru PIa mi,' 1)1 ri_ti ir de [)eseni_ ol vimenlo 1 mmte rodo;

- Lifli ltiiitli te 1 )escmli_ oh imento Metropi ilii;iii
1 — \ \sseiiildei.i \ictripdiiamia einisliirii i'iemii cidegiadi de di_us,mo superior e de

do li_t,itl ' c (1115 nmuilieipios Lili regiao umieumopolmtana. conipemiii&lolIie.



- definir as macrodiretrizes do planejamento global da região metropolitana:
II - seLar, por deliberação de pelo menos dois terços de seus membros, resolução emitida

pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ 2 - Fica asse gurada, para fins de deliberação, representação paritária entre o Estado e os

Municípios da região metropolitana na Assembléia Metropolitana, nos tenuos de lei complementar.
§ 3° - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é o órgão colegiado da

re g ião metropolitana ao qual compete:
- deliberar sobre o planejamento e a execução das lunções públicas de interesse comum:

II elaborara programação normativa da implantação e da execução das funções públicas de
interesse comum:

III - provocar a elaboração e aprovar o Plano 1 )i retor ik 1 )c'cnvol vi mento Integrado da
região metrimpolitaiia:

IV - aprovaras regras de compali hil ilação entre o plane jumento da região metropolitana e as
políticas setoriais adotadas pelo poder público para a região:

V - deliberar sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ 4' - Fica assegurada a participação de representantes do Estado, dos Municípios da região

metrojx)litana e da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano.

• (.4 rti go com i-edação dada pelo ar,. 10 da Emenda à Constituição
a° 65, de 2511112004.)

Ari. 47—Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, destinado a financiar
os planos e prietos da região metropolitana. em consonãncia com o Plano Diretor de Desenvol-
vimento Integrado.

• (Artigo com redação (lada pelo ar!, 1" tia Entenda à Constituição
li" 65, de 2511112004.)
• (Vi(le Lei Complementar o" 88. de 121112006.)

Ari. 4 - Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de Municípios limítrofes que
apresentam tendência à complementaridade das funções urbanas que exija planejamento integra-
do e recomende ação coordenada dos entes públicos.

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

• (.4 rtigo ('0111 redação dada pelo ar!. 1" da Enend(j à Constituição
o" (iS, de 2511112004.)

Art. 49 - Considera-se microrrcgião o agrupamento de Municípios limítrofes resultante de
elementos comuns físico— territoriais e sócjoeconõniicos que exija planejamento integrado com
vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento ca integração regional.

• (Artigo com redação tiatia pelo (0!. 1" da Entenda à Constituição n"
65, de 2511112004.)

Art . 50— ( ) Estado eoinpati hil izará a organi/.aço adio iiistnUi va regional de seus órgãos da
administração direta e indiota com as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micron'egtões.

• (.4 rogo com redação dada pelo ar!. /" da Enenda à Constituição
n <'65, de 2511112004.)
• Vide Lei Comnplementar n° 88. de 12112006.
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Suhseço III
1 )x, Regiões de Desens olviiiieiit

Ari. Ti - () Estado nstitiilr:i autarquias territoriais par:l úiie:imento e riit.içtii da
execução articulada de lunçúe'. e se r\ iço'. públicos com a mal nisk' de de .,emoIs imento g lobal ciii
1 i'.i ir dapopulação (II) flieSilti 1 cOiil pie x cci lecOfl iii i co e '.i Lii

- Entre outras airiliiiiçiit's. iiiciiuiihe à auiartluii terriiiiriiI de tiesenvolvnitciito:
1 coordenar a elaboração dos planos. irograntas e projetos perilianciltes de desenvolvi-

Incluo integrado da regiaii, iirrcirtarriki. lisLailtando e coiiirolando lhes li eXeCUÇãO. obsersidis is
di reirltcs do Gos emo:

II - articular, no z-jinhito re g ional. .i ação dos orcinisirlis estaduais, para que se integrem no
processi ' de consecução raeiriiiali,ada dos ob1etisos comuns de tustuça social e desensols intento:

III - executar. em .irticul.içãr com os orQanlsmos estaduais. íunçt"es públicas e serS iço'.
essenciais da intra-estrutura dc desensols imento do complexo geliceoflomieo e social:

I V - ai t cular-se com organismo federal, ou inicrilaci riu . para a captação de recursos de
ulsesi incuto ou fintnciuirreniii na região:

\/'	i'°°'' a cultura e pre'.ei-s ar a s iradiçrres da leito.
2` - É obrigaiúria a iiteliisàii. na,, propostas urçailteirtarias e nos planos plurianuais de

(k'spe'.is de capital. de di itiçics especi licamente desi inadis às reL'iôes de desci] vol 5 i mciii r, que
sei;ii) :idirturii'.ir:idas pei.is respectivas atiiarqUias.

Lei complenii'nirr disporá sobre as autarquias territoriais de desensols uiltt'flh,). '.111
iiriariI/.çài e turieitnanli'tutti.

* 4" - A lei criari ii fundo de FX'senvolvimento Reeion.tL

1 ide Lei a" 11.396. de 6/11/99-1.)
( Vide Lei a" 14.171. de 151112002.)

(Vide Lei ii " 15.019, de 151112004.)

('APÍTUL() II
DA ORGANIZAÇÃO I)OS PoI)FRF:s

Seção 1
Do Puder I.egislati'.0

1 ri \sseutibicia I.cgishitis

,\ri. 52 - O l' ode r 1.e ".. 1 s 1: li  is ir e exercido pela Ass'nihhi'i:i legisliruva. que se ci inipix' ik'
represeulanles do povo flifilleiro. eleitos na turma da lei

§ 1'' - ( ) número de 1 )e1imitmd is corresponde ao [ri pio di representação do Estado mi ( 'miii
do'. 1 )eputados e. atingido o nciiui'ro de trinta e seis. 'era acrescido de tantos quantos toreni os
1 )cputados Feder: is ac i rua de do /c.

§ 2° - () número de 1 )epici.udi is não gorará na letttslatui a ent que for fixado.
' - Cada legislatura terá .i duração de quatro anos

Art. 53 - A Assembleia1 .cgisl.uti '.a se reunirá. em sessão ordinária, na Capital do Estado.
irdeperudeni enicnte de e iii icmçã i. de primeiro de es e reirc de/imito de julho e de primei ri' de
igi isto i vime de detembro de cada mio.

• (Capto ('1)111 1 .edação (1(1(1(1 pelo (Iii. V , d(/  Eriietidi à C'oitstiiiuçiio
ii ' 74. de 111512006. )
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§ 1° - As reuniões previstas para as datas lixadas neste artigo serão transferidas para o
primeiro dia útil subseqüente. quando recaírem em sábado, domingo ou feriado.

§ 2°— A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto da Lei de
l)irntrizes Orçamentárias nem encerrada sem que seja apnwadoo projeto da Lei Orçamentária Anual.

• (Parágrafo com redação dada pelo ar!. /'da Emenda à Constituição
a° 74, de 111512006.)

§ 3' - No início de cada legislatura, haverá reuniões preparatórias, entre os dias primeiro e
quinze de fevereiro, com a finalidade de:

• (('apur com redação dada pelo a,'!. 1" da Emenda à Constituição
a" 74, de 111512006.)

dii po,,se aos Deputados diplomados:
II eleier a Mesa da Assembléia para mandato de dois atius, periiiiLida uma única recondução

pziia k 1 I'5 1110 cargo na eleição subseqüente, na mesma legislatura ou na segui Fite.

(Inciso com redação chula pelo ar!. 1" da Emen(M à Constituição n°
64, de 1011112004.)

§ 40_ Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria de seus membros, poderá
a Assembléia Legislativa reunir— se, temporariamente, em qualquer cidade do Estado.

§ 5° A convocação de sessão extraordinária da Assembléia Legislativa será feita:
- pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse público relevante:

II - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção em Município. para o compromisso e a
IX)SSC do Governador edo Vice— Governadordo Estado. ou, cm caso de urgência ou de interesse
público relevante, a requerimento da maioria de seus inenibros.

§ 60_ Na sessão extraordinária, a Assembléia Legislativa somente deliberará sobre a matéria
ara a qual tenha sido convocada. vedado o pagamento de parcela i ndenizatória em razão da

COUVOCaÇUO.

• (ParágraJ com redação dada pelo (ir!. / "da Emenda à Constituição
a" 74, de 11/5/2006.)

7"— (Suprimido pelo art. 1° da Emenda à Constituição n" 21. de 3/711997.)

Dispositivo suprimido:
§ 7° - Durante o recesso, baterá uma comissão representativa da

Assembléia Legislativa, atendida em sua composição, tanto quanto
possível, a proporcionalidade das representações partidárias, obser-
vado o seguinte:

- seus membros são eleitos na última reunião de cada período da sessão legislativa ordinária
e inelegíveis para o recesso subseqüente:

II suas atribuições serão definidas no Regimento Interno:
III - o Presidente da Assembléia será seu membro e a presidi
Ari. 54— ,\Assemhléia Legislativa ou qualquerde suas comissões poderãoconvocar Secre-

tário de Estado, dirigente de entidade da administração indireta ou titular de órgão diretamente
subordinado ao Governadordo Estado para prestarem. pcssoalitieiite. informações sobre assunto
previainente determinado, sob pena de responsabilidade. no caso de ausência injustificada.

• (Capat com redação dado pelo ar!. /" i/o Linenda à Constituição
n° 19, de 2011211996.)
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1"- O Secretário de Estado poderá comparecer à Assemhkta Legislativa ou a qualquer de
suas cmissies. por sua inlelatis a e após entendimento com a Mes.i da Assemhkia. para expor
assunto de reles ãneia de sua Secretaria.

§ 2" - A Mc'a di -\ cinbIii.i poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
iníoriiiação. e a recusa, ou o não- aieridiniento nu pra/t) de trinta dias, ou a prestação de inorn1a-
çn) luIsa imporiam entoe de i-cs1siiisaliiludade.

§ ,t" - A Mesa da Asseiiibleia poderá encamiiiliai' pedido de iiii'oruiiação a dirigente de
t'niiil:utle da idnimsiraç:io iiolii'ei:i. ao( inii:uiitlaiiie-(erzil &l:i 1' ducia Militar e a otltr:is tiiuii rnl:idcs
t'siu&luiu'.. e a recusa, ou ti sai i-aieiidiiiienio no pra/o de trinta ilias. 01111 prestação de intoriii.uç:io
i.ilsa ciltisil Licíti infração :iilniintslr;iiis:i. siiteiIa a rCspiitisibili/1iÇu.

Art. 55 - SaIs o di s posiçãocontitucional Cio CoflIrailo. as eltbitções da,Assemhkia t...eeislatis a
e k' 5ii,i, iiiii5s0C5 ser,,, ioiii.id,is por in,iioria de solos. presente a iflIliona de seus membros.

Suhseçao II
1) s Deputados

A ri .56 - (.) 1 )epuiado e ins iol:is cl. civil e penalnieitic. por quaisquer de suas opiut tOes.
;1I1i ia ,; t' 5(1(05.

§ 1" - O l)eputudo, desde a expedição do diploma, sei .:i suhiiieiido a Julgamento perante o
l'rihu nal de Justiça.

2"- O Deputado não pode, desde a cspedição do diploma, ser preso. salvo cm Ilagrante de
crime inatiançável.

" - Na hipótese pres 15(11 no * 20 deste artico. os autos serão remetidos dentro de mie e
quatri 1 horas à Assembléia 1 .cgislai IS a. para que esta. pelo 5 olo secreto da maioria de seu,,
iiieuiihros. resolsa sobre a prisão.

§ 4" - Recebida a denúncia contra Deputado. por ciiutie ocorrido após a diploinação, o
li hiunal de Justiça dará euuici;i à .-\ssetuibls1 ia Legislativa, que, por iniciativa de Ji:uOiilo politicu)
nela i'epieseiil:ido e pelo sol da maioria de 'teus membros. 1 ilir:i, ate a decisão hiial. 511511(1 o
atidaitietul da ação.

§ 5"- ( ) pedido de siisi.içà será apreciado pela Assembleia Legislativa no pral. impiorrogás eI
de quarenia e cinco dias do seu recebimento pela slesa.

§ 6" - À sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
* 7"-() lputado não ser,í obricado a testemunhar sobre iniormação recebida ou prestada cio

r.u,o di e vercíe o do mandato, nem s( ubre pessoa qie a ele conti ou i iii dele recebeu i n loritiação
§ '' - -\ p1 caos -se ao 1 )cpuiado as regras da Consi tu içao la República não inscritas nesta

(liiSluiiiiç.io sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade. remuneração, perda de inammd:iIi.
licença. impedimento e incorporação às Forças Armadas.

• (.4 i'Iiço (o,n rei/açio 1/Uda pelo (U'(. V, ( /1! Emenda ('1 Con.v:nuiç'm?ii
n° 54, de 1511213002,)

Art. 57 - O Deputado não pode:
- desde a expedição do diploma:

urinar ou manier coiltiati' com pessoa jurídica de direito publico. autamijula. empresa
pública, sociedade de economia inisia ou empresa coficessiontifla de sers iço público, saIs o qu:uti-
do o contraio obedecer a cláusulas uni

lace iiaur ou e sereer elirgi . iii iça ou emmmprego reuhi 1 nc'r,utic . incluídos os de que seja dem 1SÇ íve 1
ai ,iulisni. rias entidades indicadas lia ulinea anterior:lIriai.
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a) ser proprie(ário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público. OU nela exercer função remunerada:

b) ocupar cargo ou função de que seja demissívcl udnutum nas entidades indicadas no inciso
1. a:

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1. a:
d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
Art. 58 - Perderá o mandato o Deputado:
- que infringir proibição estabelecida no artigo anterior:

II - cujo procedi incuto for declarado i ncom pai ívc 1 com o decoro parlamentar:
III - (PC deixar de comparecer. em cada sessão legislativa, l terça parte das reuniões ordin-

i'iii.salvo licença ou missão autorizada pela Assembléia 1 .e'gislati vii:
IV - que perder os direitos políticos ou os tiver suspensos:
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, flOS casos previstos na Constituição da República:
VI - que sofrer condenação criminal em sentença trauisitada em julgado.
§ 1° - É incompatível com o decoro parlamentar. além elos casos definidos no Regi-

mento Interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao Deputado ou a percepção de vanta-
gem meles ida.

* 2° - Nos casos dos incisos 1. II e VI. a perda de mandato será decidida pela Assembléia
Legislativa por voto secreto e maioria de seus membros, por provocação da Mesa ou de partido
político representado na Assembléia Legislativa, assegurada ampla defesa.

§ 3o_ Nos casos dos incisos III. IV e V. a perda será declarada pela Mesada Assembléia, de
ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou ele partido político representado na
Assembléia Legislativa, assegurada ampla defesa.

Art. 59 No perderá o mandato o Deputado:
- investido em cargo de Ministro de Nstado. (ovcrnaelor ele 'lerritório. Secretário ele

Estado, do Distrito Federal. de Território. de Prefeitura ele (apital ou de chefe de missão diplo-
mática tem porão a:

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

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

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

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

Das ('omissóe's

Art. 6() - AAssemhléia Legislativa terá comissões perinaitentes e temporárias. constituídas
na fornia do Regimento Interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos elo ato
de sua criação.

(l'ide Resolução do ALMG W'5.170, de 61/1/1997.)
§ 1 • ' - Na c nist itu ição da Mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível,

a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na
Assembléia Legislativa.

§ 2° - As comissões. cm razão da matéria de sua competência. cabe:
- discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Intemo. a competên-

cia do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Assembléia:
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II -- realiiai audi'ncia pública com entidade da sociedadc civil:
III ri'aiiiar audirrtcia pública eis) regiões do Estidi'. para subsidiar o processo kgtslaiis o,

ohscrs ada a dispi inibilidade iirçamcniúna:
IV - cons ocar. atem da, autoridades a que se refere ri tri. 4. outra autoridade estadual para

prestar inIrirniaçii' sobre assumo inerente às suas atribuições, constituindo infração administra-
tiva a recusa 'ai ri nao-atendi nento no prazo de trinta diis:

V - receber petição. reclamação. reprcseiiiiçio ou quei si de qualquer pessoa contra ato oh
nu issào de autoridade ou ent idade públ icas:

VI sol citar depoimento de qualquer autoridade iii ci&l;idàti:
II apreciar plano dc desenvuils intento e pi'iigrailia de obras do Lstadu. de regiii' Ineiriupo-

latia. de agli riucração urbana e dc inicisi'rcgiào:
VIII	:iiouop:iiiluir a inipliutiiaçuo dos pl:utuiis e pri lgrauiliis (te que trata o inciso atuierita e

exerce ri tisc.ili,:içaodos iectirsosesi:tLIui:uis uii'lis invcsIiiIo.
- As ( omissões t'artamentares de liuqucri o. i 'bscrvada a legislaçao especil ic.i. no que

citibi'r. Icri'l poderes de insestigação próprios das auiiirid:tdes jUdiCiúrias.aleni de outros previs-
los no Reginienio Interno, e serão criadas a requerimento de um terço dos membros da Asseinbkia
1 .egisl;iiis a. para apuração de fato determinado e por pra/il Ccfl,', e suas conclusões, se t'orocaso.
serão e ncim i nhadas ao Ministério Público. i'iva i iiitr,, i auiond:nk' comi PCI ente. para que se promo-

t a responsabilidade ci^ il. criminal ou adini nisir.iii 'a do i nirator.

Subseção IV
t)as -".trihuições da Asseitiblcia I.cgislativa

Vote Re vouuuç[in i/o .-1L1!G o" 5.170, de 011 11191,`7.)

Ari. (tI ( abe àAssentlikia Lccislaiiva. cilili a sanção dii ( iivcrnador. Iiàoexi2idas'sIj [arztii
esls.cificaiIli nu iii. (.. dispor sobre todas as li); li 	itt eon1lx'Incia tIo Esiado. cspccilicainenie:

iluiriuiiuiiI e oiçamenios :uitlits:
II	ditei ri/es irçinhu.'niarias:
III - sistema rihuiuio estadual. arrecadação e distribuição de tendas:
IV - di'. ida pti 1-,11 cl. abertura e i uperaçfto dc cri'iI iii

- pliniu de desensol'. imento:
VI - li, urinas ocra-,, relaiisas ai' 1)IitieJu11tCIiIO e c\eiiçãii de funções públicas de interesse

euuniurli, .i circo da rcusião metropolitana. agloiiicrição urbana e mic ri) rregiào:
II t i'.açãii e ri) oditicaçã.' dos eletivos da 1 'iilici.i \lili lar c do Corpo de Bombeiro' Militar

• ( lIl(i.'(' (f iou reduçu (tiO/li pelo 0/1. 2" do Eone?ldO à C'uiistiíiiiçdo
39. de 2/6/1999.)

• (Vide Lei CoinpIen;eiiao n » 54. ,/i 1311211999.

VIII - cn.içao. ira lis lorm;ição e c\Iiflçãi) decaioi. eiliprt'go e Iuunçãii públicos na udministri-
ç)o tIiRi;i. ililinliul e i e Iuiatacio li; iI e Fivuçiui itt ri'nuuuieriç)u. obsL'ri, attos os parãmtrutscsiihc -

liis iii 1 ti ik 1 )uretri,es ( )rçameniarius:
IX ser\ i&I,ir ptil'.Iicut tti adinmisiraçaod cii. aui qitica e Iuiuid;ucuuuiial. seu reu.oiiejurutIieu'

tíiiitu', pi •uivintcuito de ,.ii''os e siabilidide e iposeuiiudorii ili civil e retorniu e tiuuusIcruii.iu de
nsilitur pua :1 unilisiditle:

X litação do quadro de cnuprcgos das eluul u uc s :i s i'uuhlucs, sociedades de ccorioiiiii uuuista e
dciiii)s i'iititlidcs sob controle direi,' ou atInei, do l:si.ido:

1 criação, Csl niluração e dcii niçãit de alruhiuçi 'e s tIas Secretarias de Estadiu:
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XII —organitaçiiodo Ministério Público, da Advocacia do Estado, da l)eknsoria Pública, do
Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos da \dministração
Pública:

XIII -organização e di'. i'.ãojudiciárias:

(Vide Lei Coinplenentar n°59. de 181112001.)
XIV -bens do domínio público:
XV - aquisição onerosa e alienação de bem imós ei do Estado:
XVI - transferência temporária da sede do Governo Estadual;
XVII - matéria decorrente da competência comum prevista no art. 23 da Constituição da

República:
XVIII - matéria dc legislação concorrente. dc que trata o art. 24 da Constituição da República:
XIX matéria da competência reservada ao Estado Federado no § 1" do ari. 25 da Constitui-

çâo da Repiihl ica.
Art. 62— Coitipete privativamente à Assembléia Legislativa:

- eleger a Mesa e constituir as comissões:
II - elaborar o Regimento Interno:

(Vide Resolução da ALMG n ' 5.170. de 6//l//9V7)

III -dispor sobre sua organização. funcionamento e polícia:
IV - dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo. emprego e função de seus

serviços e de sua administração indireta e fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçarnentárias:

V - aprovar crédito  suplementar ao orçamento de sua Secretaria. nos termos desta Constituição:
VI - conceder licença para processar l)eputado:
VII - lixar. em cada legislatura, para ter vigência na subseqüente. a remuneração do Deputado:
VIII - lixar, para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador, do Vice-Governa-

dor e do Secretário de Estado:
IX - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador do Estado:
X - conhecer da renúncia do Governador e do Vice-Governador do Estado:
XI - conceder licença ao Governador do Estado para interromper o exercício de suas funções;
XII —autorizar o (invernador a ausentar-se do Estado. e o Vice-Governador. do Pais, quando

a ausência exceder quinze dias:
XIII - autorizar, por dois terços de seus membros, a instatiraço (lc processo contra ti

Governador e o Vice-Governador do Estado, nos crimes de responsabilidade, e, contra o Scci'eui-
rio de 1 si;ido. nos cri iries dc responsabilidade não conexos com os do ( ovcriiador:

XIV - processa e julgar o Governador e o Vice-Governador do 1 stad i ii s cri iucs de
responsabilidade, e o Secretário de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles:

XV - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral do Estado nos
crimes de responsabilidade:

• (Inciso con redação dada pelo art. 1" da Emenda à Constituição
o" 56, de 111712003.)

XVI - aprovar, por maioria de seus membros e por voto secreto, a exoneração. de oficio, do
Procurador-Geral de Justiça, antes do término de seu mandato:

XVII - destituir, na forma da lei orgànica do Ministério Público, por maioria de seus
membros e soto secreto, o Procurador— Geral de Justiça:

37



X V IIIk.t tu ii do cargo o Go ernador e Vice-( overnador do Estado. apds condcnaçao
por cri n ti , contato ou de respousahilidad:

X 1 X - procedei a ti anidi de ci iut;is d (los ernador do Estado não apresentadas dentro dc
sessenta dias da ibcttur.i da sessão kgisl:iiiva:

XX - julgar. ;itivalmente, is ci allis prestadas pelo Gos ernador do Estado. e apreciar is
relatórios sobre a execução dos planos dc gosentili:

\ \ - esti d hcr ii lei iii is sete 1 ' i mxci hei nos do Iribunal de Contas:
X XII - apreciar. iii ual me mc. as contas do 'Iri hunal de Contas:
XXIII - apros ar, rres tamente. por voto secreto. após areiiição pública, a escolha:
a 1 di is ('onselheiti dii 'tribunal de ('ouias indicados pelo Gui curador do Estado:
h dos membros do (onselho dc ( iiixerno indicados pelo Goxei-nador do Estado, do Conse-

lho Estadual de Educaç,iii edo Conselho de 1 )eiesa Social-
4: 1 de Interventor em \tutticípiii;
J) dos Presidentes das entidades da :idmintstração pública indireta, dos Presidentes e dos

Diretores do sistema financeirono estadual
e) de titular de cango. quando a lei o determinar.

• (IIti i.'t' (0111 reiiiiç do diu/a pelo 011. /0 da Emenda à Constituição
li ' 20. d' 9/7/1 ç1y7

XXI V - eleger i) ,, iluatril inenthn is do Co li %c I I l ide (ii tremo a que se refere o inciso 'e do au -
XXV au ti ri lar Celebração de e iriS 'ii l0 pe li 1 ( 15 e rui i do Estado com entidade de direito

púhlicoou prisidoe r:iiitieuroque. por utotisoile tirgciicia. ou dc inieresse público. loretetivado
scut L'S5l Z11111ol i/iÇiiI. (11,5(11, que ('il(',flniiiliidii a \sseuihli_'ij l.csaslativzi tios dei Jias úteis suhsc-
qúcitles á sui eelehr;içai

• 1 I,i< iso (/it a,uIo im 00,1 (/1111 uma! em 7/8/1 997 A[)/N 165. Acói-dá(,
puh/ó ai/o no I)idrio (lii Justiça em 261911997.)

x.X VI	:iproxai loliveuli) i i [te iifliinici lia l parai I iiii. I i ficaçãode limites:
XXVII -%o I ir, Iii; lr a iitierveiiç;Ïo I edital:
XXVIII	aptos-ar ou susi'emmd'r :i iiiii'r\eiiç: 'iO ciii \lminietpio:
XXIX - suspender, no todo ou ciii i:uie. a execução de ato normativo estadual declarado.

incidciitalntente. i  iol decisão ilelmiutis a do 'lrmhunal de .lustiç'a. quando a decisão
de iticonstitucionalidade lir linutada ao tcxll' da ( 'iinstttutção do Estado:

XXX -- sustar os atos nonitiai ivos do Poder l xcc 11111 O qUe exorbitem do poder regulamentar
ou dos minutes dc tleleeação legisLitis a:

XXXI - Iiseali,areciinirolarosatosdoPoderExecutiso. incluídososdaadministraçáoindtreta:
XXXII - dispor sobre limites 1' condições P' a concessão de garantia do Estado em

0iC raçi'ies di' crédito.
XXXIII - tclar pela presers ação de sua cilmpeiencia legislatis a em face da atribuição

normativa dos outros Poderes:
XXXIV -- ;ipro\ ar. previamente. a alienação ou a concessão de terra pública. ressalsados:
a os casos prcs 5(05 no * 2' do ;til. 240 e nos *3° e 0 do uni. 247:
h i a :il icn.lç.ii i oiia eoncessáo de terras publicas e dei olutas rurais pres istas no uni. 247. com

área de ate 11K lua(cem hectares 1:

• (IncLui eo,,i redação dada pelo ali. 1" da Einemia à Constituição

"'\X 11,'	miiiiiI.ii tciil I lii.irl.iIiii_mmii_' '11,1
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XXXVI —dispor sobre o sistema de previdência e assistência social dos seus membros e dos
servidores de sua Secretaria. observado, ainda, o disposto no art. 31. III:

XXXVII - manifestar-se, perante o Congresso Nacional, após resolução aprovada pela
maioria de seus membros, na hipótese de incorporação. subdis isão ou desmembramento de área
do território do Estado, nos termos do art. 48. VI. da Constituição da República.

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

• (Inciso acrescentado pelo art. /0 da Emenda à Constituição n" 46,
de 2711212000.)
• (Inciso reç'ulainentado pela Lei n° 14.044, de 2311012001.)

§ 1 ° - No caso Previsto no inciso XIV. a condenação. que somente será proferida por dois
terços dos votos da isscmhIéia Legislativa, se li ia iiará Pei(li do cargo. com  inabilitação. por Oito
anos. para o exercício de função pública, sem pr'iLlito das demais sanções udiciais cabíveis.

§ 2<' - A representação judicial da Assembléia l.cgislativa é exercida por sua Procuradoria-
Geral, i qual cabe também a consultoria jurídica do Poder Legislativo.

§ 3"— O não-encaminhamento. à Assembléia I.egislatisa. iltis convênios a que se refere o
inciso XXV, nos dez dias úteis subseqüentes à sua celebração, implica a nulidade dos atos já
praticados em virtude de sua execução.

§ 4"—()exercícioda competência a que se refere  inciso XXXVIII dar-se-á nos termos da lei.

• (Par(ígrafo acrescentado pelo arr. JO da Emenda à Constituição
o" 46. de 2711212000.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei o" 14.044. de 2311012001.)

Subseção V
Do Processo 1 .ctm siati vo

Art. 63 - ( ) processo legislativo compreende a elaboração de:
1 - cmiienda à Constituição:
II lei complcni entar:
III - lei tirdimi:íria;
l' - lei delegada: ou
V - resolução.
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, a alteração e a

consolidação das leis.

• (Parágrafo acrescentado pelo (iri. 1" da Emenda à Constituição
o" 60. de 1911212003.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei Complementar 0 78. de 9,7/2004.)

• (Vide Lei Complementar ii" $2, de 3011212004.)

Ao. i4 - A Constituição pode ser emendada por piOposi:i:
de. mio iuiiiiino, um terço dos membros cia Assciiihlcia 1 .egislati va

II - do ( overnador cio E s tado: ou
III de. no mínimo. 100 (cem) Câmaras Municipais, manifestada pela maioria de cada

unia dela'..

• (Inciso cont redação dcidci pelo (irt. / ° da Emenda à Constituição
,i" 23. de 71711997.)
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§ ' - As regras dc iniciativa priaiis alie rtineiltes a legislação intraconstiiucionat ito se
aplicam à e mpeicncia para a aprescritação da proposta de que trata este artigo.

§ 2" - A Con ,,timição nào pode ser emendada na igiiicia de estado de sítio ou estado de
delesa, nem quando o Estado v'stis er sob iniers enção lederal.

* 3" - A liroi losta será discutida e votada em dois turnos e considerada aprosada se obtiser.
em atilhos. Ires quintos dos otos dos membros da Assembleia Legislati a.

* 4" - A emenda :i 	tu ição. com o respecli o iiiiiii,-ro de ordem. será promulgada pela
Meç;i da Asse tiihkia

* 6'' - A iiiaieri;i e, Instante de proposta de entenda ueeitada ou havida por prejudicada nau
pI ide ser re:ipreseiii:itla na mesma sessão legisla) is a.

,ri. (S A iniciativa dc lei coniplenientar e ordituina cabe a qualquer membro OU COtitiSSili)
da Asss'iiiblsi:i 1 .eiislaii i. io Governador do 1 iali i.ao Tribunal dc Justiça, ao Tribunal de
('ouias, ao l'iociitador-Geral de Justiça e aos cidadãos. iia Iiuhia e t ios CaSOS (lcliiiidOS ilesia
('otisi liii lçao.

1''- A lei complementar e aprovada por ni:u,na ik,s nm&-inbios da Assembleia 1_eg1s1a11'. a
§ 2" - ( 'omisideram-se lei complementar. entre 1)111 i:is Inaicrias previstas nesta C'onst liii içã

- o ( 'ddieo de Finanças Públicas e o Cisligo iributárim
li - a Lei de Organhiaçii e Divisão Judiejai as.
III - o Estatuto dos Sers idorLs Públicos ( i\ is e ii Estatuto dos Sers idorcs Públicos Militares: e
IV— as leis orgânicas do Ministério Público. d&mTrmhunal de ('ornas. daAdvocaemado Estado.

da l)etensoria Pública, da Polícia Civil eda Policia Militar,
Ari. ((i - São itiaiárias de iniciativa pnvattva ,:ile mii de outras tires sus nesta Constituição:
- da Mc s: 1 da A sse rnhl, ia:

a i  Regimento Interno da Assei ii hle ia 1 .egus latis a:
b	rt' li) timlcração do 1 )eputadc.c nicada legislatura. Sri a simllseqiiente. ohserv ado o dispus-

lo lios aos, 150. II. 1 S. III. e 153. § 2''. 1. da ('onsiiiiiiçaotla Ht'1iiíhlica:

c) ;i ielmlulieraçall, para cada exercício 1 in;liicciri i. do (;o\ ernadmir, do Vice-(;overnador e iiii
Sceteiãriode Estado. (lhservadotldisl iostl l Fios :imis. IS)), II. IS . III. e 153. § 2°. 1, da ( 'omistitui-
ção da Rejmillmca:

il ii is'ul:intenti ,i('r:ll, ,lime disporá sobre a or, ani/ai,'ao ila St'cmeiaria Ia .. ssemhleia l i'gisl;ins .1,

seu lunciomilmuento. sua policia, crição. tr,iflstoriii.içao ii evimnçau de car go. empreso e lunçao.
r'ginme jundicode seus sers idores e fixação da respccmi% a remuneraçã(,. obsersados os parãmitetris
csi.tbelecmdi's na lei de 1)mreirm2es ()rçameniánas e  disposto nos .ins. 23. ** 1" e 2°. e 32:

e) a criação de entidade da administração indireta da .-\ssemhkma Legislatis a:
II a atilc'ri/açãtm para o Governador ausentar-se do Estado. e o Vice-Governador, do Pais,

quarmdi a ausi'tieia exceder quinze dias:
e ):i tiimuLnmça k'mporaria da sede tl;m Asseiiihkia 1 .egisliIiv a:
II do Tribunal dc Comas. Por eu l'rs's dente .ac ri ação e a extinção de cargo e Íu mmç:u 1

lnh l lmo Is e i t I'IZIÇI 1 dc semicimcni,'s de seus uicimihros e dos scís dores da Secretaria. ohsers ido',
os P'"° da Lei dc l)ireiri,.e', ()içanieiml:iri:is:

III	do ( ioveltiavlor do Isttik:
ii Iixi'nea iriodilieaçao dos eletivos tIa l'ti)iei:i Miliuirc llo('orlii l de Bombeiros Militar:

• (,4U,u-'a Co!?! ,'eo'aç'tio 1/111/1? ,eIi' mi. 3" tltt tiitent/ci íi Cii.titiiiç'iio
,Ie 2/6//999.,

11 1 a criação de car go e função públicos da admtmimsiração direta, autárquica e 1 unducii 'mil e a
Iiv.mçam da rt'spcetiv a reintifleraçaii. ohsersadt,s os parãmeiris da Lei de L)ireinzes Orçamcniimnas:
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e) o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da administração direta,
autárquica e lindacionaI. incluido (> provimento de cargo. estabilidade e aposentadoria, reforma e
transferência de militar para a inatividade:

d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
entidades sob controle direto ou indireto do Lstado:

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado. órgão autónomo e entidade da
administração indireta:

1') a organização da Advocacia do Estado, da l)efensoria Pública, da Polícia Civil, da
Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração Pública, respeitada a competência
normativa da União:

g) os planos plurianuais:
h) as diretrizes orçamenlárias:
i) os orçamentos anuais:
IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:
a) a criaçãoe a organização de tribunal e juízo infiriores e sara judiciária. a fixação de vencimentos

de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízos
que lhes Rirem vinculados, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24. §* 10 e 2°. e 32:

h) a criação. iransfinnação ou extinção de cargo e lunção públicos de sua Secretaria e da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, sob o regime urídico único dos servidores civis, e a
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e  disposto nos arts. 24. § 1°c 2°. e 32:

• (Alínea coam redação (1(1(10 pelo (II!. 1" (10 Entenda à Constituição
li " 63, de /9/7/2004.)

c) ri organização e a divisão judiciárias e suas aliciações.
§ 1° A iii ic ativa de que traiani as aI itieas do inciso 1 i firin ai i ,.ada por meio de pt()jet() de

resolução.
§ 2° - Ao Procurador-Geral de J ust iça é ticu Itada. alriii do disposto no art. 125. a iniciativaativa

de projetos sobre a criação, ir;immsfirrmiiação e exiiiição de cargo e função públicos do Ministério
Público e dos serviços auxiliares e a Iixaçãoda respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes ()içaiiieuii:írias e o disposto rios aris. 24. § I e 2°. e 32.

• (Pa,áçra/o (leu/arado uo,istitiíioiicil rio 301311995 - ADIN 153.
Acórdão publicado tio Diário da Justiça em 211912001.)

Art. 67—Salvo nas hipóteses de iniciativa pris ativa e de rnatina indelegável. presistas nesta
Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia Legislativa de
projeto de lei, subscrito por. no mínimo, dez mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade
associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

§ I' - Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser de eleitores alistados
na Capital do Estado.

§ 20_ (Suprimido pelo ari. l°da Emenda à Constituição n°32, de 18/3/1998.)

• Dispositivo suprimido:
-§ 2"— Em cada sessão legislativa, o número de proposições popa/ares
é liin iludo a cinco projetos de lei.

Ari 	- Não será admitido aiim emito da despesa ore' i si a;
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- ocis procLos de uo alisa do Governador- do Fst do. ressalvada a conipros-uçãcc da
exisiL'ncia de rcccuia - odispicsto no ao. 160. III:

II -- nos prccjcuccs sobre ccigacii/uçIcc dos sers içi	idinunustratisos da Assernhkia Legislativa.
lcis Tribunais e do \lii sierici l'iibliec c.

Aru. 6>) 1) Gosenicdiir do 1 siudc oderá solicitar urgência para apreciação de projeto dc
sua iniciatis a.

1' - Se aAssciithlcia Lcisiaiisa não se nianitesiur em ati$ quarenta e cinco dias sobre o
projeto, será de incluído na ordem d dia. sobresiandic-se a deliberação quanto aos demais
assuntos. para que se ultime a % olação.

2- O prato estabelecido no l' não corre em perioiio de recesso da Assemhkia Legislatis a
nem se aplica a projeto que dependa de quorum especial para apros ação, a projeto de lei oràntea.
estatutária 0(1 equ is alenie a cidigo e a proje to relaui w a plano p1 unanual. direintes orçamentárias.
orçaitien Lo anual OU crcd iii adiei mal

• 1 I'clrch.',cilr (ccitt ieduçàci cIa>Ici pelo ai-t. l"d(í Emenda à Constituição
o 42. de 1411112000.)

Ari. 71 - A proposição de lei, resultante de projeto ipro > ado pela Assembléia Legislativa,
será eu^ iada ao Governador do Istadi c. que. no prazo de quinze duas úteis, contados da data de
seu tece bi menic 1:

- se aquiescer. sanciona-ia-a: iiii
II se a considerar, no iii>I>, i cu ciii parte, inconstitucional ou cornrárua ao interesse j,uhl cc'.

eia-ia-a toil ou parciaiuiieuite.
1' - 0 sjjcutcjo dcc ( iccveriu:udccr dcc Lsiado. >iecc uriclo cc prato. importa sanção.

§ 2"	A s.iiiçãcc espressa ccli iuclia supre a iiulcl:uil\ii cii> Poder Executivo no processo
iegisl iii 5h,

* 3''-- ( )Gccseiii:ucicu dcc I'.',iado >uihlicnra cc seiot'dcniric de qu!irentac culto horas.comuni-
cara seu'. illoiivics a,, 'ci' '.icic'iui&' ii:c '\ssc'ciiilic,'ua 1 c'isi;uuus;u.

§ 4"-	 1	exiu> i nicerai de artiio. de j)ariural. deinciso ou de alinca.
5' - .-\ .-\sscciihicua 1 .cgislauis:i. cl>'ioi>c de trinta >lius ecucutiudos do recehumeniodzu conitcnue:u-

ção do etc>. sc cbi'c cc dcc di ri. i , 111  e se nu in lo secreto, e sua rejeição svS ocorrerá pci> cci>> da
rua i icru a de seus ice iii hri is,

§ 6" - Si: cc ciii não 6 'r uuiani i do. será a P° cj)os içüi c de leu eu^ iada ao Governador do Estado
para proiucuclguçãcu.

* 1 - Fsici;udo cc pra/cc esi:uhcii'&'cdiu no * " seili ctclihc.'raçãcc. o seio será incluído na ordem
do dia da reucicãi c unuediata. sohrcsi.ud;us as demais proposições, utë '. oiação final. ressais uda a
makri:i Liv' LUL' traia cc * l ( I() aniL'.. .uiuiericci'.

§ 0 - Se. nos cus is di cs §* 1" e W. a leu não (cci . (IL'niti de uluancnita e ccii>) horas. promulgada
pelo (io ernador do Estudo, o I'rcsudcntc da Assen lubku i a l.euiisl:uui'. a a promulgará. e. se este ucão
o luier cnn i c ual prazo. cabera ii> i Vice-Presidente 1 att-li u,

\rl. TI .•\ matéria constante de proldto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de
ncc'.cc projeto uii iliesulia SCSSã() legislativa por proposta da maioria dos membros da .-\sscnthluia
1_ei! islar is .t.

.-\rI. 7 -- As leis delegadas serão elaboradas pelo (Jo>em:udordo Estado. por solicitação a
Assembleia 1 .cinslali'. a

Não pc 'dciii cc cosi liii ir c 'h etc c de dcicv'ac, ãuc os aios de conipeiéni:ia	Vati\.c da
'\sscniibleia 1 ec,tusl.uiis a. a lui;ui '.i ia reservada a lei sc'ncpieineniar eu ieeislação sobre:
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- organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de ('ornas, a
carreira e a garantia de seus membros, bem assim a carreira e a remuneração dos servidores de suas
Secretarias:

II - planos plurianuais. diretrizes orçamentárias e orçarnentos.
§ 2" - A delegação ao Governador do Estado terá a forma de resolução da Assembléia

Legislativa, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício,
§ 3"— Se a resolução determinar a apreciação cio projeto pela Assembléia Legislativa, esta o

fará em votação única, vedada qualquer emenda.
Subseção VI

Da Fiscalização e dos Controles

Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.
§ 1°— Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado  de entidade da adminis-

tração indireta se sujeitarão a:
- controles internos exercidos, de forma integrada, pelo próprio Poder e a entidade

envolvida:
II - controle externo, a cargo daAssemhléia Legislativa, com o auxílio doTribunal de Contas. e
III - controle direto, pelo cidadão e associações representativas da comunidade, mediante

amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer Poder
e entidade da administração indireta.

§ 2° - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de aio, fato ou
omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público e de que
tenham resultado ou possam resultar:

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

II - prestação de serviço público insttíiciente, tardia ou inexistente:
III - propaganda enganosa do Poder Público:
IV - inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto ele governo

e de pgr:iimis e prietos priori udos em audiências públicas regionais: ou

• (Inciso Co!,, redação (10(1(1 pelo (1)1. 1" (1(1 Entenda à Constituição
n'36, de 2911211998.)

V ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição.
§ 3° - Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Tribunal de Contas e o Ministério

Público divulgarão, no órgão oficial de imprensa do Estado e por meio eletrônico de acesso
público, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, demonstrativo da despesa
mensal realizada no trimestre anterior com remuneração. subsídio e verbas indcnizaiórias, incluídas
as vantagens ele natureza pessoal ou de qualquer outra natureza. de seus servidores, empregados
públicos e agentes políticos, ativos e inativos. discriminada por unidade orçamentária e por cargo.
emprego ou função e respectivos números de ocupantes ou membros.

• (Pará ,ç'rafo acrescentado pelo a,!. 1" da Emenda à Comtstituição
o" 61, de 2311212003.)
• (Vide Resolução da ,ILMG o" 5.202. de 2811212001.)
• (Vicie a,!. 4° inciso X do Lei Complementar ,t" 102. de 171112008.)

,\rt. 74 - A Fiscal ilação contúbil. financeira, orçamentária. operacional e patrimonial elo
Estado e elas entidades da administração indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante
controle externo, e pelo sistema ele controle interno de cada Poder e entidade.

43



§ 1°- A l°isealii:ição e ii controle de que trata este ligo abrangem
- a legal idade. k'g iii n idade. cci inorn e idade e riiioahi 1 idade de ato gerador de receita riu

determinante dc despesa cdii de que resulte nasciiiieflhi 0(1 extinção de direito ou obrigação:
II - a íidelidiidc funcional do agente respiinsáxel por bem ou valor públicos: e
III - euiiipru mento de programa de trabalho expresso cm termos monetários. a realiiaçào

de obra, a prestação de serviço e a execução orçamentária de proposta ,, prioriiadas em audiências
Pública ,, regli uais.

( jflijio 101H i'daçtlo (1(01(1 /H'Io art. 1" tia Emenda à Constituição
ii" $Ó. de 2Y11211 VWs.

l'restar:i contas a pessoa tísica ou juridiea que:
- tiL tI iar. arrecadar. guaidar, geiciiciar ou adm ilustrar dinheiro, bem ou alor públicos ou

pelos quais responda o Estadi ()ti 	da adiii nt stração indireta: ou
II - assumir. cru tilinte do l-:stzido ou de entidade da administração indireta. obrigações de

n'ature/a pecuniána.
* 3' - As unidades administrativas dos Poderes do Estado e as entidades da administração

indireta publicarão. mens.ilinerite. no org:i oficial e. tacult,iii'. aincnie, em jornais locais. resumo
do demi nist rai ii das dc s is: s:is lrçamc ii t :irias executadas IIIi pcnodo.

Ari. 7 -AN disponibilidades de caixa do Estado e dos órgãos ou entidades da adniinistração
direta e indireta serão deposii.idis n,is instittiições financeiras oficiais do Listado. ressals adi. ,., Os
casos previstos ciii lei federal.

Art. 7(- ()eonirolcexti'rno, :ic:ir!oda \ssen1hlii ia l.t'gislaiiva. será exercido com oauxílio
do lribt.iii:il de (i lulas., iii qri:il ioiiipcti'

- apreciar :15 ciiIii.I5 )resi:id:is anijainienie pelo (ioveriiador do l.Siadii e si_ihre elas cniiiii
parecer pies io, cm sessenta dias. ConIados iii seu recchuii,'iiio:

II -- jiile;ii is cunhas dos uliiiinistr:idiuics 1' ls'iii:iis ri'spiuns.Ívcts pordinheiro. bem ou salor
piih1ios, ik' urio ili' uliiililuis'r tIos 1'mn1''s ou iL' eniidide da :idnuiusiração mdireizi, l:ieultadui
valer-se de c_'rlilic,ido de iiiditorit p.isssl por issiiii:il ou entidade habilitados na forma da
lei e de uioidn:i idoneidade teeiiic:i:

III- lixara icspu)iis:il)illilRl1' ik' ulticili iisr'rdadoeatisa .t perda. exir:isioou ouira irregulari-
dade dc que tenha rcsiiltitlui preiiii/u iii l'.si:ulo ou ;i t'niid:id' da administração iiidirei:i:

lv - priutilovei a ioiii.ida de cintas, nos cisuis Liii que nao tenham sido pi'estad.is no pia/li legal:
V apreciar, l iii ii hill di' regisilo. a l&'g:ihiul.ide di is 1h is di' idinissão de pessoal. a qiialujut'r

título, pelas ailininistraçoes direi:i e indireta. ecluitl:is as nomeações para cargo de pros iflhi'flhiS
cri) Ci)missaii ou para liinçaui de eonl)ançi:

1 - apreciar. pari o tini de registro. a legalidade dos a[ o% de concessão de aposeniadu iria,
reforma e pensão. ressals :tdis as mni'lh ri.is posteriores que não tenham alterado o fundamento
legal do aio concessIrio:

i Vide 1" do c,rr. 1" da Lei ('onipleineniar n" /00, de 511I12007J
lI - real iiar, 'r iniciar i a prs'pria, ou a pedido da Assemhluia Legislaus a ou de comissão

sua. Inspcçãoe auditoria de n.Oure,a euuniáhil, financeira. orçamentaria. operacional e patninonial
cru õicu de qLialquer dos l'odc:es cem cniid'ade da .idnonistração indireta:

III - cmii ir lxiri'L'i'r. quandi si ilieiI,mdo pela Assembleia 1 .egislativa, sobre emprdstimo e
operaçmo de erdiiiu (IUC o Estado reali,e. e liscalitar a aplicação dos recursos deles resultantes:

IX - emitir, na forma da lei, parecei cm consulta sobre mnattrut que tenha repercussão
financeira. contúhil. irçmilieiltiria. operacional e patrimonial:

- tiscaliiar as cintas esiatluais il,is empresas, imiclumdas as supranacionais, de cujo capital
Sint1 ii Estado participe de lorma diret,i mm indireta, tios iermos do no consiltuhiso ou de tratado
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X  -fiscalizara  aplicação de quaisquer recursos repassados ou recebidos pelo Estado, por
força de convênio. acordo. ajuste ou instrumento congênere:

XII - prestar as i nfoririações solicitadas pela Assembléia Legislai iva, no m há nio por uni
terço de SeUS iiieiiibrris, ou por comissão sua. sobre assunto de liscal i /açao contábil. financeira,
orçamentária. operacional e patrimonial, e sobre os resultados de auditoria e inspeção realizadas
em órgão de qualquer dos Poderes oh entidade da administração indireta:

XIII - aplicar ao responsável. em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas.
a sanção prevista em lei, que estabelecerá, entre outras cominações. multa proporcional ao dano
causado ao erário:

XIV - examinar a legalidade de ato dos procedimentos licitaiórros. de modo especial dos
editais, das atas dc ti Igamento e dos contratos celebrados:

XV - apreciara legalidade. le g iliinidade, econom i cidade e ra/t rabi idade de contrato, convê-
nio. ajuste ou instrumento congênere que envolvam concessão, cessão, doação ou permissão de
qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito. de responsabilidade do Estado, por qualquer de
seus órgãos ou entidade da administração indireta:

XVI - estabelecer prazo para que o ór g ão ou entidade tome as providências necessárias ao
cumprimento da lei, se apurada ilegalidade:

XVII - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado e comunicar a decisão á
Assembleia 1 .egislal iva:

XVIII - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou abuso apurados:
XIX - acompanhar e fiscalizar a aplicação das disponibilidades de caixa do Tesouro Estadual

rio mercado financeiro nacional de títulos públicos e privados de renda lixa, e sobre ela emitir
parecer para apreciação da Assembléia 1.cgislaiiv a.

§ l o - No caso de contrato, o ato de vustação será praticado diretamente pela Assembléia
Legislativa.  que, de imediato. solicitará ao Poder competente a medida cabível.

§ 2° - Caso a medida a que se refere o parágiaío anterior não seja efetivada no prazo de
noventa dias, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3° - A decisão do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terá eficácia de
titulo executivo.

§ 4°— OTribunal encaminhará àAssemhléia Legislativa, trimestral e anualmente. relatórios
de suas atividades.

§ 5" - () Tribuna 1 prestará contas à A sscm blé ia Legi si ativa.
§ ó" - ( Revogad r pelo ar[. 3° da Emenda ;'i ( 'OrisiituiÇão ri' 7. <te 511012007.)

• Dispositivo revogado:
Ó" -. Funcionará pio Tribunal, tia forma da lei, uma Câmara de

Licitação, à qual incu,nb,rá apreciar conclusivamente a ina féria a que
se ('fere O iIl(iSO XIV (leste artigo, cabendo recucso de sua decisão ao
Plenário.
• (I'a,áç'raf copo redação (1(1(1(1 pelo ar!. /0 da Emenda à Constituição
a" 24, de 71711997.)

§ 7"— O Tribunal de Contas, no exercício de suas competências, observará os institutos da
prescrição e da decadência, nos termos da legislação em vigor.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 10 da Emenda à Constituição n°
78. (/C 511012007)

(Vide ar!. 118  da Lei ('ompleinentar o" 102, de 171112008.)
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Art. 77 - ) tribunal de Contas, com sede na Capital do Estado. e composto de sete
('onselhirus e leill quadro prprIo de pessoal e jurisdição cm todo o território do Estado.

§ 1' -. A lei dispora sobre a org:iIllfaçãO do l'nbunal. que jaleri ser tli idido em Câmara,,,
Lllja coinposlçt será rerlos ad;i periodicamente.

• 1 Porii'ni/v' ''iit 1(1/0(01 ilm/a pelo ort. 2" do Einemlo o ( 0?litltlllç'(
o 78. de 5110120074
(l'o,ïiç'ro]o re'ida,nentai/o pelo Lei Coniplenientai ii" 102. de / 7///200X.

§ 2' Revogado pelo :111 .." da Emendaa ( ' insi ii uiç2o n" 7. de 511(1/2007.)

Dispositivo re'i'ío,'adu:
2"— Hat('flI IU1IO L'á/f101O composta £/C let''. ( (fli5('IhcIIO'.. /'e,101iil('l

onuolntente. J?(l1li o e.'.ereg,(' ('.'.CIUS:'.'o da listaljzação tz,tant ('11(1 e
0!Ç(1!fl('ltli)'U1 dos 'tliiniiípior.

§ 3` - Ao Iribunal de ( ' luis compete prlv;itivinlenle:
- elal's'r,ir seu Reciitienit' loteria', por lIliCl.ill\ dc seu Presidente, eleger seu orgao diretivo

e orizaiii/ai su,l Secretaria:
II - su )i 1 lei e r a À ssemhle ia 1 eia slati '. a projeto de lei relatis o .1 criação e extinçã de cargo e

a fixação de sencimentos de seus membros e dos scr\ idores de sua Secretaria, observados os
parãmeiros estabelecidos nu Lei de 1 )i reiritcs ( )rçailieilt:irias:

III - coiiceiler licença. k'riis e outros alastamcntosa seus membros, aos seus servidores e
aos que 11h' blicui itnediaiametite '. inetiladus.

4'— llascrã um Nlirtistrio l'úhlico uni' a' 'tribunal de ('untas. ao qual se aplicam
os princípios uitstilucioiials da unidade, da imlis i,ibiliJade e da independência lutiL ioiiil e
ao qual iiieunihe. na fornia de lei complementar. a guarda da lei e a 1 iscaliiaçfio i1i.' sua
es CCIIÇãII.

• 1 í'IIl'atp(l/O (llres('elit(I(Io f)€"/o ii!'!. 1" (10 Liieii(ha o (OIistItliIçiU)
(V. de 2111212004.)

• ( Vide art.'.. 2/' o $2 (111 Lei ( 'oin/a'eme!uar ii" 102, 17111200,';.

§ 5" - () \1itiisurio Publico l uillo ao lrihuiial de Contas conlpoe-se de I'roeuradores.
brasik'ui'os. bacharis cm l)ii'cito. aprovados ciii eoimcuNo público ,k' plslv:ms e títulos e imoine:mdos
pelo Gos ernador do Esiadt 1. que maiiihm escolhera e nomeara o seu Procurador-( k'ril dentre
aqueles indicados em lista tripl ice elaborada e coni p'.lsta pelos integrantes da carreira. para mau-
dat, de doi ,, o a 's, permitida u num recondução. na It 'mSo de lei com pk'nient ar,

• ( Pard'ra/o ,iere,see,inulo pelo 11-1. 1'' Ii Emenda li (ou stltuIçw)
n" 69, de 2111212004.)

• Vide Lei ( ontpIeol('Fitllr o" 93, de 2/8/2006.
• Vide il/il. 2S o 32 íhi Lei (omjilemenrar o" 102. de 171112008J

Ari. 7 - ()5 Consclhiros ,ll' Tribunal de ('tinta'. são escolhidos dentre brasileiros que
satisfaçam os seguintes rcquisit «:

iim;iis (Ii' trinta e Cll'lLoe ilielioSde sesseuiI e cinco anos de idade;
II -- 1(11 (flc idade moral e repi 1 laçã 1 ilibada;
III	ii' 'i,s lo', cmheeirnent's imri'Jic'is. e ' niiheis. ,,'eonóntieos, tin;inc'lros eU de mllmiilllistra-

'i puh!iei. e
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IV mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam
conhecimentos mencionados no inciso anterior.

(Vide  Lei Complementar ,z° 102, de 171112008.)
§ 1" Os Conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados:

- dois pelo Governador do Estado. precedida a nomeação de aprovação da Assembléia
Legislativa; e

II - cinco pela Assembléia Legislativa.

• (Parágra/b /"e inCiSOS / e II (ice/arados inconstitucionais em 06/10/2005
—AL)IN 2.959 e 3.36h

* 2° - A Rernadamenie. cabe ao Governador prover unia e i Asseio hlé ia duas ou três vagas de
Conselheiro.

• (Evpres.s'ão "ou três" declarada jnco,iStitu(iOflal em 0611012005
/t/)/N2.959.)

§ 3° - l)as duas vagas a serem providas pelo Governador. unta será preenchida por livre
escolha, e a outra. alternadamente, por Auditor e membro do Ministério Público junto do
Tribunal. poreste indicados em lista tríplice. segundoos critérios de antigüidade e merecimento.

(Parágrafo declarado inconstitucional ez 0611012005 - ADIA' 153 e
AD/A' 3.36/.)

§ 4"- O Conselheiro do Tribunal de Contas tem as mesmas garantias, prerrogativas. impe-
dinientos, vencimentos e vantagens do Desembargador e somente pode aposentar-se com as
vantagens do cargo quando o tiverexercido efetivamente por mais de cinco anos.

Art. 79 - Os Auditores do Tribunal de Contas. em nimnieio de sete, são nomeados pelo
Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa. cumpridos os
seguintes req o isitos:

• (C'aput e prineira ex,,ressóo "os nie.sino.s direitos" contido no , 1'
declarados inco,istitucionais em 5/3/1997 -ADIA' 1.067. Acórdão ju-

no Diário da Ju.'iiça em 2111111 1)Q7.)
- ter título de curso superior de Direito. Ciências Econômicas. Ciências Contábeis ou

Administração Pública:
II - ter mais de cinco anos de exercício de função OU de efetiva atividade profissional que

exijam os conhecimentos da formação mencionada no inciso anterior:
III - ter idoneidade moral e reputação ilibada; e
IV - ter, no mínimo, trinta e. no máximo, sessenta e cinco anos de idade na data da indicação.
§ 1° - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias doiuiide Direito de entrância mais

elevada e, quando em substituição a Conselheiro, os mesmos impedimentos e garantias deste.

• (I'aiYíçI'at) com redação dada pelo ar!. 2" da Entenda à Constituição
o" 78, de 511012007)

§ 2" -- ( ) Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do cargo (juafldO O ti sei
efetivaniente exercido. ito Tribunal de Contas. por mais de Cinco anos.

§ 3" Os Auditores do Tribunal de Contas, cm número de quatro. serão nomeados após
apros ação cm concurso público de provas e títulos. ohsrvada a ordem de classificação e OS

requisitos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

• (Parágrafo acrescentado pelo a,!. 2° da Emenda à Constituição
o" 69. de 2111212004.)
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§ 4° - Sempre que ocorrer a :icineia de cargo de \uditor do Tribunal de ( 'untas. serú
realizado concurso púNici , para 'eu jiris inlcnto.

•(í'iiiai,'rafo i,(r)'sie,it(ido pelo ar!. 2" da Emenda a ('wisti!laç'(o
o" fiV. de 2111212004.)

§ 5"- ( 1 edital do concurso público a que se rek're o§ 4" ik'ste artigo será piihl icado no prato
de cento e oitenta dias contados da ocorrnQia da acáncia.

• ( !i1rairat1) aeri'sien!a10 pela ai'!. 2" (/Ü Entenda a Ciisíituiçdr'
a" ÓV. de 2111212004.

Vide arts, 24 a 27 íhi Lei ('íiniilenu'niar a" 102, de 171112008.)
Ari. SI) - A ('omissão l'erntancnlc a que se rclt'rc tiart. 164 pode. diante de indício de

despesa não aumoritada. ainda que sob a firma de lnveslimncnto não prograi%i(lo ou de subsidio
ii 'io apr'\ aio, solicitar à autoridade responsável que, no prafo de cinco dias, preste os esclareci-
mentos necessarios.

§ 1" -- Não prestados os csLlarccirimeritos, ou considcrdos insuficientes, a ( 'oniissão solici-
mará ao Tribunal de Contas pronunciaitiento conclusivo sobre a matiria, no praiodc trinta dias.

§ 2-Se o inhtinal entender irregiilara despesa. a ( oinissão proporii 1 Asst'iiihleiii 1 .egislatis.i
a sua suslação.

.Art. SI - ( Is Podcres Leetslativo. fixecuti', o e Judiciário e as entidades da admjnistra,áo
indireta inantcrã 'dc turma imucgi ida. sisicilia de controle interno. com  a finalidade de:

- as aliar o cumprimento dus metas previstas nus respectivos planos plurianuais e a
execuÇão do., 1)1.1 ii IaIlla', de go' e rui) e i irçanlcntos:

II cumpri '',ar a legalidade e avaliar os resultados. quanto à eficácia e cíii'ivneia. da eestao
orçamentária. Imanceira e patrimonial do órgãos da RIlumnistração direti e das entidades da
ad mi nistraçã i indireta, e da aplicaçãi ' de recursos puhl e ' is ir entidade de direito pris ado:

III - exercer o controle de operações de crédito, as os e aranhias e i' de seus direitos e
haveres:

l'v - apoi;ii . iI etiuitrole esteno no '.'x'reiciocic sul Tliussao insiituiciouu;il.
l'iriurilu L j nii.'u - 1.)', rcsponsáveis pelo cunhiulc interno. ao  tonlauciu ciiiihecimeniti de

qualquer irrei!iularidade ou ilceal iil.ik'. dela darão Cuiiici:i ii Tribunal de (i 'ntis. sh pena «lv'

responsabilidade si '1 diria.
Ari. 52- Qualquer cidadão. p.urtid ' 111i ico. assoei.uçao legalmente c,'nsiitwdi ou sindicato

' parte le g itima pra. ria torna da ler. denunciar irreeulird.tde ou ile g al idade de itt' de aecniic
pLitl co.

1 Vale aii.s. &S a 70 da Lei ( ainplem'iiiir a" 102, tlt' / 7/1/200,",'.)

llrii/rali' iiuitco -- A denuncia podv'ra ser feita, ciii qualquer caso, à As'eiiihliii 1 .cgislitis a,
,,ti. sobre .ssiit' di respev- tis;i	' rnpett'ncia. ii' Mimostcrio Público ''ii a'' Tribunal do.-

Seçrioll
1 )o Poder Exectitivu,

Subseção 1
l)isposiçõcs (h'r,tis

Art. 51 - i) l'iier Executis ii n exercido pelo Gosernidur dii Estado. auxiliado peleis Secrc-
.n's dc Estai
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Art. 84— A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado, para mandato de quatro
anos. SC realizará noventa dias antes do ténuini) do mandato de seus antecessores, e a posse
ocorrerá no dia primeiro dc janeiri do ano suhseqüenie. observado. (Ituilito ao mais. o dispostono
art. 77 da Constituição da República.

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

Ao. 85 -A eleição do Governador cio Estado importará, para manda [ocorres pondente. a do
Vice-Governador com ele registrado.

§ 1° - O Vice-Governador substituirá o Governador do Estado, no caso de impedimento. e
lhe sucederá, no de vaga.

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

Ar!. 86 - ( ) Governador e o Vice-Governador cio Estado tomarão posse em reunião cia
Assembléia Legislativa, prestando o seguinte compromisso: "Prometo manter, defender e cum-
prir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo
mineiro e sustentar a intcridade e a autonomia de Minas Gerais."

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

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

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

§ 3° Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus aniecessores.
Ao. 88 - Se. decorridos dez dias da data lixada para a posse. o Governador ou o Vice-

Governador do Estado, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo. este será
declarado vago.

Ao. 89 - O Governador residirá na Capital do Estado e não poderá, sem autorização da
Assembléia Legislativa. ausentar-se do Estado mais de citiize dias consecutivos, sob pena de
perder o cargo.

Parágrafo único - O Goseriiador e o Vice-Governador do Estado, no ato da p° e ao
término do mandato, farão declaração pública de seus bens, em cartório de títulos e documentos.
sob pena de responsabilidade.

Subseção II
Das Atribuições do Governador cio Estado

Ao. 9() - Compete privativamente ao Governador do Estado:
- nomear e exonerar o Secretário de Estado:

II - exercer, com o auxilio dos Secretários de Estado, a direção superior do Poder Executivo;
III - prover e extinguir os cargos públicos do Poder Executivo. observado o disposto nesta

Constituição:ição:
IV - prover os cargos de direção ou administração superior das autarquias e fundações

públicas:
V - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição:
VI - fundamentar os projetos de lei que remeter à Assembléia Legislativa:
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VII - sancion.ir. promulgare tater publicar as leis e. para sua fiel execução. expedir decretos
e reulanieriii s:

VIII - setar prii istç0cs de lei, total ou parcialmente;
IX -e I	ei' delegadas:
X - remeter nieiisagen e planos de !4isernn	Asseuiihlci:i l .egusl:it iva. quando da Ieiiuiiio

inaiiiaural da sessão legislatis a ordinária. es1sindi a situaçãodo Estado;
X  - Cfl'i lar Asseinhkia Legislativa ii plano plurianual de ação goi ernamcnt;il, o protelo da

Lei de l )irei ritcs Orçamentárias e as propostas de orçam cnt.'. previstos nesta Conitunção:
Xl! - p.tar. .iiivalmenle. ã .Assemhkia I.e g islatis a. dentro de sessenta dias da abertura da

leg isl:itis a iirdnnári:i. as contas relerenics ao c\e rei eio anterior:
XIII -C\[ liw, u i i  cargo desnecessário. desdc qUe Vago 0(1 4)c(i1)ado por servidor publico não

estas eI na lorina da lei:
XIV -d i ,, por,  na Forma da lei. sobre ai irganhiação e a ai is idade do Poder Executivo:

- decictai uuuler'cuição cm \Iuiiucupio e noinicai miei sentor:
\\'I - elchr;nr convênio com entidade de (tirei tu pubi ci ti ti pri ado. ohsers ido o disposto

no:urt 62. XXV:

(1:'njre,svcio ''OIi.(el'i•a(/o o ufispos(o no ijii. 62 XXV'' iie'iIu,nni/,,
iiiio,,stili,t'wiiciI eia 7/,'s'//997 ,-D/N` 105.'%e,'d(o ,tbliiiu/o ,uo
/0' (10 JuStiça ('fli 26/911997

XVII - ei in cri r eu indeeoração e disi unção humorílicas:
XVIII - comi rai r emprestimo esterno ou interno e t:iier operaçao ou acordo extern 4 de

qualquer nature,:i. ;upis ;iutu'riLação da Assenihléia Legislativa. ohscrs ados os paramctros de
ei:di' darneni rceul:utos cmii lei. dentro dos principias da (_anstituiçao da República:

Xl	- solucni;ur umnti'rsenção leder:nl. ress:uls icki o disposto flcsta ('onstmtutçao:
XX - COfl5OC:i estruordinari:uiiiente u .\sseinmhleia Le g islatis :1:

XXI - apiesenitai ao órgão federal eonnlpeieune o plano de :iplie:tç;iui dos ci'iditiis concedidos
pela 1 ruão, a titulo dc auxilio, e prestar is coinius respecunvas:

\ XII - pros ci uiii quimo dos lugares dos Tribunais do Estado, observado o disposto no art
'ii e seu n:iriar.ni., l;i ( ' insintuiçã&s da Rei'iihlnca:

XXIII - iloiiue,ii ( ' onselhciras e os \iudutores dv' Tribunal de Contas e os Juízes doTrihunal
de Justiça Milmnir, mios lermos desta ('onsunuunço:

X XI	ii) muuear dois dos membros to Conselho de ( seino, A que sc refere o inciso V do
94:

XXV - excícel o conuanndo superior da Policia MililarMilitar e di' Corpo de Roinheiros Militar.
l u i um fl15 er seUs inliciais e niuticá-los paia os cuigo'. que lhes sao privativos:

• 1 1iivo u'i re(/açiio dada n'Io ar!. 4" da Enncmnda ii C 'O!LSÍI!IIIÇ tio
a" 39, ule 2/6/1999J

XXVI - nomear o I'roeurador-Geral de Justiça. o Àdstigado-(eral do Estado e ,i 1 )etcnnsor
I'iihl eu Geral. rios tenhas tk'sia ( 'amustiiuiç'io;

• ( /nciso touu uedaçao dwla pelo a,t. 2" tu, Entenda t', ( 'onstt(uição
au" 50, de /1/7/2003.)

XX\'Il	c\ei'r uir:is atribuições previstas nesta ('onsutuiçi4.
XXVIII - relevar, atenuar iii .inular ps'inalidtiilcs adrniinistr,uiisas impostas a servidores civis

e a militarestares di) Estado, quando julgar cons emente.
• 1 /;uc, i' acre ç('eflh,u/ ) f)eIi 4 ii!!. 4" (fj /:/)ie'?it/a ti ('oinsritumç'iio ii" 39.
1' 2/6//VVV.
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Subseção III
Da Responsabilidade do Governador do Estado

Ao. 91 - São crimes de responsabilidade os atos do Governador do Estado que atentem
contra a Constituição da República, esta Constituição e. especialmente. contra:

- a exi stência da União:
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, da

VTiiao e do Estado:
III - o exercício dos direitos políticos. individuais. coletivos e sociais:
IV -a segurança intenta do País e do Estado:
V - a probidade na adia i o stração:
VI - a lei orçamentária;
VII -o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
§ 1'- Os criillcs de que trata este artigo são definidos em lei federal especial. que estabelece

as normas de processo e julgamento.
§ 2'- E permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a A ssembléia Legislativa

por crime de responsabilidade.
§ 3o_ Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado será submetido a processo

e julgamento perante a Assembléia Legislativa, se admitida a acusação por dois terços de seus
membros.

Ao. 92 - O Governador do Estado será submetido a processo e julgamento perante o
Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns.

§ 10_ O Governador será suspenso de suas funções:
- nos crimes comuns. se recebida  denúncia ou a queixa pelo Superior Tribunal de Justiça: e

II - nos crimes de responsabilidade, se admitida a acusação e instaurado o processo, pela
Assembléia Legislativa.

§ 2' Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, se o julgamento não estiver concluído
01) prazo de cento e oitenta dias, cessará o afastamento do Governador do Estado, sem prejuízo
do regular prosseguimento do processo.

§ ' - Enquanto não sobre icr sentença condenatória, nos crimes comuns, o Governador não
estará sujeito a prisão.

• (Parágrafo declarado iflcoflS!itu(WIlUI ëiii 19/10/1995 - ADIN 1.018.
Acórdão publicado no Diário da Justiça cio 17/11/1995 e repuhliea(lo
em 2411111995.)

§ 4° O Governador não pode, na vigência de seu mandato, ser responsabilizado por ato
estranho ao exercício de suas funções.

• (Pará grafo declarado inconstitucional em 19/10/1995 - ADIN 1.018.
Acórdão publicado 110 Diário da Justiça em 17/11/1995 e republicado
em 2411111995.)

Subseção IV
Do Secretário de 1 stado

Ao. 9 - O Secretário de Estado será escolhido dentre brasileiros maiores de vinte e tini
de idade no exercício dos direitos políticos.

§ 1"- Compete ao Secretário de Estado. além de outras atribuições conferidas em lei:
- exercera  orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria e das entida-

des da administração indireta a ela vinculadas:



II referendar ato e decreto do Governador:
III - es pedir instruções para a execuçto de lei. decreto e regulamento:
IV - presentar ao Governador do Estado relatório anual de sua gestio, que será publicado

no ór£ão olicial do Estado:
V - comparecer à Assembléia Legislatisa. nos casos e para os fins indicados nesta Constitui-

VI - l i r:lIie:ir OS aios pertinentes as atribuições que lhe t&ircin outorgadas ou delegadas pelo
(;o\ ernador  di 1 Estado.

2- Nos crimes comuns e nos dc responsabilidade, o Secretário será prticcssadoejulgadti
pelo 'l'ribiiii:il de Justiça e. nos de responsabilidade cotiesos com os do Goernador dii Estado.
pela Assetimbk'm:i legislativa.

'' - ( Secretário de Estado está stm)eito aos mesmos impedimentos do Deputado Est:idtmil,
i .essmlsado o exercictode um cargo de muagistermo.

Suhseçznm V
l)tm Consel liii de ( j iiS duo

Ari. 94 ( ) Conselho de Governo c 1 irgáo superior de consulta do Governador do Estado.
sob sua presudmneia. e dele parileupam:

- o ice-Governador do Estado:
II - o Presidente da Assembléia 1.egusla11s a:
III - os lideres da maioria e da minoria na Assembléia Legislatis a:
IV o Secretário de Estado da Justiç.m.
V - sis cmdadtos brasileiros iiaios, colo nuns ik ilmmii:u e cinco anos de idade, dois dos quais

ii mmmc,idos mcli Governador do Estado e qual o elcuuos pela Asseitibléta Leguslatis a. todos commm
niaitil:mti ide dois anos, vedada a reci tmduçuo.

,\mi. ')S ( oit •ipdit' ao Conselho 1romlumtciar si' sobre (lueviles relevantes stusvmi:m&l;is pelo
(mmvertiii Fsi;idu:il. tnclimiks a estabilidail. ilis instmiiiiçoes e o, problemas emilergeiltes de i_'r;mvc
eompl.'xtdad' e i apI ie:ições soeïais.

l'.ir.ugrilo mune. - A lei re g ulará a ore.immm/iç.i.	tmmimcion:imenlo do Conselho.
Seçio III

Do Poder J(I(Ik'I..tru)
Suhseç.0 1

1 )ispsisiçCv's (eu iis

Ari. 1 W - Sio órgáos do Poder Judiciário:
--	Iribunal de Justiça:

II (Resugado pc Io art. '; da Emenda à Constituição n" 63. de 1 917n_004.)
• Di. po.si (imo reuoi,'culo:
'ii	os Trj/,,uitj js m/e íIçim€Io;

III	ii Iribmumi:ml e os Conselhos de Justiça Milim:u:
1	is 1 riliumitais do .ltmru:

- is ,lmui,ces de 1)o-eito:
VI	os Jimm,adu s ls1ieciais.

de Lei Coniplesneiu!mir is" 40. mie 24/1/li 995,

\;u. i 7	5,, l'der Judiciário i :isseeiir.id.m :itmioImomntm aiim inistrati'. a e i mnanvera
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Parágrafo Único - Quando o regular exercício das funções do Poderi udiciário for impedido pela
não-satisfação oportuna das dotações que lhe correspondam, caberá ao Tribunal de Justiça, pela
maioria de seus membros, solicitar ao Supremo Tribunal Federal intervenção da União no Estado.

Art. 98 - ('oriipcie ao Tribunal de Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão
Judiciárias do Estado e de suas alterações. observados OS seguintes princípios:

• (Vide Lei Complementar n°38, de 13/2/1995.)
• (Vide Lei Complementar n° 59, de 181112001.)

- ingresso na carreira, cujo cargo inicial é ode Juiz Substituto, mediante concurso público
de l)rvíts e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do l3rasil. Seção do Estado de
Minas Gerais, em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, a ordem de classi licação:

II - promoção de entrância para entrância, por antigüidade e merecimento, alternadamente.
observado o seguinte:

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

h) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercici)) na respectiva entrúncia,
desde que integre o ia i 7, a primeira quinta parte da lista de anti g üidade desta, salvo se não liou ver,
com tais requisitos, quem aceite o lugar vago:

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

d) adotar-se-ão como critérios de atenção do merecimento a presteza e a segurança no
exercício (Ia jurisdição, a freqüência e o aproveitamento cm cursos de aperfeiçoamento reconheci-
do,., e o funcionamento regular dos serviç s ad teia is na comarca:

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

f) o Juiz não poderá ser promovido ou rernovido enquanto houser processo paralisado,
pendente de despacho. decisão ou sentença de sua competência:

III -o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Miliiar far-se-á alternadamente
l) antiguidade e merecimento, apurados. respeclivamente. entre os Jiií,es de Direito da entrância
mais elevada centre os Juizes Auditores:

• (I;ui.vo com 'edação dada pelo arr. 2" da Entenda à Constituição
o" 63, (te 191712004.)

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

V - a aposentadoria com vencimentos integrais é compulsória por invalidez, ou aos setenta
anos de idade. e t'acultaiiva aos trinta anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício na
judicatura:

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

«.Iriiiuiras administrativa, judiciária, notarial e de registro definidas na Lei de Organização e
I)ivisãoiudiciánas:

VIII - o ato de remoção. disponibilidade ou aposentadoria de magistrado. por interesse
público, fundar-se-á em decisão, pelo soto de dois terços do Tribunal de Justiça. assegurada
aflhI)la defesa:
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IX - t,idos tik.rmentos dos orelos do Pt->derJudiciarw .rio públicos, e. rI,ddsas decisões.
tu ndame uadas. ,mi) pena de nulidade, podendo a ler, se o 1 nieresse público o es igir. limitar a
presença. em deicroiinados atos. Ls pnlprras partes e :r seus ads ogados. ou si intente a estes:

X - astiecisoes iiliriinisir:itis:is ihis tribunais sero iiioiivadas.e. w,  disripliii:ires. Iotiiad:is
pelo voto da in;tn iria de seus meiohrr is. ou do órgão especial. se houver:

XI - nos ti ihunais com número superior a \ inie e cinco julgadores, s dera ser eonstit a id
órgão especial. Cliii O mínimo de onze e o máximo de '. unte e cinco membros. para o esercíeio das
atribuições :rduiu i nist rati as e jurisdicii iriais da competência do tribunal pleno.

Par:igralr i Único - Revogado pelo art.	da Emenda a ('onstiturção fl' ' 7 1 de 31/8/2005

• 1)is,nsitii'o ,eioçtulo:
l',niu'raf o único - l'a,'a o wessil 0(1 Tr,bu,tal de ,liiii. a iiltiuui:

,Fittatii'ja. /)fl'\'iit(i Pie' iiu(iÇ0 lii deste o?tit,'o, .ve,á Uitei'i1,/0 f)elO.VJUÍZ,'t

k f)jreito titula,'es de t,iraS do Iiu:o/i' o/num e pelos .lui:,s .4ux,/io
ri (lii ('o,nrc o i/e Belo Horuzo,ite.

(/'miíi,'ia/o wr,oe/itiíi/i, pelo ar!. 2' i/o Entenda a ('i,i,staiii7o ti" (3.
tu' 101712004.)

Ari. IM 1 l iii quinto dos lrie.ires di is tribunais de seurido grau seií tini posta de rnembn is
do Ministério Público com mais de dei anos de carreira  de adsogados de ntióít,i saber jurídico
e de reputaç5 'ilibada, com ni.iis de dei :rrios de efet i a ar is idade proússiouiul. i utlicados pelos
'rizãus de representação das respecti'. is classes cru lista sesitijIa.

P;ir;icr.ito único - Recebidas as iuiilicações. o Friltiin:il de Justiça lorill:ur:i lista triplice e a
cri'. iarL ao (o5 '.'rir:uihir do Fstiii jo, que. rios situe tiras siihsct1ucntcs, es(-ollu'r:t um de seus liii,'-
ci':iulics piu:i

• ( l'tirar,'i'afo root rr'iliiçõo dada ,n'lo íi't. 1" da Eniei(/a à ('oits!i!u:ç-i'
/;" (ti, de 191712004.)

.-\ri. 10 111 Stri g:iranhias do Magistrado:

U) jicls J ai/es nouieados para os tribunais de seguindo grau, a partir da i'i':
h, pelos iuiagislrados de carreira. após dois anos de esercicio no cargo:
II - i nauii, is i hi ludade. sal'. o :i remoção com pulsiria. por Hioti o de interesse público, ou a

liii% inicinaçao tIti Juui de uma para ,'uira sara da niesnia comarca, se o initt'tC%SC da prestação
uirisdieu.ini:ii o rceliuuL'nrjar,obsers: ido ,i inciso \'lll do ,irt. IX:

III -- iriiduiitiulidade de	 na lonita da Constituição (Ia República.
§ V, (1 iiiaeisirado vitalício sourienie perdrú o c:irerl em deeorrcmet:i de s'.'niença judicial

transitada ciii pu liado.
§ 2' - ( ) Tribunal de Justiça 1dt'i,i. pelo volt' da iiiaioiia de seus tiieurihu,is e as,_'gurad.i

ampla defesa. por aio nu por tira issão ocorridos durante o hi',i o d,; es:i:lti e, decidir pela e'.one
r.içu ' do magistrado de earrei ra:

1 uu.unuIcsi(uuncnle negligente no '.-unlprimcni idis de'. eres do cam
II - de piocediuiienito unicouuiaii'.cl com a dignutd,iile. liouura co decor,i,l(is suas Punções: ou
II - de iuists0cuente capacidade de trabalho ou eu o proceder 1 uneional seja inconi patível

com o bom desein periho das at is idades de Poder Judiciário.
§ 3' - 1 )ar-se-ú exoneração. com .iutonlátie ' :iP,isianiis'uit,' das uuiçôes ainda que o ii

esficci.'. sci.i publicado ajs'. o hiino.
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§ 40 - Em caso de extinção da comarca ou mudança de sede do titio. será laculiado ao
magistrado remover-se para outra comarca de igual ent ráncia. ou obter a disponibilidade com
vencimentos integrais até seu aproveitamento na magistratura.

Ao. 1011 - Os vencimentos do magistrado serão lixados com diferença não superior a dez
porcento de uma pira outra das categorias da carreira. não podendo exceder, a qualquer título, os
de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

§ 10_ Os vencimentos do Desembargador. excluídas as vantagens de caráter pessoal, mante-
rão sempre a equivalência resultatite do disposto nos arts. 24. § 1°. e 32.

§ 2° - Alterada a remuneração dos membros dos demais Poderes, o Tribunal de Justiça
proporá à Assembléia Legislativa o reajustamento dos vencimentos do magistrado. observado o
disposto neste artigo.

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

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

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

Ar(. 102— Ao magistrado é vedado:
- exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério:

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação ciii
II - dedicar-se a atividade político-partidária.

103 - Compete privativamente:
- aos tribunais de segundo grau:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das
normas de processo e das garantias processuais das partes e dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos drgãos jurisdicionais e administrativos:

h) organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e OS dos juízos que lhes forem vincu-
lados. velando pelo exercício da atividade correiciotial respectiva:

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

d) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos Juízes e servidores
que lhes Liretu imedia(amente vinculados.

II - ao Tribunal de Justiça:
a) prover os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição:
b) expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia interna do Poder

Judiciário, ressalvada a autonomia administrativa do Tribunal de Justiça Militar:

• (Alínea com redação dada pelo (ili. 1" da Ei#ieiida à Constituição
n" 63. de 191712004.)

e) por iniciativa de seu Presidente. elaborar o Regimento 1 iltemo e organizar sua Secretaria e
os serviços auxiliares, e os dos juízos que lhe forem vinculados.

Parágrafo único - Para a eleição a que se refere a alínea a do inciso 1. terão direito a voto todos
os muco) bros do Tribunal.

Ao. 104 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo,
observadas as limitações desta Constituição:

- a alteração do número de seus membros e dos membros dos tribunais inferiores:
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II - ;i criação e a extinção de cargo e a fixação de veticlinentos de seus membros, dos Jui,'es.
inclusui,edos tribunais inferiores, dos sersiços auxiliarescos dosjuiiosque lhes forem vinculados;

I'u/e Lei ii" 16.114. <li- /V512000.
111 - a criação ou a extinção dos tnhunais interiores;
IV - a res;so da organização e da di isão udiciãrias. bienalmente:

- acriaçãode noxas saras.
Sui.seçriii II

Do Tii htiuial de i usiiç,i

.\rI. 105 ( ) Tribunal de Justiça. coiii urisdtçai s'iii todo o Estado e sede na Capital.
siiiillor-se-:i itt' ils'st'iiiliargadores ciii iniuticro fixado ciii leu ik sua iiiiciauisa, com coiiipeiëneua
(lei iiiiki ns'si:i ( oiisiitiiiçào e na legistação i'riui'i'.

• (Vide /,ei ('oiipleineiiiar n"38. de 1312119V5.)
• (Vide Lei Coniplenieníi ii' o" 59. de I81112001.

AU. lU( - ('ounpcte ao 'Fribunal de Jusii 5 a, atetit das au ihuiçi'cs pies istas nesta ('tinstituiçã.
- processar e julgar iiriginariamente. ressais ada ;u couiipetncia das justiças especial i,adas:

a o Vice-Gos ernador do Estado, o 1 )eputidi Estadual, o Advogado-Geral do Estado e o
Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns:

• (.4//neo (010 redaçao (1(0/ti pelo iiii. 3" da Emenda a Consrinnç-ao
n"56, de 111712003.

h ii Secretário de 1 (ajo. ressai ajo 4, ilisp si o'' § 20 do art. 93 os .1 uilcs do Tribunal dc
Justiça \liliiar. is Juu,es de I)ueito, os nieuiibris do \liuiusisruo Público. o ('omandanic-( k'r:,t du
l'oiici;i Mjiit:ii e o do Corpo de l3siibciris \tiiuiar, o ('heis' da l'oiicí:i Civil e os l'i'e(eiis
\iiiiiis'ipais, nos cnilies comuns e nos de respoiisaliihd:ude:

• (/1/neo com i'et/açdo (1(1(1(1 pelo (01. 1' do l:nie,ido à (on.sliluç'oo
n" 7(;, de 2111212006.)

cIo uiiauidado de sei2uirança cimii'a alodo ( i xt'rn;st,ir do Estado. da \iesa e da Pi'i'sideiii;i
tia ,'\sseiuihieua l.egisiatuv;i. do próprio 'Fruhuiiai ou de seus orgais direi usos e colcgi.idos. dc Juii
de Direito. ias s':uius;is de sua competdnc'ia rccurs:il. iii' Set'r.'iãrio de Estado, do Presitlente tIO
'tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Jusiiçu. di 1A4.1%ogado-(ieral do Estado e contra aio
da t'iesidncua de ('ãm:ui'a Municipal ou de suas couiiussôe5. quando se iratar de processo de Perda
de niatidato de Prefeito:

• (.41i',ieti '(flfl i'eiliiçãii iliit/ii fulO ali. 1" ilii Lnue,ula à C(m.unuç'ão
n"58. de 1811212003.)

d lia/ia oupu.s. nos processos etijis recurso, Iou's'iii de sua competência ou quando ti
coubE ou paciente for autoridade diretamente su(eit;i a sua )(iris(lição;

e  /io/it'cis-/ita, conira aio de autoridade tluiet,iniente su i s' ua à sua jurisdição:
1  unauididi de iilpunção. quind 1 a ei;ihor.içã da ii irni;u i''guiims'ntadora For :uiruhuuç'fio tie

órgão. tle eiit iludi,' ou de autoridade csuaduu:ui cli .icluii uuui'i i uçuo duueta ou iiutluucua:
gi;Içuui it'suisiiu'i:iclejul g ado seu e rt'visaocruuuuun:ui ciii liuu 1c's ssuiL' sua coiulps'tcncia:
Iii ação dui'cii dc inconstituciinalidade dc lei ou ito noruilitis o estaduais em lace desta

('ouis[utuuição. oll i(l til] icipLis.e m lace desta e di Co n SI i Il, i i ç -ão  (i lcpciblica; e

• 1 E.vpres.rãu "e da C'vii.stitiiiçïo da Re'pi'iI,/ii'a " deeIciFai/ui
intum'titus'ional em 121212003 - 41)/JÇ 508..1eordão pa/ilhado no
Diário i/o Ju.i (iça em 231512003. )
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i) conluio de competência entre Juízes (te Direito, em matéria de sua competência recursal:
j) as causas e OS conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas

entidades da administração indireta.

• (Alínea acrescentada pelo (ir!. 1" (1(1 Entenda à Constituição n"38,
de 7/1/1 999.)

II —julgar. em grau de recurso as causas decididas em pri mcliii instância, ressalvadas as de
competência de Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Militar ou de órgãos lecursais dos
juizados especiais:

• (Inciso com redação (/0(1(1 pelo ar!. 1" (ia Emenda à Constituição
n'63, de 191712004.)

III - solicitar a intervenção no Estado e em Município, nos casos previstos nesta e na
Constituição da República.

§ 1"— (Revogado pelo ari .5° da Emenda à Constituição ti" 63. de 19/7/2004.)
Dispositivo re co gado:

"§ 1"— Nos casos (/e conexão OU CO!ttiitêFtCia eitlre (iÇOes de competên-
cia do Tribunal de .Iustiça e do Tribunal de Alça/a, prorrogar-se-á (1 (10
prinleu-o, o ipte,smo ocorrendo quando, co, matéria penal. houver (les-
e/ossificação para (Time de competência do á/tinto.

§ 2° - Compete ao Presidente do lrihitnal de Justiça expedir ato de nomeação, remoção,
promoção, disponibilidade e aposentadoria (te magistrado de carreira da respectiva jurisdição.

Subseção III
Dos Tribunais de Alçada

Ari. 107 - (Revogado pelo art. 5° da Emenda à Constituição n°63. de 19/7/2004.)

• Dispositivo revogado:
"4,'t 107 - Os Tribunais de Alçada terão a jurisdição, a sede e osjuízes
que a lei deterininw:

Art. 108— (Revogado pelo ai-t. 5° da Emenda à Constituição n°63. de 19/7/2004.)

• Dispositivo revogado:
"A ri. 108 - Compete aos Tribunais de Alçada:
1 - processar e julgar origutariainente:
a) mandado de segurança e habeas-corpus ('outra ato e decisão de Juiz
de primeira instância, desde que ,'e/acionados caiu causa cujo julga-
ine,tto. em grau de recurso, seja da sua competêltcia;
h) ação ,'escisória de julgado seu e revisão criminal em processo de sua
competência:
11—julgar cio grau de recurso causa não aird,uída expressanteiile à compe-
tência do Tribunal de Justiça ou a óq,'âo recurso! dos juiziudos especiais.

Subseção IV
[),i 	Militar

Art. 109 - A Justiça Militar í constituída, em prltllctro grau. pelos Conselhos de Justiça e.
cm scgitndo_ pelo Tribunal de Justiça Militar.litar.
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Au ( ) - ( ) Tribunal (lei t tiça \i i I dar. corri sede na Capital e .i ti ri em todo o território
do Estado. eonipCc-sc de juntes ( )úcuais da alisa. do maus alto postirtla Polícia \lilitarou do (iisr
de Rounbciros Militar, e de i uui'es civis, eu, iiuii,uero Ímpar. lisa ii ria Lei de Or ganização e t)ivisão
.1 udici,irias. exceili'ndir (i nímero de ulte s ( ) t uciais ao de puiícs civis cru urna unidade.

• (('opor ('OIfl ?'e(iaç'õ(' dada /11/o ali. ° da Ll11('Ild(l (1 Consruruiçào
3V. de 210//VVYJ

• (Vide Lei (.'omj'iemeiiruir n°38, de 131211995.)
• (Vide /.ti Co;ipIeineii!iir ,i° 59. de 18111200/.)

* 1'- ( ) ,,i ui,es ( )fieiais da atis a e os integrantes do quinto constitucional serão nomeados
por ato do Go cri ador do Estado, obedecendo-se arera do ifl. '9.

2'- ( ) Juõi do Tribunal de Justiça Miliar e si Juti Auditor gozam, rcspecttvamentc. do
mesmos direitos e aruaceris do l)esemharg ailor e do Juiz de] )Ircrto de entrância mais eles uda e
sujeitam-se Is mestrias 5('lLiÇi)Cs.

• f Pani'raJo ( .0112 redaçao cuida 11110 (111.3" cia Emenda à Con.sturuição
li" 63. de /9/7/2004.)

* 3'- Os scncuinentsis do Juiz doTribunal de Justiça Muli(are do Juiz Auditorserão fixados
em lei. observado o disp sko n  i inciso V do ari 3 da ( 'onst ituição da República.

• f Il'ói,'l'rl/O a ele 5r ('li tado pelo ai-t. 3" da Emenda à Constituição
o" ($. de /9/7/2004.)

Ari. 1 1 1 - (ouuupcic a Justiça Mululi- 1icessarcJLilwroPo1icial militarco bombeiro militar
eia crime militar deturudo ciii lei, e ao l'nhuiial de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto
e da patente de til icial e tIa er:uduuaçâo de praça

• LI /iit ' ('Ou i'edaç'ao dada pelo ar!. 6" da ['.n,enda à ('nus !ltuiiÇ'à()
o" 3 1), /t' 2101I0(,iV,)

Subseção V
1)o 'Ir iliunil do júri

Ar. 1 12 liii Cada cOiu,UC,u Iuiuieiuuuiai,u pelo [)leitos uiuii l'i'uhtitialdo Júri. cutiu acontiosição
e 3 itie.Liu/ação tine .i lei k'dt'i,ul ,leit'i uinuu.ui . isseurados osigilo das sotações. a plenitude da
delesu e a srihi'r:uuuia dos er'ditos. e couu eonipeti'iieiu para lulgaros crimes dolosos coiitr;u a vida.

Siubsi'ção VI
I)s Juiz iii' 1 )ireiit

Ari. 113 - ( Juiz de Direito exerce a jurisdição comum estadual de primeiro grau e integra a
eu rrei ri da i um si ruiu ri rias ci riuiarcas e j uui/s 's e com a com jelêncra que a Lei de ( )rgun 1 /açãt r e
1 )us sã, ' Juduci,irius determinar.

• 1 t"(i(' I,ci ('onipieneuttir n°38. de 13/2//9V5.
• 1 lo/e Lei ('onipiei,ueiitar ri" 59, de /8/1/200/.)

P:urauzruto unico - Compete ao Juiz de 1 )ireittu julgar mandado de injunção quando :i norma
regulamu'ntadora tor atribuição tIo I'reteittt, ti:u ( 'ámaru Municipal ou de sua \Iesa l)ireiora, ou de
autarquia ou luindação pública municipais

Art. 114 Para conhecer e juluar conflito fundiário. será, pelo Presidente do Tribunal de
J iustiç.i, designado J iii, de cru rúne ii especial. corri compeiëncia exclusiva para questão agrária.

l'ará i a 1, iii ei' -- Sempre que iieCessr o' á eficiente prestação .turisdicionil. o juiz se t ari
presente no local do lutigit'.

.Art. 1 t	() 1 ribuuuuil de .Iuistiça ;uv:uli:uri, periodicamente. as comarcas e o soltume do',
1 u:ih,fllu, ' 1 'ueui-s e P'l'	se lt'tt's",i ri'. i Fi'.iS •uIi.iç.m ,1,is cflttulki,is e a cru::ç,i, de ri 'sus ', umus



Subseção VII
Dos Juizados Especiais

Ao. 116 - A Competência e a composição dos juizados especiais, inclusive dos Órgãos de
julgamento de seus recursos, serão determinadas na Lei de Organização e Divisão Judiciárias.
ohscrvadoo disposto no ao. 98. 1, da Constituição da República, e. no que couber, no inciso VII
do art. 9$ desta Constituição.

(Vide Lei Complementar n°40, de 24/11/1995.)
• (Vide Lei Complementar n°46. de 231121199(x)
• (Vide Lei Complementar o" 59, de 181112001.)

Subseção VIII
Da Justiça de Paz

Ari. 117 —Alei dispora sobre a Justiça de Paz. remunerada. composta dc cidadãos eleitos pelo
voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para celebrar casaitien-
to. vcri licar. ele olíe'io ou em lace de impugnação apreseniada. o processo ele habilitação e exercer
atribuições conci 1 iat6rias, sem caráter j urisdicional. além de outras previstas na legislação.

Vide Lei C'omnplemnentar n" 59. de 181112001.)
Parágrafo único - A eleição do J cii i. de Paz, observado o sistema maioritário ca coincidência

com as elciçoes municipais, será disciplinada na lei.

• (Artigo regtilrtmnentad(> ,)ela Lei 0° 13.454, de 121112000.)
Subseção IX

1)o Controle de Constitucional idade

Au. 118— São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, em face desta Constituição:

- o Governador do Estado:
II - a Mesa da Assembléia:
III - o Procurador-Geral de Justiça:
IV - o Prefeito ou a Mesa da Câmara Municipal:

- o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais:
1 - partido político legalmente instituído:

VII - ent ielaek' sindical ou ele classe com base territorial no Esiado.
§ 0 - Aplica se o disposto neste aO igo à ação direta ele i neon situei, mal idade ele lei OU ato

normativo municipal cio lace da Constituição da República.
• (Expressão "cai face da Coi,.rtituição da !?epiíbliea " (ler/ama/a
inconstitucional cio 121212003 - A 1)IN 508.,4córdão ,n,Nicado no
Diário da Justiça em 231512003.)
• (Expressão "em face da Constituição da Rejnibliea '' (h'(larada
j,uc,,tstjtucwnal empt 121212003 - .4DIN 699. Acórdão publicado no
Diário da Justiça em 231512003.)

§ 2" - O Procurador-Geral de Justiça será ouvido, previamentc, nas ações diretas de
inconstitucional idade.

§3"— Declarada a inconstiiucionalidadc. a decisão será comunicada à Assembléia Legislativa
ou à Câmara Municipal.

§ 4`— Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão de medida para tomar ektiva norma
desta Constituição. a decisão será comunicada ao Poder competente para adoção das providências
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icssari:is à prática do ato ou inicio do processo leisl:itivo, e. cm se tratando de órgão
adiiiinistraiis o. para taiê-lo em trinta dias. sob pena de responsabilidade.

5` - Quando o Tribunal de Just iça apreciar O iiicorist II ad nial idade. cm tese. de norma
[cal OU ali normal ivo estadual. citará. pre\ lamente, o Advogadl 1-( jera 1 d [' tado e o Procurador-
Geral da Assembleia Leislatis a. que defenderão o ato ou texto impugnado. ou. no caso de
norma lec.il ou atl 1 normativo municipal. ii Preíeito e Presidente da ('ãmara Municipal. para
.1 incsiii:i li iialid,idc.

/'urtigra/e com rei/tição iltulit ,eIo ar!. 4"<1a E,nem/a ã C'on.sntuição
W, 56, /e 11171200.0

O' Soiiieiite pelo voto da niailiria de seus iiicnilmriis lii do seu órgão especial jmoder:to os
t'rilliiiiais (l('v'lal:ii inciiiistittiçjoo:ilid:ttli.' de lei ou ou noriiiativii estadual ou iiiiiiiicili;il.
miiL'ideiit:mliiieiiic liii Ci iiiiii liblI_il) dc açaii di 'eta.

Seção IV
Das Funções Fsst',iei;ik i .Jusliça

Do \1 i ilisterio l'iihlmci

• 1 Viile Lei Complenenror o" 34. de 12/Vil VV4
• 1 'tu/e Lei C017iJ)lenhi'Pittir o" 6/, um' 12í//2H()/.
• 1 Vi(/t' Lei Complenu'ntw' o" 67, de 221112003.)
• 1 1'7de Lei Complent cotar o" l0, de 91812004. )
• 1 tu/e Lei Complementar o" V4, e/e /1)11/2()07.
• 1 tu/e Lei ('omplenzentar o" VV. de 141812007.)

Ai[. 1 - ( ) Mimiisieirio Público mstiluiçãil ieiiiiaiielitc, csscneial a Junção urisdiciiinil do
:siaiIi,, a que' iiicuiiihe a dcl'csa da ordciit jurídica. do iei.inie dejiiocrátici' e (]o',, ifllercsses sociais

' mnlividiiais iiitlispoiiívcis.
iiiiic,' - São princípio ,' iii5tiliii_ii'11,11s ilii N'lunisli'rmii Público a tniid;iile, :i

iidis isil)i liil;iili_' e 	iiicicpend'itcia unciiri;iI.
Art. 120 - São unções institucioitímis elo \liiimsici lo Público:

- prn1ver. privativamente. a açáti penal publica. na I'rnia dalei;
II telai peloefetivo respeito dos Poderes I'uhlieos e dos serviços de relesáncia pública aos

direitos LI itistittic j onalmcnte assegurados. prontilvemidi) as medidas ncCessarmas a S Ua garantia
III promover inquérito ci ii e ação civ il pu Nica. para a proteção do patrimônio público 1'

SOL mal, dii meio ambiente e de outros interessL's ditusi's e coletivos:
- primtiver ação de inconstitucionalidade ou representação para o um de interençâodo

hstadl Cifl \ltntictpio. nos casos pres isto" nesta ( 'onslituiçu:
V - e'\pedir noti licação nos proccduiiiciili is :idmi lustrou vos de sua compenciu. requisitan-

do mb irmaçã i e di icumento para i nstru j-los, na lorina ela lei complementar respectiva;
'vI - '\i'rcer o controle externo da ali IkLtde ii ii iei:iI . na lorina da lei coiuplenie'iitar

respcctis
VII	ici(iiisii:ir &lii i1i.uicia iivest ig:ltori;i e in,imuaç; -w tit' inquérito policial, indicados os

liind:iiiieiiio', undicils tIL' suas inanilcst:ições llute'evsias:
VIII exercer iiuireis lunções que lhe fineni conk'ridas. desvIe que compatíveis com sua

Iimialid;iek', e'd:id:i a represenuaçao_jtidici:il e O clliisiilioria luEnlica de entidade pública.
Au. 1.21 Alem das Iunçõe ,, previstas na ('i1nstiluiçãl da República e nas leis. incuiiil'e ai,

'vI iiiusleflti l'iihlmcem. mios termos de sua lei eoni;uk'niciiiar:
• Vide Lei Complemento' o" 34. de / 2/Vil W4.
• VicIe lei Comnp1emiemiuu' o" W. de / 2/7/2i'N) /
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- exercera  fiscalização de estabelecimento prisional OU que abrigue idoso, menor, incapaz
ou portador de deficiência:

II - participar de organismo estatal de defesa do meio ambiente, do consumidor. de política
Penal e penitenciária e de outros afetos à sua área de atuação.

Ari. 122 - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e tnan-
ceira, cabendo-lhe, especialmente:

• (Vide Lei Complementar n'34, de 12/9/1994.)
• ( Vide Lei Complementar n" (ii. de 121712001.)

- propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares e a
fixação dos vencimentos de seus membros e servidores:

Inciso declarado constitucional em 30/3/1995- Al)IN 153. Acórdão publicado no Diário
da Justiça cm 2 11912001.)

II - expedir. nos termos desta Constituição, ato de pos iiliento de cargo inicial de carreira e
dos serviços auxiliares, de promoção, de remoção, de rea(lmissão e de reversão:

III - editar ato de aposentadoria, exoneração, demissão e outros que importem vacância de
cargode carreira ou dos serviços auxiliares:

IV - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Procuradorias e Promotorias de
Justiça:

V - elaborar regimento interno.
Parágrafo único - Os atos de que tratam os inciso-. E. II e III são da competência do

Procurador-Geral de Justiça.
Ar!. 123 - O Ministério Público Estadual é exercido:

.'Io Procurador-Geral de Justiça:
II - pelos Procuradores de Justiça:
III	pelos l'ioiiiotoies de Justiça.
§ 1 ( )s uii'nihros do M inisttrio Público. ciii exercício, que gozem dc vitaliciedade. lorinario

lista tríplice entre os Procuradores de Justiça dc' categoria mais elevada, na lorma da lei coniplemen-
lar, para escol lia de seu l'rocurador-(Icra 1. que será nomeado pelo Governador do Estado para
mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.

• (Parág'afo regulamentado pela Lei C'onp1eneniar a" 2/. de 27/9/1991.)
• (Vide ar!. 74 da Lei Complementai- a" 30, de 10/8/1993.)

* 2' - Recebida a lista tríplice, o Governador do Estado, nos vinte dias subseqüentes,
nomeará um dos seus integrantes e lhe dará posse.

§ 
30_ ('aso o Governador do Estado não nomeie ou emposse o Procurador-Geral de Justiça

no prazo do parágrafo anterior, será investido no cargo o mais votado entre os integrantes da lista.
para o exercício do mandato.

§ 40_ o Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria dos
inenibros do Poder Legislativo, na lbrrna da lei complementar respectiva.

(Parát,'rajb regulamentado pela Lei (oinplenentar a" 2/, de 271911991.)
Ar!. 124 - ( ) Ministério Público junto do Tribunal de ('antas e do Tribunal de Justiça

Militar será exercido por Procurador de Justiça  integrante cio Mi iii strio Público Estadual.
• (Exp'essão 'do Tribunal de Contas e elo" declarada iiCO!iStitUCU)liUl
em 31412003 - ADIN 2.068. Acórdão publicado no Diário /a Justiça
em /6/5/2003.)
• (Vide Lei Complementar a" 102. de 1,—/1/2008.)
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Art. t 2 5 - l lacititada ao I'roeiiridor-Geral de Justiça a iniciaiis a de lei complementar que
dispotilia sobre:

- rg,iiiit:içitt. alri iiiçoes e Lstaiuio do \linisteno Público. observado ti sciziiinte:
.0 ilieressi) na carreira mediante concurso público de prosas e títulos. :issegii rada a participa-

ção da Ordem dos -\dvtt:tsIos do Brasil. Seção do Esutdo de Minas Gerais. em sua real i,açãii e
ohsers :1(111. nas ri. tincações. ii ..rdcin dc elassi 1 ic:içãsi:

h promoção. por .Ini 1 e ii idade e nierce mdnto. alternadamente. de urna para outra ciii rànei 1
011 cate goria, e da elit r,'inc ia mais e les aiia para o cargo imediato de Procurador de Justiça, aplicado.
no que couber, ii disposto no art. 9. 1

ei '.eflciitlenutts fixados com dilerença não excedente a dez por CCflto de urna para outrt das
eni rã nei as ou categorias da carreira. não podendo exceder. a qualquer titulo, os airi bit íd ai
l'rocurador-( cral de Justiça. cuja remuneração não poderú ser superior à que perceber, a qualquer
titulo, o I)esciiib:ire:idor:

d aposentadoru.i com proscritos integrais. compulsúria por mx alidez ou aos setenta anos dc
idade e I:icLiIt1IiIV;t aos trinta mios de serviço. apis cinco anos de exercício ciclo o na carreira.
ohscrs :ido o disposto no iii. 36. 4':

e os diiciios iles isius iio ali. 7. VIII. XII. XVII. XVIII e XIX. da Constituição da
Republica: int § 4''c nt inciso 1 do § &'do au. .11 e no § 5°do art. 36 desta Constiluuçãui:

• (1 Iji;i'1i com ii'dçdo iliuIii pelo ali. 2" da Enieiuda i ( 'oii.vtitaiç'd.'i
,i " 57, de 151712003.)

II - eoiiiioIL' esI('ruio da :iiivíilaik' policial. piii' mciii do exercício das se'gunuies airihLiiçoes.
entre outras:

a) hse:iIii:iro cu i iipriiiteiui.tsI.ts uuaii.l:tdos de prisão:
bi iecclscr. diiciaiuieuitc .l,i aiii',ridade policial, os inquL'rltos e quaisquer outras peças (tc

iritonoação:
C) lixar prata lU. i 1 tssegu iiitcnio de inquérito policial:
d requustt.ir.liIic'nei:i	:uuii.urud;ids' policial:
C) inspecionar as unnl:uilt's policiais ciS is ou militares:

receber ei'pia de si rr'iicu. l:is rada pela Polícia Civi l om pela Polícia Militar,
g) avocar. excepcional e i Li iii Ia meti tadaiitente. inquérito policial cm andamento:
III - pri'ediitientos .tdmiiiistraii', ' 's de sua compete neta:
IV - manutençãodc eiiiadonasespecialiiadas para atuação na defesa do meto ambiente, dos

di re iii s Jo ct .nsu nu d. r e do patrimônio cultural do Estado.

(Vide Lei ('oinp/el?ii'litzr i'l " 61. de 121712001.)

Mi. 126 -Aos membros do \linistcriu' Público são asse guradas as seguintes garantia.,,:
- lialiciedade. após dais anos de exercício. não podendo perder o cargo senão l' sentença

inIiei:il	 julgadoz
II - uuiaitiius ihilid:idc, salso por nhtitivo de interesse público, mediante decisài do (trizail

eole g iaduu ct'iui)eieihie do \luuusicriii Público. pelo tito de dois terços de seus mentbuos, isscu-
i'ad:i auiipla dclesa:

III •- uii,'iluiiihiliil;iil. (II	5i'ihdiuiiciiiiis.	uhss'rv;iiiti. L1ii:Iniii à reihhiuihei;iÇíIo. i.t Lli5)tt'1O na
('onsiuiiliça. iii Repuibl iça.

ii nico	A pIici-s' ai us casos de disponibilidade e aposentadoria. pOF i ntcrL'sse
publico, o dis1t, 'si,t no uuiiso II deste ;irtiuiO.

.'\ri. 127	os niciiuliios do Mutisleriti Público se suleitani, entre outras, as semimnies
veslaçtues:
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- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários. percentagens ou custas
processuais:

li - exercera  advocacia:
H[ - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, na formada lei:
IV - exercer, ainda que cio dislxniibilidade, qualqueroutiii função pública, salvo urna dc magistério:
V -exercer atividade político-partidária, salvo cXceço prevista cm lei.
Pará-rafo único - As funções do Ministério Público são privativas dos integrantes da

ca rie lia. que deverão restd r nas ci mia rcas da respectiva lotação
Subseção II

Da Advocacia do Estado
Ari. 128- AAdvocacia-Gerai do Estado, subordinada ao Governador do Estado. representa

o Estado judicial e extrajudicial mente. cabendo-lhe, nos termos da lei com plementar que sobre ela
dispuser, as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo.

§ 1° - A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o Advogado- Geral do Estado, de livre
nomeação pelo Governador do listado entre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ii ibiula.

§ 2"- Subordinam-se técnica e juridicamente aoAdvogado-Geral do Estado as constiltorias. as
assessorias. os departamentos jurídicos, as procuradorias das autarquias e das fundações e os
demais órgãos e unidades jurídicas integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo.

• (Vide Lei Complementar n° 35, de 291/2/1 994.)
• (Vide Lei Complementar ti' 75, de 131112004.)

* " - O ingresso na classe inicial cia carreira cia Advocacia Pública do Estado depende de
concurso público de pros as e títulos, realizado com a par1icipaço da Ordem dos Advogados do
Brasil. Seção do Estado de Mttt:is Gerais, em todas as suas fases.

• (Vide Lei ('otnplementar n° 81. de 101812004.)
§ 40... Ao integrante da carreira referida no § 3° deste artigo é assegurada estabilidade após três

anos de efetivo exercício. mediante avaliação de descia pe nito. após relatório circunstanciado e
conclusivo da Corregedoria do órgão.

§ 50 No processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou por sua
administração, a representação do Estado incumbe à Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa.
na forma do § 2° do art. 62.

• (.4,iiçe com redação dada pelo arr. 5° da Emenda à Constituição
n° 56, de 111712003.)
• (Vide Lei ('omplemettar n°68. de 241712003.)
• (Vide Lei ('wnplemeitar n° 83, de 281112005.)
• (Vide Lei ('mupleinentar ,i° 86, de 101112006.)
• (Vide Lei ('omplenientar n° 96. de 171112007.)
• (Vide Lei ('oinpleinenrar n" 97, de 21712007.)

Subseção III
Da [)et'ensoria Pública

Ari. 129- A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do listado, a
que incumbe a orientação jurídica. a representação judicial e a defesa gratuitas, em todos os graus.
dos necessitados.

* 1' - À l)efensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

• (Parágrafo ael'('seentalo pelo w-1. 1" da Enu',tda à Constituição
n" 75, de 81812006.)



2 -Compete à l)cknsoria Pública. ohscrsados os prazos e os limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias. a claboraçio de sua proposta orçamentária.

Para 1cI/li cli re.i c'nta(/o pelo ar!. V, da 1-Mie/ida à (on.rsInnçiIo
n° 75. de 1N12000.)

- No casode a 1 )elensici ia I'ulsliea não cii aminhar sua proposta orçamentária dentro (10

IH -a/i) a ipii_ se refere ii 2 .ii l'cider l\cctiiivo ciiiisidcrara. par;i luis (k_ c4)nsolidaçac) da proposta
ccrçaiiientária anual. s alores constantes na lei orçuiienUiria gente.

• ( Pci ,iç'ia/c ) cli T Si eu (ciclo pelo alt. P, da Entenda à CO/iS tit1Iiçcci
o" 75. de MV200(l.)

4 - Ocorrendo ci hipótese pres ista no § 3 ou desacordo entre a proposta orçamenta-
ria a que se reÍere este artigo e os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias, o
Poder l ee1it is o procederá aos aj tistes necessários, para fins de icnsol dação da prcpi ,sta
i i'çaiiientcírta anual.

• ( ['arcíirii/ co re.o 'eliti ido pelo ui-t. V , da Emenda à Coii.s tituiçào
o" 75, de /1200(0

Ari. 130- Lei cccniplenieni.ir c)reaiiitara a l)elenscria I'uhlis-a em cartios de carreira, pi- i
dos na classe i nicial Til  eco irecirso público de p is as e t itul.cs. t-calii,ichc com pc i rtieipaçccc da

trckni di is Ads cceados Jo Ri asil Scça di, Estado de \l iii.ts ( ki .iis. cissegur:ida aos seus i ntegian-
te' a ccaranhia de inamcis hjltdad e scdado o eercieli cia adsocacta tora de suas atribuições
itst ii uc ionais.

(('a/)llt rei'Il/aIPie/ItclilO /1//O Lei ( 'oln/l/elltenrar o' 65. de 101112003,

* l''- () l)cfensiir l'úhlicci (hr,il dci l)cIensuria l'iihltca sela nuineadic leu (oeiiadriici
1 siachi, escolhido dentre ii ' ' s delciiscrcs públicos de classe hnuil, indicados cm lista triplice re1
ilitecuantes da carreira, par.j inaiidaiic de dois anos. periiiiliila tinia recondução.

(Vicie Lei ( 'ontileiiieittcii o" 65. de Ió11120()3.

* 2 -	'hriecitc'ria a enuiçãii de oi g áo dci Deterisi cria I'uhl ca ecu icidas as comarcas
',de Lei ( 'cmtpleioc'iiõir o" 65. de lõ1112003, 1

Ari, 131 - Às carreir;isdisecpliiiidccs nas Seções 1. II. III e Subseções 1. II e III da Seção IV
deste (':ipiiulci se aplica ii principio di, ciii. 24.	2°. e ii do ali. 32

Siibscçao IV
1 )a Ad vi cae i a

An. 132 - O ad voccadi i i itil i spcnscíve l à adrn i n sI ração (ci Iii si iça e i nv iolcís cl P ir seus aios
e inciiiilcstaçõcs no exercício da litulissão. uns limites da lei,

l'circieraío único - L ichrieai'ri.i a representação das icitues s ' u .ds ocicic,. rctri in ' ress 11 1k1

cletc1a ciii Jui/ci. perante juil 'a ti ihiciia estaduci!.

Seção
1)a Segurança do Cidadão e da Sociedade

Scihscçàc
1):, l )ctesa Social

Ali. l	- A defesa si,cial. dever do Lsiadtt e direito e ic'spoiuscihilidadc de todos. oreani,a-
se de Ii,inia sisfeinica isaitdo ci
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- garantira segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade
de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as
infrações administrativas:

II - prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de
calamidade pública. sinistros e outros flagelos:

III - promovera integração social, com a tinalidade de prevenira violência e a criminalidade.
Ari. 134 - O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do Governador na definição da

política de defesa social do Estado e tem assegurada. Ciii sua composição. a participação:
- do Vice-Governador do Estado, que o presidirá-,

II - do Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos:
III - do Secretário de Estado da Educação:
IV - dc um membro do Poder Legislativo 1 stadual
V - ( lii ( ( ) ivail(Iantc-Geral da Polícia Mi li lar:
VI - do Chefe da Polícia Civil:
VII de um representante da l)cfcnsoria Pública:
VIII - de um representante do Ministério Público:
IX de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos Advogados do Brasil.

Scçao ili Estado dc Minas Gerais, um da imprensa e um indicado na forma da lei.

• ( (apur com redação dada pelo art. /0 da Emend(i à Constituição
o' 43, de 1411112000.)

§ 1"— Na definição da política a que se refere este artigo. serão observadas as seguintes
diretrizes:

- valorização dos direitos individuais e coletivos:
II - estimulo ao desenvolvimento da coiisci'ncia individual e coletiva de respeito à lei e ao

direito:
III - valorização dos princípios éticos e das práticas da sociabilidade:
IV - prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações administrativas:
V - preservação da ordem pública:
VI - eficiência e presteza na atividade de colaboração para atuação jurisdicional da lei penal.
* 2' - A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Social.

(Parágrafo regulamentado pela Lei Delegada n° 173, de 251112007.)
Ao. 135 — A lei disporá sobre a criação e a organi/aço de serviços autônomos de assistência

psicossocial ejurídica. a cargo de profissionais com exercício de suas atividades junto das unida-
des policiais.

Subseção II
Da Segurança Pública

Art. 136 - i\ segurança pública, dever do Estado e (lirciu) e responsabilidade de iodos,
exercida pani a preservação da ordem pública e da i nei il uni i (Iad' das pessoas, e do patrimônio,
através (tos seguintes órgàos:

- Polícia Civil:
II - Polícia Militar:
III - Corpo de Bombeiros Militar.

(Inciso acrescentado pelo art. 7" da Emenda à Constituição ,i"
de 21611999.)
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Ari. 137 —A PolíciaCivil. a Polícia Militare oCorpode Bombeiros Militarse subordinam
ao Governador do Estado.

• (4rõio (010 iedoç(-10 (/101(1 pelo (til. 8° (Ia Emenda ó C'onsiirtiição
a" N. de 2/6/1999.)

Ari. 1 38 - ( ) Município pode constituir guardas municipais para a proteção de seus bens.
scrx iço ,., e instalações, nos termos do art. 144. § 8°. da ('onstititição da República.

Ari. 139 - A Polícia (i . órgão l)ciiitaiie i ite do Poder Público. dirigido por 1 Megado de
l'olícia de earrcirae organi'.adodc acordo corri os princípios da hierarquia e da disciplina. iitcuin [lei .
ressa Ivaila a competência da União. as funções de polícia judiciária ca apuração. nu, território do
Estado, das infrações penak, exceto as militares, e lhe são privativas as atis idades pci incutes a:

- Policia iden ico-cicntíl iva:
-	 e arquivo de ideniiticação civil e criminal:

III -- recistro e lieetieiaiiiciiio (te veículo automotor e luibititação di.' condutor.
Art. 140 - A Políei:i Civil e cstrui orada em carreiras, e as promoções obedecerão ao critério

:ilicrnadi u de anugiiidade e nli'ru.'ciuncnio.
• (Vide Lei Coioplemeitrar a" 23, £/C 26/12/1991.)

• ( ½dc Lei Cmopleineiitar it " 84. de 251712005.)
§ 1° - () i noresso na I'olícia Civil se dará ciii classe inicial (lis carreiras, mediante concurso

piihlicocic pruu as ou de pios is e títulos. realizado privinvaniente pela Academia de Polícia Civil.
§ 20. () exercício de cargo policial eis il é pivatiso de integratite'. das icspectus as carreiras.
§ 3° - Para o ingresso na carreira de Delegado di.' l'olíeia, e exigido o titulo de Bacharel ciii

Direito e concurso futibl co, realizado com u participação iI:t Ordem dos Advogados do Brasil.
Seção do Estado de Mina, Gerais, e exigido curso de nível superior dc escolaridade para a de
PcriIo (i'jnijtial

• (Vide Lei C'oinplementar 0 ° 84, de 251712005.)

Ari. 111 () C'hcfe da Policia Civil é livremente nomeado pelo Governador do Estado dentre
os i ntegrantes.e iii atividade, da classe final da carreira de. Delegado (te Policia.

Vide Lei Delegmla ii" 101. de 29/112003.)
Ari. 1-12— A Polícia MilitarcoCorpo d1' Bombeiros Militar. Iorças piihlic is estaduais. são

orgaos permanentes. org:tniiaitos com base na liicr:uriliiia e na disciplina militares e comandados..
prctc'cncalnientc. por oficial da iv;i do último posto' eonipetiiuti

-- l'olicia Ni i luar, a polícia ostensiva de 'c enção criminal. de segurança. de transito
urbano e rodosis i áriuu. de ti oresi as e (te mana hei a is c:is atividades reI :icii inadzis com a prcserv ação
e restauração da ordem pública. além d:t garantia do exercicio do poder de polícia dos órgãos e
entidades públicos, especialnieiiic das área ,> fazcndiíria. saniizíria. (te pi'uutcçãui anibiental. de USO
e Ocup:içau) do solo e (te patrimônio cultural:

II - ao Corpo de Rounbciruus Militam, a coordenação e a execução (lc ações de dctesa civil. a
pic ençào e combate a incêndio. períeias dc incêndio.  busca e saIs atiiento e cstaticiccttiento dc itoriiias
relativas à scuratiça das P'SSOiiS e de seus bens contra incêndio iuii qualquer tipo de eat:ístrot::

• (Inciso ,ei,'uaitie,i(adti pela Lei ('omplenteniar ,i " 54, de 13/12/1999.)
III - à Polícia Militarc ao Corpo de Bombeiros Militar. afuiiição (te policia judiciária militar.

nos termos (Ia lei federal.
* 1° - A Polícia Mil it ar e o Corpo de Bombeiros Mil lar São forças auxiliares e reservas do

Exército.
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§ 2° - Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando da Polícia
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que
tenha ocupado. durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto
da corporação.

• (Artigo com redação dada pelo arr. 9° da Emenda à Constituição
n'39, de 21611999.)

Ari. 143— Lei complementar organizará a Polícia Militare o Corpo de Bombeiros Militar.
Parágrafo único - Os regulamentos disciplinares das corporações a que se refere o capul

(leste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder- Executivo, com intervalos de no máximo
cinco anos, visando ao seu aprimoramento e atualização.

• (Artigo com redação dada pelo ali. 10 da Emenda à Constitu:çóo
n" 39, de 21611999.)

• (Vide Lei Complementar n'54, de 13/12/1999.)

CAPÍTULO III
DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Seção 1
1>a Tributação

Ari. 144 - Ao Estado compete instituir:
1 imposto sobre:
a) transmissão causa ,norf is e doação. de bem ou direito:
bt operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de trans-

porte interestadual e i nterm un ici paI e de comiu ii icação. ai u(a (lue as operações e as estações se
i nicieni no Exterior:

C) propriedade de veículos automotores:
d (Revogada pelo art. 1° da Emenda à Constituição ri' lO. de 21911993.)

Dispositivo revogado:
"d) adicional de imposto de renda e proventos de qualquer ,iatu,-eza,
incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital, em até cinco
por cento do que for pago à União por pessoas físicas ou jurídicas
domiciliadas no território do Estado:

II - taxas. em razão do exercício do poderde policia ou pela utilização, efetiva OU potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

III contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1" - Sempre que possível. os impostos lerão caráter pcssoil e serão graduados

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração t ri hu i:i ri a.
especialmente para conferir eletividade a esses objetivos. idcntihcar. respeitados os direitos
individuais e nos (ermos da lei, o patrimônio, os rendi iii eu tos e as atividades econômicas
do contribuinte.

§ 2" - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de iiiiposto, ou integrar a receita
corrente do órgão ou entidade responsável por sua arrecadação.

§ 3°—À instituição do imposto previsto na alínea a do inciso 1 obedecerá ao disposto em lei
coniplenientar kderal. nas hipóteses mencionadas no inciso III do § 1' do art. 155 da Constituição
da República.
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N ri. 1	-- ( ) iniposto previsto na alínea a do inciso 1 do artigo anterior i devido ao Estado:
- relaitxamenre a bem imósel e aos respectivos direitos, quando situado no Estado:

II - relat is alnente a bem móvel. titulo e srsid i i &  quando o inventárto ou arrolamento se
pri cessar cri) seu território, ou nele tixer doínicilio o doador.

l'arágralo untei - ( ) Estado respei tarã. na fixação da aI iqitota do imposto de que trata este
artigo. o índice mãxi mi esidbelecido pelo Senado Federal.

Ao. 14(1 - Aplicam-se ao Imposto sobre Circulação de Mercadorw, e sobre Prestações de
Serviços de iranspi irtes Interestadual e 1 niermiinii paI e dc Comunicação as seguintes normas:

1	seií iiai i-ciiiniilitiiso. eotnpcnsando-se o que Ioi dcx ido ciii cada operação relaiix a
eirciil,tçãii dc iiiirc:idiirias ou pre ações de sers iço ,, coiii ii iitoittante cobrado nas aliteriores pr
este iii	iiiiii i l

II a sençai ii itt não-mcidencii. salso detcrniin:içãti ciii coiit alio da legislação:

Vide Lei o" 15.757. de 411012(X)5. 1

1 iiaii implicaráicarzi crddito para con1pensaçiii duo ii montante dcx ido nas operações ou pres.
taçies setUtt1tc'

h) acarretará a anulação do crédito relativo ãs oper;içõcs.intenorcs:
III - jiikr ser seletiso. em função da essencialidade das mercadorias e dos sers iços:
1 -- as .ilttluotas estabelecidas em reiduçãii do Seriado Federal serão aplie:is eis a operações

e prestações irtterestaduais e de exportação:
- ii Estado ti xará as alíquotas para as operações internas. iihsers ado o seguinte:

ii limite iniiiiiiio itãiu intenorao estiih'k'ciilui pelo Senado Federal para as operações interes-
taduns. salso:

uli'i ih&'raçao em contrario estabelecida na tornia tia lei complementar federal. conforme
pievisio Ila aliiii':i p tIo inciso XII do § 2"(til ari. 1 s da ( onsiiiiuiç:iod:u Repuhlica:

2	iii n'si iluçãu tIo Senado Federal, na forma da :ilniea a diii ucisti V do § 2" do ari 155 da
('onsiiiuiç:iii tIa República:

li limite niáxirni s . ria liipdtese de resolução do Senado Federal. lua a solução de cs,rmllitii
espcci 1 ico que t'iivi uva interesse do Estadu

VI para as operações que destinem bens e serviços a ci insuili dor íi nal lticaliiadui em outro
Estado, adi iiar-se-:i:

ai ;i :IliiliiOiii interestadual. quando o destinaianui lor ci untrihiimnte dii imposto: ou
Iii a aI iqui 'ia interna. quando o destinatário não f. ir ci uni ri bit i me dele:
VII - caberá ao F.stadts a diferença entre a aIíquoti milterni e a interestadual. nas operações e

presiações iniercstadiiais que lhe destinem mercadorias e ser içuis para contribuinte do imposto.
na qualidade de cuitisutnidor final;

VIII - ii ttill)iistii incidira ainda:
aI sobre a enirada de mercadoria itnportatl;i do ainda quando se iratar de bern

k'siinado a cuiiisiinlo ou aliso fixo do estahck'cuunt'iiio. assim como sobre sers iço preslado no
Exterior. t' no Estado estisersituado o t'siahi'Iu'ciineruiu, ilc'tiiiatario da nicicadoria ou do serviço:

ht sobre ii valor total da operação. quando inercaulori:us hireni lornecidas com serviços não
compreendidos na cornpeicnci:u irihuiária dii Munucqiii 1;

IX	nao liascri iuueideneii do nilposto. ressalvada a liupoicse prevista no inciso XI:
aI sohtc operaçto que destine ao Exterior pruitlutro intlustrialt,ado. salvo o semi-elaborado.

assitii dcl nuidu i eni lei complementar federal:
h i sobre operação que destine a outro Estado peiruilei. luuhrittvante. eomhustisel liquido e

cisu . uluL ultrix uilos, e enerai: eletrici:
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c) sobre o ouro, quando definido cm lei como ativo fina [icei 'o ou i ris[ rumcnto caiiibial:
(l) sobre encargo financeiro incorporado ao valor de operação dc senda a pra/o. rcalitada

mediante sistema de crediário, diretamente a consumidor flnal:
• (Alínea (k('l(IlïId(l ili(OliSlitU(ioItOl ('10 15/2/1996 Aí)IN 84. Acórdão
publicado Fio i)iario da Justiça em 191411990,)

e) sobre a saída de leite Lii natura, para consumo, cm operação interna:
(Alínea declarada inconstiliu 'ionai em 15/2/1996 - A I)1N 84. A có,'(ho

1)Ublicado rio Diário da Justiça em 19/4/1996.)
X - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos

industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado
a industrialização ou a comercialização configure fato gerador dos dois Impostos:

Xl - as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais poderão ser concedidos OU revogados
pelo Estado. na forma de lei complementar federal

XII - à exceção deste imposto, nenhum tributo estadual poderá incidir sobre operações relativas
a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petrõleo. combustíveis e minerais.

(Inciso com redação di'idi pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n" 10, de 21911993.)

Ao. 147 - A saída de carsão vegetal será acobertada por documento fiscal emitido no
Município produtor e. quando destinada a industrialização neste Estado, seu imposto poderá ser
diferido.

Ari. 148 - A microempresa. assim definida em lei, gozará de isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias para (Jesimnatarmo localizado neste ou em
outro Estado e sobre Prestações de Ser iças de 'Iransporte Interestadual e Iniermunicipal e
de Comunicação.

Parágrafo único - Os benefícios estabelecidos neste artigo serão aplicados ao pequeno e
miniprodutor rural, assim classificado pelas normas do Manual de Crédito Rural.

• (Artigo declarado inconstitucioiicl! ein 15/2/1996 - A I)IN $4. Acórdão
publicado pio Diário da Justiça em 19/4/1996.)

Subseção 1
1)a Repaoiço das Receitas Tributárias

Ao. 149 -- Em relação UOS impostos de competência da União, na repartição das respectivas
receitas, pertencem ao Estado:

- o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
incidente na fonte sobre rendimentos pagos. a qualquer título. pelo Estado, suas autarquias e
laridações públicas:

II - vinte por cento do produto) (Ia arrecadação do imposta (ltiC a 1 Inião instituir nos termos
di art. 1 4. 1. da Constituição da República:

III a quota-parte do produto da arrecadação (1(1 iniposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industriali,.ados. na forma a que se refere o ao. 159. 1. a. e II.
da Constituição da República;

IV - trinta por cento do produto da arrecadação do imposto dc que trata o ari. 153, § 5". da
Constituição da República.

Ao. 150 - Na repartição das respectivas receitas. em rei ;içu 5	mli	t i' k' ci iii pct'iicl ii
do Estado, pertencem aos Municípios:
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- cinquenta por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de
Veiculo-, \utolnotores:

II - lhe i' cinco por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Reluii
as Circulação de \Iercadorias e sobre Prestações de Sersiços de Transporte Interestadual e

Intennunicipal e de Cttinunteação:
f Vide Lei ,i " 13.803. de 2711212000.)

II	1 nie e cinco por cento dos recursos recebidos pelo E'tado. em razão do dispostt no
inciso II do ,irt. 159 da Constituição da República. na  tonfla estabelecida no l deste artigo.

.\s parce lis ,i que se relerem os incisos ,crao diretamente creditadas em contas
proprias ilos Munucipios beneficiários. em estabeketmenlo obci:iI de credito, onde houser, ob-
servados. qitutito •ts uinliuslas nos incisos II e III. os seiOiiiites eritti'ios:

Vide lei o" 18.030. de / 2/1/200V.
1 tr's quartos, tio mínimo, na proporção do valoi adicionado nas operações iclativas à

ci reli laçáti dc mercadorias e nas prestações de sers iç ts,real i,ulus ciii seus territórios:
II - at ei utri quarto. de acordo coto o que dispuser a lei
k 2" - As parcelas do imposto a que se refere o inciso 1 serão transteridas pelo Poder

Esecui is o ENIZIdLMI aos Municípios att o últtnio dia do iitCi subsequente ao da arrecadação.
* " - 1 edada a retenção ou a restrição à entrega OU ao emprego dos recursos atrthuid ts aos

\liiniciptos e pres istos nesta subseção. não estando impedido o Estado de condicionar a entrega
de recursos au pagaint'nto de seus cr&dttos. inclusis e dc suas autarquias.

Par ,i'i'afo ('010 redação dada pelo art. 3" da Entenda à Constiriiçào
n° 10. de 21911993.)

Au. 1 1 - ( ) Estado dis ulgará. tio órgão oficial, ali' o iilton * di:i do uas subsequente ao da
ariee;udaçãuu. o inontatite de cada um dos tributuis ;urreead dos, os recursos recebidos e os Iraitste-
ridos sob iutrnia de eonv'nio, os s alores de orugeuli tributaria ciii regues e a entregar e a expressão
nuimiiiea dos eritcrios de rateio.

I';unugr:uI único - ( )s dados divulgados pelo Estado serão discriminados por \lumcipio.
Sul	-10 II

E)as [mii tações ao P-1— uk' Tributar

\ rt 1 S .	1 edado ao Estado. seuli prejuu/o das garantias asse g uradas ao contru hii 1 ntt' e do
disposto no art 1 (i da Constituição da República e na leeislaçao complementar especuíie.t:

- instituir tributo que não seja unititrme ciii todo o temtóruo estadual, ou que implique
disttnçãu ou preteréneta em relação a NI unicipiu em detrimento de outro. admitida a eoneessãu de
ineentt o fiscal destinado a promos er 4 equi libni do dest'ius tls umento sóciocconômico entre as
dtferentes regloes do Estado:

II - instituir isenção de tributo da comicuncua do MuIhiCipio:
III estabelecer diferença tributária entre bens e sers içu 5, de qualquer naturela. em ralão de

sua p1. tet'uknei:u tu ulesti ii.'.
1''	\ao sela :udiii id:u. no penodo de nulsenia dias 1111v iuuteeede o término da sessão

leeisl:itus u, a .ipis'seiutuçiuui de prometo de lei que Ietiti:u ir 4 4t1j4_'t( a uuist ituição ou a mu;oruiçãu
tributo est.udiuil.

• ( í'aráurato acreseemado pelo (irf. 1' da Entenda à Cait.stineição
41, de 8/1112000.)

'' 1) disposto no § 1 deste arl u u não se aplica a projeto de lei destinado exclusi amente
a adaptar lei estadual a norma federal

• F'uii'ãt,'of' atrest'e ,ittu/o pelo ar!. V , í/a ElIten(/(i ('1 Ct)iZttitiliÇã(?

li" 4/. de 8/1112000.)
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Seção II
Dos Orçainentos

\rt. 153 - 1. c i ,, dc inIci,tti\i do Poder NscuLiso estaheIecerio:
- o plano p1 o nau tial de ação g ivemamenial:

II as diretrizes orçamentárias.
III - o orçamento anual.
Art. 54—A lei que instituiro plano plurianual de ação governamental estabelecerá. de forma

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada.

Parágrafo único - O plano plurianual e os programas estaduais, regionais e setoriais previs-
tos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado e submetidos à apreciação da Assembléia Legislativa.

An. 155 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias. compatível com o plano plurianual, compre-
enderá as metas e prioridades da Administração Pública Estadual. incluirá as despesas correntes
e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual. disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das
agências financeirasnus o liciais.

§ 1' - O projetoda lei de 1 )iretrizes ()rçamilentzírias. de iniciativa do Governadordo Fsiado.
resultará das propostas parciais de cada Poder. do Ministério Público. do Tribunal de Contas e da
l)cfensoria Pública. compatibilizadas em regime de colaboração.

(Parágrqft coto redação dada pelo ar!. 1" da Entenda à Constituição
o" 73. de 2911112005.)

§2 -Para procederá compatibilização ps Ista no parágralo anterior  àetetisa venticação
dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentánas, será constituída comissão perma-
nente, composta de seis membros, indicados:

uni. pela Mesa da Asse mb léta:
II - uni, pelo Governador do Estado:
III - um. pelo Presidente do Tribunal de Justiça:
IV - um. pelo Procurador-Geral de Justiça:
V - um. pelo Presidente do 'Tribunal de Contas;
VI - um. pelo Defensor Público-(;eral do Estado.".

(Parágrafo ('O?)t redação dada pelo ar!. /"da Entenda à Constituição
a" 73, de 2911112005.)

§ 3' - A comissão a que se refere o parágrafo anterior, com amplo acesso a todos os
documentos pertinentes à sua função, emitirá laudo conclusivo sobre a capacidade real do Estado
de arcar com os custos das propostas parciais e indicará, se for o caso, os ajustes necessários ao
equilíbrio da despesa com a receita.

§4" A lei definirá os critérios ca competência desta comissão, que acompanhará e avaliará
as receitas do Estado, para o fim de se estabelecer ajusta remuneração do servidor.

§ 5° - A Lei de I)iretrizs Orçamentarias fixará percentual não inferior a um por cento da
receita orça mc ntária corrente ordinária do Estado, destinado ao atendimento das propostas
priorizadas nas audiências públicas regionais. a ser incluído na Lei ( )i'çamemii:íria Anual e executa-
do. cm mmmi rcspecti si pagame n tiL até o final do exercício ii mmcci ro corres t miudemmtc. sob pena de
respi imisabi 1 idade, ia is termos do i iii i so VI do art. 91.

(Parágrafo acrescentado pelo (1ti. 2" da Entenda a ('on stutuição
a" 36, de 2911211998.)
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1 Sc'i - As propostas orç rncnt:írias dos Poderes Le y vIaLivo e Judiciário serão elabiir;i -
das. respeelis :imente. pela .\sscinhlciii Leisl,iti a e pelo Tribunal de Justiça. mi ' indo este os
tribunais i  terui res. ohser ados os 1 riu ites esti pulado , conjiinlamcnte e i ncluidos ira Lei de 1 )ure -
iru/es ()rçaineni;irias.

l'aráeralo único - 1) disposto neste artigo se aplica. no que couber, ao MurrusterR Público e
al i ir i bu nal de ('untas.

Art. 1	-- A lei orçanieritíria anual compreenderá:
- o orçamento luscri ucl'crcnte aos Poderes (li) Estado, seus tuiiidos. óreàns e cnirdades da

,idministraçào direta e indireta:
II - ii ou, imnenti de ins esrruncrii das ciuiprcsas em que o Estado, direta ou mdi retanreme.

delcuba ii maioria do capital si)eial clii direito a 010.
1' - iii eu rarã a leu rçame iii iria de rui msi rat vo espce li co com detalhamento das açmes

ii, is ciiizinic iii ^ ii, . em n is eI mii iri i mo. de
- oblCtu sos e mci is cspcei tieadi is cm suliprotcto, e subiu sudades

• (hirto (0111 ieíluçiio dada pelo as-i. 10 da Entenda à ('otrstituiç'ão
ti " 27. de 4/9/1997.)

II - bules de recursos:
II - nal u Feia di despesa:
- reão ira entidade responsável pela realização da despesa:

V - oiaai) ou entidade bcnelieiarii's:
1 - idemititicaçámi dos invesliuiierlios. por legião do I:stado:

- i( I e n I i Ii	de torram r&'r'ionali,.imbi. dis eleitos. se bre is i eLeitas e despesas, tk'r
n'fies de useruçtes. remissimes, sritisidis , hemietriis de riature,a l'i ri, uuier;u, irihiii.irm:i e ÍLdii ii

* 2" - ( ) oiçanicilto. i'oniputihiluiido eor(i ii I'bano Muncuro de 1 )csensolvinienlo Integrado.
terá. entre suas Iunçõe.,u de rcdui ir dcsmguald:ides entre is regiões do Estado. segundo critério

§ 3' -- .\ lei orçarircnlária anual não euier,i disposição estrauilia a prc'. is,io da receou e a
li x.uçã Ida despesa. ressal vudasatul 011 iaçài lia a aberi tira de erúdito 'au plcmeii iar e a ci mlriiuçãi i
de jieração dc erdno. ainda que pr .iniceil ii' de receou, nos reliris da lei.

4 ti Estado publeuri ,.iic di mmiii d nais subsequenre ao di coinpeis'iiLI. haltiiseies
ureirsais de sua execução orçanieiii:íria e tinturcs'ira.

• (Pw'á ç,'a/o emnn redação dffila pelo mli'!. /"da Etnendo à ('oiiSlitiiiç'ã(l
ti " 4, de 29/5/1992J

§ 5°- Pira subsidiar a elahoraçãodo Plano Munciniide 1 )csenvolsumento Integrado, do plinii
iltrriaiiumul de ação am,venmtanucnbrl e iii proposta orçanientár ia anual, a Asseuuililriu Legislaimvmi

sismcimiaii/ari e iror,ar,j, ciii audiiicii pública necurnal. rcaliiada a e.li dois ii 's. is p1 l i stis
resultantes de iiidiinLias públicas iilti[ iicmplis realizadas pcI is idemss et s 'ei: s. h ' 1 -
MOS de rcgulurierrtação.

(Pa i'a ,i,'afo (i('P('V('ePlt(ido pelo ti!'!. 1" da Intruja li ( on.%Iiiiiik a
li ' 12, (Ir 11Y1/vv4.j

• (I'a,í,t'rafo rolO redação miam/a p('Io meL 3"tla Emenda à ('imui.stini.'çã(>
,'" ,i'Ó, mie 29/121199's'.)
• 1 Pti'.,'it'' 1ui,'iiilflU'frtOiiiv i11'ii lei n " 11745, de 161111995.)

§ (' - 1) Iriburral de (irias, oiimão auxilial do Poder Lceislutisii. o Ralei Judiciário e 
l'di'r lxs'tuiivi, coro a Iinalidids' de picstneun iritorirr:içocs 1,' cofficrem siilsiiliiis liii as
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ações pertinentes a seu âmbito (te competência,a, participarão da audiência pública regional a
que se refere o § 5".

• (Par(ígrafo acrescentado pelo at. 1" da Emenda à Constituição
a" 12, de 1/9/1994.)
• (Parágrafo com redação dada pelo ar!. 30 da Emenda à Constituição
n`36, de 29/12/1 998.)

§ 7° - (Suprimido pelo ari.3" da Emenda,) Constituição n°36. de 2911211998.)

• Dispositivo suprimido:
"§ 7" - Os Poderes Executivo e Judiciário do Estado pronw'erào. nos
Municípios e nas (latas designados para a realização das aia/uncias
públicas regionais pela Assembléia Legislativa, audiência pública a
fim de prestar in,tormaçães e colher subsídios f)clrcl as ações pertinentes
a seus respectit'o.s amnhitos de cOnlpetê?i('ia.

(Parágrafo acrescentado pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
n" 12, de 1/9/1994.)

Art. 158— A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educa-
ção. saúde, habitação. saneamento básico, proteção ao meio ambiente, foniento ao ensiiio, à
pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à cultura e ao atendinienio das l)r0I)0S(I5 píioritadas
nas audii'ucias públicas regionais.

• (Caput com redação dada /)elo art. 4" da Emenda à Coa tutuição
n`36. (te 2911211998.)

§ 1° .- Os recursos para os programas de saúde não serão inferiores aos destinados aos
investimentos em transporte e sistema viário.

• (Par(í u.,'rafo remunerado pelo art. 40 da Emenda à Constituição ,i 36.
(te 2911211998.)

§ 2''— 'I'oniando-sc cunho ie6rência as respectivas dolaçôes oiçamentánas. o percentual executa-
doe pago das despesas com publicidade não será superior. ciii cada trimestre, ao percentual executado
e pago das despesas dccornntes das propostas priorizadas nas audiéricias públicas regionais.
ressals ados os casos de despesas impres isis eis e ti rgentes. decorrentes de calamidade pública.

• (l'(Irágrafá acrescentado pelo ar!. 4" da Emenda à Constituição
a" 36, (te 2911211998.)

Ari. 159— Cabe lei complementar:
dispor sobre o exercício tinanceiro, a igéiicia, os pratos, a elaboração e a organização do

p1 ano p1 ui ri anual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual:
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta.

e condiçí'es para a instituição e funcionamento de fundo.

• (Vide Lei Complementar a" 91, de19111200(>.)
Art. 160 - Os projetos de lei relativos a plano plurianual. às diretrizes orçamentárias, ao

orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela Assembléia legislativa. observado o
seguinte:

1 -- caberá à Comissão Pennanenle de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa:
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:t) cxailiinar e emitir parecer sobre os projeto s de que trata este artigo e sobre as contas
apresentadas anualmente Pelo Governathir do Estado:

Iii cs:iiliivar e eliiiiil parecer sobre os lilatili s e prograin:Is esiaduais. tegniiiais e setori;iis
pres isios nesi;i ( lstiitllçaii. e exercer o e a liscalitaçãii irçiuieniános. sem
pretuí/i l da :i iaç:io das dei!ius comiss 'es da \ssemhleia 1 .ceislati' a:

II - as emendas serão apresentadas mi Comissão indicasLi no inciso 1, a qual sobre das
emitirá pirecer. e jrecl.ulas. na lorma rciineiiial. pelo Plenário da Assembleia legislativa:

III as entendas ao projeto da lei do omçaiiieiilii anual ou a projeto que a miftKli 1 ique stimiiente

podem ser aprovadas caso:

a 1 selam compatiseis com ii plano plurianual e com a Lei de I)iretri'es ( )rçainentárias:
b i ndiquem os recurso.,, necessárti is . admitidos apertas os provenientes de anulação de

despesa, excluidas as que incidam sobre:
doiaçao para pessi il e seus ene:irgi is:

2) sers iço da dix ida:
3 transÍerneia tribut:iria cmstitucion:il para Municipio: ou
cisc ;i mn relacionadas
1 ) cont .1 coiTCÇão de erro ou OmisSão ou
2) co m is d iSpOSiÇfiCs LIii projetoi de k
§ 1' - ( ) ( "os e rn:id ir (li, Estado p derã ens izir mnens:i gc iii à Assem hlia 1 .cgislati a. para

propor niodifieação nos priletos a que se refere este ariLgo. enquanto não iniciada, na Comissão
a que se rcicrc o Inciso I. a — laçã o da pirte cui,t :ilteraça ii pTposta.

§ 2 ()s projetos de lei do plano plui iaiiiial das direiri,es orçameiitai'ias e do orç:iriiciiio
anual smio cm iados pelo ( lixernador do Esiado à Asseiiilileia Legislalis a. nos termos da lei
eompknii'mli:ii a que se relefe ti ari. lO.

	

4	s recursos que. em decorrência de eu, eiiicndu ou repelç.mii d&i pro ^jcto de Li
rç:inlent:iria anual. ilcareimi sem despesas correspondentes poderão ser tili li ,ados. contorme

caso. mediante ertdiios especiais ou suplenieniares. coni prs ia e especifica auloriiação legislai ix a.

\ri l(i 1 - São vtl;idos:

	

ti 	de prograiima ou projeto não incluídos na Lei ( )rç:imnent:iria aiiii:il.

	II -	i cal i/açãi de despesa ou assunção de ihrigaçãi di re:a que e \eei!:ini is créditos
orçameixt.uu is - , ti adicionais:

III - a realiiação de operação de credito que exceda o moni:intc das despesas de capital.
ressalvada a aiiiori,.ada mediante eri$diiii suplcnieimtaroti especial com finalidade i'em. aprova-
dos pelo Poder Legislaio i, pela maioria de seus membros:

	

l\	.m	iculaçã dc icceii:i de nIpisi a rào. í Lindt,t, ii despi_'s_ts. ressais udas:

ai a repan ição da arrecadação dos liii; 'sios a que se rclere oari. 140:
a desiniação de recursos para manutenção e descimx 1)1% imnento do ensino, como

do pelopelo Liii. 201
presiação de garantias às operações de crédito por antecipação de recemia. prevista no

	

ari l7.	4':
di a destinação de recursos para o amparo e lomento à pesquisa, prevista no ao. 212:
eia p i e5mziÇao de g;im:inlia OU eontragaramitia à União e para pagamenio de debitos para com

esla:
(.1 Iiiira tu'l'i'v( 'e,,tadi, /1010 or!. -/' (hi	 u ( 'i instituição ti 10,

i/i: 21)//()4
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f a destinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e
para a Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -. prevista no art. 199.

• (Alínea acrescentada pelo ar!. 1° da Emenda à Constituição a" 47,
de 2711212000.)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial seio prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos conespondcuitcs;

VI - a transposição. o remancjaliielito OU a iransfi.rncia de recursos de uma categoria de
prograluliição para outra ou de uni órgão pala outro sem pr(vua alitorI/ação legislativa;

VII - a concessão ou utilização de credito ilimitado:
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica. de recursos dos orçamentos

ire s istos no art. 158. para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundação pública ou
fundo;

IX - a instituição de fundo de qualquer natureza. sem prévia autorização legislativa:
X - o lançamento de títulos da dívida pública estadual e a realização de operação de crédito

interna e externa, sem prévia autorização da Assembléia Legislativa:
Xl a aplicação de disponibilidade de caixa do Estado em títulos, valores mobiliários e

outros ai 1 vos de empresa pri ada.
* 1' \c nhu 01 investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá. sob

liena de crime de responsabilidade, ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei
(lLiC a 01111 III li'.

§ 2 - Os créditos especiais e extroordi uianos terão v igéulcia mIO CXCICICIII li lancei '0 ciii que
teuiliaiii sido autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos ii li 1 unos quatro meses
daquele exercício. caso em que. reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao
orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3° - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida, ouvido o Conselho de
Governo e ad referendum da Assembléia Legislativa, por resolução. para atender a despesas
imprevisíveis e urgentes. decorrentes de calamidade pública.

§ 40 É permitida a vinculação dos recursos de pie trata o an. 149 para os efeitos previstos
no inciso IV, alínea e, deste artigo.

• (Parágr(ifo acrescentado pelo ar!. 4" da Emenda à (o,ist i!uiç'âo
o" 10, de 2/9/1993.)

Ar[. 16-2 - Os recursos correspondentes às doiaçõcs orçamentárias. :11' cOmnpflCiudidlIs 05

criditos suplemnentares e especiais destinados aos ór gãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e da I)efensoria Pública, ser-lhes-,Io entregues em
clu,dtciiiios, até o dia vinte de cada mês.

• (Capat com redação dada pelo art. 20 do Emenda à Constituição
a" 75. de 8/8/20.)

§ 10_ O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será feito mediante crédito
automático em conta própria de cada órgão mencionado no capo! deste artigo pela instituição
financeira centralizadora da receita do Estado.

• (Parágrajá declarado imonsmucional cai 31212003 - A !)IN 1.901.
Acordao publicado no Diário (1(1 Justiça em 9/5/2003.

§ 2'' É vedada a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recurso ,., atribuídos aos
órgãos mencionados no capui deste artigo, sob l)CI1il de crime de responsabilidade.

• (Artigo com redação kula pelo (Ir!. 1" do Lnlendo à ( 'onvtiniição
a" 31. de 30//2//997.)
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• 'ide Lei Co,nj,Ie,ni',ittir n°64. de 251312002.)

• 1 Expressão ' sob pena de ('rI/ii( de i'e.sponsabilulade " declarada
',ii 31212003	.tI)IN /901. Acori/óo f)ilIlIi('ikl(i no

Diário tia Jiisiiçi, cio 91512003.)
.-\rt. 1 - A esCeÇO dos crédito de nature/.L álinicifficia. Os pag ilietiti is dei idos pela

Fazenda Estadual ou \1 uniei pai. em irtude de sentença iudicuína. Iar-se-o eclusivamerite na
ordem croni ilógica dc .iprescntaçãii d precatórios e ci inta dos crtdttos respec(i\, >s.  proibida a
desisnaço de casi Is ou de pessoas nas dotações orçanletit irias e nos creditos adicionais abertos
para este liiii.

§ 1' - l obrigatória a inclusão. rio orçamento das eiitid tds de direito publico, de verba
necess:iria ai) )aL'aitlento de seus débiloN constantes de prectorios pudiciar os. apresentados ate
primeiro dc inibo, dita em que lerji itiiali,ados seus .iito's. It,endo-se o pacamenlo ztié o total
do exercido secttintc

§ 20 \s dota5 ões orçament.it'i,ts e is crtdiios ahcrtt is ser'it consi g nadi is a Poder Judictarit
recciih idas as iinpoiincIas l'espe&ti% I5 i i'epartiçiii contpeteiite. cabendo ao Presidente do] áliu-
nal que proft'i ii a decisão cseqiienda determinar o pagaiiientii segundo as possibilidades do
depósito e atuEi/ir. 1 requerimento do credor e cxclusivaincnte para ti eaii de prelerimento de
seu direito de i reL'e(lcilcia o sequt'siio (Li quantia necessini t satislação do debito.

Ao. 1	- ( ) s projeto--, de lei de que irilt.i esta seçio serio apreciados. iii ionna do Re gime ii -

lo. porct	issio iiernirientcdaAsseii h lel Leg i sliii.i, coiii aeompetelicit indicada no inciso 1
iri. 1 no.

('AIÍTUl.() IV

1 )( ) r\IUNIC'il'l(

.-\ri. IM - os \lunicipiostJo Lsiadode \lin,ts Gcrjis intetr.im República lcdcratisa do Brasil.

1'' - ( ) Município, dotado de autonomia política. ,ulininistr,ttis a e tinanceira, or ganiza-se e
rege-se por sua l.çI ( )rgáilica e dentais leis tiue adotar. 1 hsers idos os prinLipios dii Constituição
da República e os desta ('onstituiçao.

* 2 - Ao Município incumbe gerir interesses di l) opLil:tç'ao soutida Liii Urca continua do
tciTtióriodo lstudo, de extensãti iiiriasel,dehinitada ciii lei.

3 - ( ) Miiiiicipio se sujeita as edaçõcs do .ui 11) da Constituição di Republica.
40 - T id i  p ider do \l LI u 1C111h i C111 311d dii sis ci. que ii e verde por inc io dc representantes

eleitos ou ttireianienle. nos termos de sai lei ()ru:iniea e da ('instituição tia República.

§ " 1) Miii ieípi 1 pode subdi s idir-se em E)istrittis e. estes. em Suhd istritos.

Ari 166 - (1 Município teto os seguintes objelixos, priorii:irios:
- cerir interesses locais, como tator essencial de d sem. ol violento da coinuiridade:

II - es irar com a União e o Istadti e assoei ai -se a out ii 's cl unicipicis. na realização de
Interesses ei iii ii os:

III - prniioser. ik' Forma integrada. ii iksensols tiiicnti social e econiiinico da ipul,içãti de
sua sede e dos 1 )istrilos:

1	- lii) iiiO ii er plano. pi'tigi'uul:is e pri.iictos de interesse dos se gmentos mais carentes da
sociedade

V - esuinular e dilundir ti ensino e a cultura. proteger o patrimônio cultural e histórico e o
nele am hien te e e itnhaicr a pi ilu içã

\ 1 -- reseis ar a moralidadeadmmi-.,1raiisa.
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Art. 167— Lei complementar estabelecerá os requisitos pira a criação, incorporação. fusão
e desmembramento de Municípios. observado o disposto no art. 18. § 4°. da Constituição da
República.

(Artigo regulamentado pela Lei Complementar a" 37, de 18/1/1995.)
Art. 168— O topônimo pode ser alterado em lei estadual, verificado o seguinte:
- resolução da Câmara Municipal,pai, aprovada l)or, no mínimo, dois terços de seus membros:

Ii - aprovação da população interessada, em plebiscito, com mao 1 cstuçào fas orável de. no
mínimo, metade dos respectis os eleitores.

Seção 1
Da Competência do Município

Ar[. 169 - ( ) Município exerce, ciii seu território, com petfleia pri ativa e com uni ou
suplementar. a ele atribuída pela Constituição da República e por esta ('orist itt!

Art. 170 - A autonomia do Município se conlmgura no exercício de competência privativa.
especialmente:

- elaboração e proum uluaçüo de sua Lei Orgânica:
- eleição de seu Prefeito. Vice-Prefeito e Vereadores:

III instituição. decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e aplicação de
suas rendas, sem prcpuízo da obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados
em lei:

IV - criação, organização e supressão de Distrito, observada a legislação estadual:
V - promoção do ordenamento terri(orial, mediante planejamento e controle do Liso, cio

parcelamiiemito e da ocupação do solo urbano. ficando dispensada a exigência de alvará ou de
qualquer outro tipo) de licenciamento para o funcionamento de templo religioso e proibida limita-
ção de caráter geográfico à sua instalação:

• (Inciso coam redação dada pelo art. 1" da Emenda à Constituição
o" 44, de 1811212000.)

VI - organização e prestação de serviços públicos de interesse local. diretamente ou sob
regime de concessão. permissio (>ir incluído o transporte coletivo de passageiros.
que tem caráter essencial.

Parágrafo ún icoico - No exercício da competência de que trata este artigo. o Municípioe ípio obser-
vará a norma geral respectiva. federal ou estadual.

Art. 171 - Ao Município compete legislar:
- sobre assuntos de interesse local, notadamen(e:

a) o plano diretor:
h) o planejamento cio LiSo, parcelamento e ocupação cio solo, a par de outras limitações

urbanísticas gerais, observadas as diretrizes do piano diretor:
e) a polícia administrativa de interesse local, especialmente em matiSrma de saúde e higiene

públicas, construção, trânsito e tráfego. plantas e animais nocivos e logradouros públicos:
d) a matéria indicada nos incisos 1, III. IV, V e VI do artigo anterior:
e) o regi me .l ti ridico único de seus servidores, observada a cli versi 1 icação quanto aos da

achai ni st ração direta, (Ia autárquica e da fu nclae ional em relação aos das dciii ais entidade. ,,- da
administração indire(a:

f) a organização dos serviços adiai nisti'ati vos:
g) a administração, utilização e alienaçiode seus bens:
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li	m,hre os	uintes assuntos, entre outros. em caráter rceulameiitir. observadas as
peeuIirid.iks dos interesses locais e as normas cra,s da União e as suplenientares do Estado:

a	plano plurianual, as dirctri,es orçamentárias e os orçamentos anuais:
h caça. pesca. conser\ ação da natuie,a e defesa do solo e dos recursos n;Iturais:
s,J educação, cultura. ensino e desporto;
dl pio ecai a intiflei:i. a insentude, a gestante e ao idoso-
* 1' () \lunicipio se sujeita as limitações ao poder de tributar de que trata o ari. 5(1 da

( oitstuiiiição da República.
* 2' - As diretrites. ruelas e prioridades tia administração municipal serão dehitidas. por

1 )istrilo. nos pianos de que truta a ilincui i tio ilitiso II dsIearlmeo.

Seçíio II
Da Lei ()rgãnica do Município

Au. 1 72 - A Lei ()ríãnica pela qual se meter.i o \lumiieípm., será solada e pitimuulada pela
\littmlC:l lai e &hsersiuáis rnhicittl s 11,1 (isiltilisã( i da Rctúhlicaeo s dcsta('onstmtuiçà.

Seçio III
)1 >% I'uderes

173 São Poderesdo MiiiiiiipI, mitilepemidentese harntõnieoscniic si. i , l.gisltisoe
ti 1 :\eeuIim vii,

Ressalvados os casos previstos umesli ( outst itt) iÇO. vedado a qualquer tIos Poderes
tk'lt'gar atribuições, e. a quem for mis i'siitlo na função de um deles, exercer i de outro

§ 2" - ACàm ara M u miei pai cabe, e iii rL' miras maturmas de sua ci iun I 1eincra im ai is a.
suspendeu'. ni todo ou em a execução de ata IR irniatis o municipal declarado. uncidemalmente,
imicousmituemonal. por dcci'a(i delinitis a do tribunal de Justiça, quando a dcmsão de
inconsmmtuciinaludade for limitada ao (v\lo da 1 'instituição do Estado.

Ari  174- O Prefeito, o Vice-Preleutite os Vereadores serão eleitos ate noscnta duas aniesdo
termino dii uiiauidato Jaqueles a que devam suceder, cio pleito direto e 'simultaiiei. realizado em
tolo 1 si.id. para mandato de qmiairii anos

1	A equipe de transição de cos crno indicada pelo candidato eleito paul o cargo de
i'reteiio teia pleito acesso ás irilormimações meiuums as ás contas públicas, ao ,, puogrumius e aos

'oserIitr. miOs crinas de lei iitiiuiililial.

• (ai tio 't'illa.'/o pelo alt. / " fiei laiiettiiii à ( 'oiiviluiç'ào o"
80, de 171712 00.".)

§ 2" -A plisse dos Vereadi ires. do l'releutui e do Vice-Prefeito será liii dia iiru ni de ianeiro
do anil subsequente ao da eleição.

• Pai-á grato rtnw,:eradi, pelo ari. 1" da Doendo à ('oii.stiruiição o" 80.
de 171712008.)

Subseção 1
1)i Poder   Leg i sI ali xç'

Ali. 17S 1> Poder l egislu mm so e 1' x1'rt'n lo pela ( 'ámura 'cl ou mci paI que ss' ei iumpts' ii' V&'rcadores.
§ 1'' ( ) maneio de Vereadores e l t rPo'cumtl a população dci Mumucipuo. obsers udos os

limites estabelecidos na Con ,,iiluiç.au da Ri'pmihlmcu
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§ 2' - No iii ício e no tci-iii i no elc cada	 à Câmara M unici pai.
declaração de seus bens.

§ 3° - () Vereador se sujeita. no que couhci, às proibições. incotupatibi1idaele' e perda de
ia andato api icáve is ao 1 )cputado 1 staelua 1

§ 4' - Ao Vereador será asse gurada ampla delèsa em processo no qual seja acusado, observa-
dos,entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade e o despacho ou decisão
motivados.

Ari. 176 - Compete privativamente à Câmara Municipal, no que couber, o exercício das
atribuições enumeradas no art. 62.

Subseção lI
Do Poder Executivo

Art. 1 77 - O Poder Executivo i exercido pelo Prefeito Municipal.
§ 1"— Substitui o l'relèito, rio caso de impedimento, e lhe sucede no de vaga, o Vice-Prefeito.
§ 2'- Na posse e no término do mandato, o Pre6ito eu Vice— Prefito apresentarão à Câmara

Municipal declaração de seus bens, sem prejuíio do disposto no parágrafo único do art. 258.
§ 3'- A matéria de competência do Município, excluída a de que trata o ali. 176, será objeto de

lei municipal. de iniciativa do l'refei o. excetuados os atos privativos previstos na Lei Orgânica.

• (Pw-á,ç'rafo declarado i,iconstitucional em 311012002 - ADIA' 322.
Acórdão publicado no Diário da Justiça cio 3111012002.)

Ar. 178 - O Prefeito é processado ejulgado originariamente pelo Tribunal ele Justiça. nos
crimes comuns e nos de responsabilidade.

Parágrafo único - Na forma da Lei Orgânica, compete à Câmara Municipal otutgamento elo
Prefeito por infração político— administrativa. observada a regra do § 4° do art. 175.

Subseção III
Da Remuneração elo Prefeito e do Vereador

Au. 179 - A remuneração do Prefeito. elo Vice-Prefeito e do Vereador será fixada, em cada
legislatura, para a subseqüente. pela Câmara Municipal.

Parágrafo único— Na hipótese de aCâniara Municipal eleixarele exerceracompetênciade que
trata este artigo, ficarão niantidos. na legislatura subseqüente, os critérios ele remuneração vigen-
tes cm dezembro elo último exercício da legis lat ora a nieruor. adio i tida apenas a atualização dos
valores.

Seção IV
Da Fiscalização

Ar(. 180 - A Câmara Municipal julgará as contas do Prefeito, mediante parecer prévio do
Tribunal de Contas, que terá trezentos e sessenta dias ele pra/o, contados de seu recebimento,
para emiti -lo. na form a da lei.

§ 1" - Como procedimento fiscal izaelor e orientador. o Tribunal de Contas realizará
habitualmente inspeções locais nas Prefeituras. Câmaras Municipais e demais órgãos e entidades
ela administração direta C ela indireta elos Municípios.

§ 2° - As decisões do Tribunal ele Contas ele que resulte imputação de débito ou mulia terão
eficácia ele título executivo.

§ 3°— No Primua ro e tio tiltime) ano ele mandato elo Prefeito \1 unici pai. o Município enviará
ao Tribunal de Contas Inventário de todos OS seus bens móveis e imóveis.
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§ .1' - ( ) lrihiiiiil de (ouias exercerá. em rcl;iç ci ao Municijm e cs eiilcdaiks de sua
adiriinisiraçio indiii'la. as aLrihuiço.'s	isias no ar?. 76 iksa ( 'onsluluiçao. observado o dis
1)1 1 51 11 110 ar?,	1 cia ('cuistiuciç:ic da Re1iiiblic;i.

t'ça() v
1 )a ('KxnIç'io

siiIc?ç;ic
1 )spccsiçõcs (kr..

Ari. lll - E facultado ao \lcinIeiIiIo:

1 - ssciciiir-si' a ,iitros. d1i nç'si 1' i tipleso ccc 'i'icincnliL'o e social, n)edianti' d'liS cnuo
previamente .cprcis ado pela ('u?1ara \linicipal. par:I a Cti'. sob planciarne ntcc . de t'unçõcs
púhi,s ou sers iço ,, di,' ntercssc comum. de forma permanente ou transitória:

• (L'.vj're.vs/3es "/)I'eViU??(eIlIe ajnorcu/o /)e/(i ("c',,iia,'a 11inicipci1 " e
v jalnenh'	 i'i1(1O f)t'Iii Câmani 1 luni, 1(1(1/ .	uru/na. re Sfii'('til'O
mente. 111)5 11(1 iStO / e II /t'i /cil)ala 5 i/iu on,stjtiu'jomiis em 11712002 -
.'J)/\' 770. .4rrík?o jiu/iluad(k no Dicírici Sci Justiça em 20/9/2002.)

II - cooperar u.c,tn a Vniáo e o Estado, nos tdnnos de convênio ou consorcio pre'. Iamentc
aprosados pclaCâmara Municipal. naesciuçàode ser' i ço ,, e 5ihradc lnteresc para o descnssil-
5 ill(s'flti' local,

• 1 1.vpit'.vSoe "(ii'evu?lnelue ilproi cUlO f)('!(I ( (lc'PUlflI :t!imiii.ijuiI " e
ricllnell(t' (lpro\ • tu/(i5 pelo Câmara %'!uniezpal '. conta/as. respetliva-
11Uflte, t?O.S i1?('ÍSO / e II cleclariula.s im'on s!ilw'ionaiS em 11712002 -
.11)1V 770. .'1ciir/,o ,ciiI ' lii ai/o no 1)iirio da .Itsvtiç'ci em 20/9/2002.

III -- participar. ,utoíiiajiu por lei niutitipal. da 5'rtaçiii de entidade intermunicipal para
rcal i/aç:o de ibra. e sere ki i de ii is idade uni eeciiçfio de ser'. içi 1 5pi'di hcu i di' 1 flteresse comum.

Ar?. I2 - Acccoperaçáo tictlii'a e liiiaiiccir,i do Estado. para a manutenção di' priicramas
de educação pr escolur e de ensino iiuiiul:iiiieiilal e 'ara a piestiuçilo di' sers iço", de saúde di que
(tala o ar?. O. VI e VII. da ('iuslulliiçac' cia Re1uuhliea. cuhedecer:i ao piano ileliilliio cm lei
estadu:iI.

Parágrafo uinui'o - .\ cooperação soitienie si' d.ira nir loiça de convênio que. cm cada caso,
assesiluie ao \luniiipto os recursos leiçilciu^ e iinaneei p 'os tidispensa'. eis a manter os padrões de

qual idade dos ser'. iços e a aicnuler ãs iiece'.'.icl,icics super'. c'uicili's da Cole[ is idade.

Su bseçai i II
Da \ssisiC'iii'i:i aos Yvluintcupiuo.

Art. W - ( ) Estadi, asscgiuiaia. iuuiu bise ciii plugrilIlas especiais. uuilpli assistência li'enuca

e lituinceira ao Muni Ipuo de escassas coindiçoes iii uIi.'scunvol iineuulo soeiOeeOtlornlCo. Cmli prio-
ridade p.uu.0 o de puupuulaçao ucicruor a IriulIl uuul luii'.utuuuies.

* 1''- A assistinCia. pri'Sers ada a iullolIOl?lia illiuuiidil) uI. inclui. entre outros serviços:

1 abertura e m:inuu(i'nção de estrada municipal ou caminhi, vicinal:

II - uuisttltçãci de i'quipameuulucs uuccessiuios para ii ensino, ii saúde e o saucuinenio básico:

III - diluscu inictimNzi das piuteicualidades di região:
-- iiiipl ali Liiçãia de uliecanlsuilui de i'scoami'llluu da produçuo rcuzuonal:

- assislcfld!d teeflhu.a ás l'reicituras. ( ' ulllurus sliuuitcipais e lnlerorri'gliies:
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VI - i mplantação  de política de colonização, a partir do estímulo ít execução de programa de
reforma agrária:

VII -concessão deincentivos. com o objetivo de fixar o homem rio niero rural:

• (Vide Lei n° 11.020. de 81111993.)

• (Vide Lei ti" 11.265, (te 411111993.)

• (Vide Lei ti" 11.744. de 16/1/1 995.)

• (Vide Lei ti" 13.195, de 291111996.)

VIII - implantação de processo adequado para tratamento do lixo urbano.
§ 2" - A coordenação da execução dos programas especiais será confiadaiá autarquia territorial

de desenvolvimento implantada na região. assegurada na forma da lei a participação de represen-
tantes dos Municípios envolvidos.

§ 3" Na execução de programa especial. ter-se-á em vista a	ci pação das I ipu 1 ações
interessadas, por meio de órgãos comunitário ,, e regionais de consulta e acoiitpaiiliaiiicnto.

§ 4'— A Policia Militar poderá, por solicitação do Município. incumbir-se ([,i à
guarda niiinicpal e de seu lreinaineuito. e da orientação aos corpos de voluntários pira o criinhate
a incêndio e socorri em caso de calainidade.

Seção VI
Da Intervenção no Município

Art. 184 - () Estado não i riters ii :i rio Município, esecio ilri:irid
- deixar de ser paga. sem motivo de força maior. por dois anos consecutivos, a dis ida

fundada:
II - não forem prestadas contas des idas, na formada lei:
III - não tiverem sido aplicados, no ano, pelo menos vinte e cinco por cento da receita

resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transferências. na  manutenção e desen-
volvimento do ensino: ou

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de
princípio indicado nesta Constituição. ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão
Judicial.

Parágrak único - A intervenção será decretada e seus efeitos cessarão rua forma da Constitui-
ção da República.
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TÍTULO IV
DA SOUIF])1)F

C,\ PÍTI '1 () 1
DA ORDEM SOCIAL

•\rt. Ii_S —Aordeni social teni conihascoprimadodoli:ihalIsiecoinoobietisiiobeiiiest:ir
e a lii'i iça 5i'iaN.

Seção 1
Da Saúde

- .5t s:iife e iliieii 1 e :i assi ' lti:ti,i .1 chi e iicscr do issccui,ai;i
mediante ptiiiticas sociais e ceonmicas que visem a eliinivaç:iii tio risco de doenças e de outros
it g ra\ i,s e ai) acesso unis ersal e igiialiiariii ãs ações e aos sers iços para sua promoção. proteção e
retal pc iaçao.

I'rigraki único - ()duieito ãsaRlc iinplieaa g:irantiadc:
1 condições di g nas de inibalho. nu iradia. alimentação, educação. transporte. luier e sanca

incuto h:isicti;
Ii - acesso à in lormações de interesse para a saúde. i ibrigadoo Poder Público a manter

população 1 niormada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas de pres cnção e controle:
II - di g nidade. g ratuidade e boa qualidade no atendiinenti i e no tratamento de saúde:

	

-	i da sociedade, por iniermdio de entidades representativas, na elatraçio
de piliticas. Ti;] deiiniçao de estr;iit g las de implementação e no controle das alis idades cora
iii pacto sobre a saúde.

	

Ar(. 1	-As ações e scrs iços de saúde são de relevúncrzi pública, e cabem ao Poder Público
sua regulamentação. 1 iscali,'açiio e controle, na torma d:i lei.

• (Vide Lei ii" /,i',317. de 24/9/199v.)
Pai :i g i aõi único -A ei,ecução das ações e sers iços sei à cita pt'lii Poder Público e. eoiii pie -

nii'iiiai I iiente. por pessoa tïsiea ou jurídica de direito privado
\rt. 1 - As ações e scrs iços públicos de saúde rio ambito dii Fstado integram rede nacional

rcg ional iiada e hierarqir carriente ei mstiturda em sistenla único, e se pautam tambim pelas segui ri -
tt's direi ti/es:

- desecnt ral ilação ciim direção i:inica. ciii riís ei estadual e municipal:
li - reizionalri:ução de açiies tia competsneia do Esiadii.
lii iiiicwa 1 idade ria piesi içãi ide ações de saúde atiequ ii lasàrea Idade epidenilolúgiei. ei iiii

iiii ri i laulc para as ações pie s'('iit 1 s'as e ci iiisidt'radas as ta rata cri st eis sôcii econõni icas da i ii i i -
lação e de casta região. seni pi'ctiii/o tios serviços assistenciais:

	

IV -	iepaçài idi coiiunidade:
V - pari ieipação complementar das i listituições prrs atlas no sisictilil único de saúde. scgun-

dii uretrites deste, mediante coiriratui de direto público ou consênio. assegurada a ptekrériciai a
entidades 1 ilantrópieas e à' sen 1 fins lueratis os:

VI - alorização do profissional da área da saúde, com a garantia de planos de carreira e
ci iridiçCics para reciclagem periódica.

	

A ri - l	- () sistema uimmiei de s;itide será financiado elimil recursos provenientes do-, orça-
iiieiitos da seguridade social. da 1 milão. do listado. dos Muuicipic s.e coro os de outras li umtes.

Ali, 190 - Commipetc ao Estado, num àmbito do sistenia único de saúde. :ilc ni de outras
ali ihmiições mies istas ciii lei tctieial:
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controlar e fiscalizar procedimentos. produtos e substâncias de interesse para a saúde e partici-
par da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos. hemcKlenvados e outros insumos:

• (Vide Lei n°12.687, de 111211997.)
• (Vide Lei n° 14.133, de 2111212001.)

II - executaras  ações de vigiIâcia sanitária e epidemiológica. e as de saúde do trabalhador:

• (Vide Lei n° 13.317. de 24/9/1999.)
• (Vide Lei ,1C 13.866. de /0/5/200/.)

II	rdenar a formação dc recursos humanos na área da saúde:
IV pari ci par da lorinu lação da política e da execução das ações de saneamento básico:
V i ucreiliciitar em sua área de atuação o desenvolvimento ci enl ífi co e tecnológico:
VI - lisca fitar e inspecionar alimentos. compreendido o controle de seu teor nut ricional. e

bebidas e ígtias para o consumo humano:
VII participar do controle e da fiscalização da produção, do transporte. da guarda e da

utilização de substâncias e produtos psicoativos. tóxicos e radioativos:
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido ode trabalho:
IX - adotar rígida política de fiscalização e controle da infecção hospitalar e de endemias:

(Vide Lei n° /1.053. de 30/31/993.)
X - garantir o atendimento prioritário nos casos legais de interrupção da gras idez:
XI - gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, na forma da lei:
XII - promover, quando necessária, a transferência do paciente carente de recursos para

outro estabelecimento de assistência médica OU amhulaiorial. integrante do sistema único de
saúde, tias próxinio de sua residência:

XIII pri iniover a instalação de estabelecimentos de issi stênc ia médica dc emergência nas
cidades pólo:

XIV - executar as ações de pvenção, trataiticilio e reabilitação, nos casos de deficiência
lïsica, niental e sensorial:

XV - implementar. em conjunto com os órgãos kaicrais e municipais. o sistema de infirrna-
ção na área da saúde.

Parágrafo único, —o Estado instituirá instrumentos para controle unificado dos bancos de sangue.
Art. 191 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1° - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção a instituição

privada com fins lucrativos.
§ 2° - l vedada a participação direta ou indireta dc empresa oti capital estrangeiro na

assistência à saúde no Estado, salvo nos casos previstos em lei fideral.
§ 30_ O Estado suplementará a legislação federal sobre as condições que facilitem a remoção

de órgâos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante. pesquisa e tratamento. e sobre
coleta, l)rocessuitlterlto e trarislusão de sangue e seus derivados, vedado todo tipo de comercialização
rios termos do § 4° do art. 11)1) da Constituiçãoi da República.

• (Vide Lei n" 10.860, de 5/8/1992.)
• (Vide Lei n° 11.553. de 31811994.)

Subseção Única
Do Saneamento Básico

Ao. 192 —O Estado formulará a política cos planos pIurianuai' estaduais de saneamento básico.
(Vide Lei ,i° 11.720. de 281/2/1994.1



* 1' - A polii ie:i e is planos plu riuinuais serão submetidos a um CoriwIlio ljadu;iI d
Sanc:imenkr Rúsici i.

2	O Fstado proverá os recursos necessários para a implementiiçáo da p litic.i estadual
de sane,ime nt • b:isici t.

- A esec uçáo de pro grama de saneamento básico, estadual ou municipal. será precedida
de planciairierito que ale fida aos crlkrios de as aliaço dii quadro satiit:irti e
est,ihekci dii '. em lei

Seção 11
Da Assistência Social

sri presiaila pelo Islaili a qucii dela neceC1,1	 ssitar, independente-
inclui. de ci liii rubuiçai i. seuit preito/li da asse gurada rui ;ii-u	di ( otrsluluiçàii d.i Republica

%ide lei 1h' 12.262. de 231711996.
Vile / ei o" 12.925, de 30/0/19(M.)

\ru. 19-1	\s uiiies esuaduuuis. na área de asus)ii'niia social. seraii inipieiuteniad:is corri
ici.uiisiis dii iiiçauiieuitii dii l:sLidui e de iilItflis li_mies. obseisadus is si.'giuuliles duetu,es:

l	dest iuucciui r:içaii idnniiuislr:iti 5:1. seguntidun a pai II uca de rcgiu iliiili/:iÇ:io. caiu pari ieip:içao
iii ciii idade bi'ne ccliii e de :IssistIiei:i social:

II	iiiilclfsIç:iii da piipuilçiiii. par mciii de iireanuzações rcpu'esent:itis is, na kirniiulaçãui das
piiiitui.as e iio ciiiuui,ilc das ações ciii iodos os iniseis.

l'a i:ii ia lii imico	promoverá plano de ass ustCneua soe ai às p ipu laçfes de áreas
i nuurdid:us ;sii . reservatiirui is.

• 1 / t ,na,'niOi ;t.iu/iiinentadct pela Leu o" 12J"12. de 2X/4/I 9Q
• ( Vide lei ir" /5.õ12, de 1511/2004.

Seção III
Da Educação

\ri	\ diii_ .', i_luri_'l!	ile ridis. desci di ' isiadi e sia tamiba. selu 'r i u ii, ida e
rui_curo ai a caiu .1 cilabi ir;içà da saciedade, com Israsaii pleuni 1 ilescrus ois ililetiti ida iS'.tiit. seu

ji.iI . :i ii esercicuii da cidiudaina e sua qualiflcaçáo para ii trabalha.
l';ir.igr.ulii tunico - Para assegurar o estabelecido neste artigo. ii Pstadui i.kserá giiraniir ii

ensino de Dii si lia. sociologia e noções de Direito Eleitoral lias escolas públicas dii ensini i mediu.

• 1 /'iIriít.a/il com led(1(, iiO (latia pele ai -t. / " tlui jni',idii ('1 ( 'iiiia!i(iiiçãíi
o " 02. de 2311212003.

,\ri. 1 'Mi () ensino será uninisurado com base nos seguintes principias:
-_ igualdade dcci uuiliçôcs para ti acesso e ÍrcqiiCuieia à escuda e psnnant"uiei:u nela:

II libeidade de aprender. ensinar e pesquisar, e de divulgar o pens:umucnui '. ii afle ei' saber:
III piLiral isniu de I& 1x., e de concepções filosófica ,' . jicil ii teus. esieiue;is, rcligiu isas e peda-

iCIS. Llt i C Li indu iii ii educando à fi rniaçãc i de unia postura i.i ica e social P0 ipri as:
IV preservação dos valores educacionais regionais e locais:
V - gratuidade dii L'tlsiiuii público:

1 - a iicriiaçãi i dos profissionais do ensino, com a garantia. na ir urina d.i lei. de plano de
cai re r.i '.ini ci inagistno público, com piso de efleittleiltu profissional e Com ingresso exelusi a-
tricOte pt'i conclui so público de pros as e títulos, reali,ado periodc:iimientc. '.1h cecirmie puníi_llco
único aditada nela Pstadui pira seus sers idorcs



VII - gestão democrática cio e nsi no público, na fornia  da le
VIII -se leção competitiva interna para o exercício de cargo comissionado de Diretor e da

função de Vice-Diretor de escola pública. para período lixado CU) lei, prestigiadas, flZl ilpUlilÇilo

objetiva do mérito dos candidatos, a experiência prolissional, a habilitação legal. a titulação. a
aptidão para liderança, a capacidade (te gerenciamento, na forma da lei, e a prestação de serviços
no estabeleci liienlo por dois anos, pelo menos:

• (Inciso regulamentado pela Lei o" 10.486. de 241711991.)
• (Inciso declarado inconstitucional em 5/2//997— /tDIN 640. Acórdão
publicado no L)iório da Justiça em 11141N97)

IX - garantia do princípio cio méri(o, objetivamente apurado. na  carreira cio magistério:
X -- garantia cio padrão de qualidade. mediante:
a) avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do sistema educacional, pelo corpo

docente e pelos responsáveis pelos alunos:
h) condições para reciclagem periódica pelos profissionais de ensino:
X  - coexistência de instituições públicas e privadas.
Parágrafo único —A gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui acie todo  material escolar

e a da alimentação do educando, quando na escola.

• (Vide Lei o" 11.871. de 211811995.)
Art. 197 - A descentralização do ensino, por cooperação, na fornia da lei, submete-se às

seguintes diretrizes:
- atendimento prioritário à escolaridade obrigatória:

II - garantia de repasse de recursos técnicos e financeiros.
Parágrafo único - A cessão de pessoal cio magistério se dará com todos os direitos e vanta-

gens do cargo, como se em exercício em unidade do sistema estadual de ensino.

• (Artigo regulamentado pela Lei ii" 12.768, de 221111998.)

Art. 198—A garantia de educação pelo Poder Público se dá rneciiante:
- ensino fundamental, obrigatário e gratuito, mesmo para os que não tiverem tido acesso a

ele na idade própria, em período de oito horas diárias para o curso diurno:
II - prioridade para o ensino médio, puni garantir, gradati vamente. a gratuidade e a

Obrigatoriedade desse grau de ensino:
III - atenclimen co educacional espec;i aliado 210 portador de deficiência, Piefet'enc ial mente na

rede regular de ensino, com garantia de recursos humanos capacitados e material e equipamento
públicos adequados, e de vaga em escola próxima à sua residência:

IV - apoio às entidades especializadas, públicas e privadas, sem fins lucrativos, pala o
atendimento ao portador de deficiência:

V - cessão de servidores especializados para atendimento às fundações públicas e entidades
filantrópicas. confessionais e comunitárias sem fins lucrativos, de assistência ao menor e ao
excepcional, como dispuser a lei:

VI - incentivo à participação da comunidade no processo educacional, na fornia da lei:
VII - preservação dos aspectos humanísticos e profissionalizantes rio ensino médio:
VIII - ex pansão e manutenção cia rede dc estabelecimentos oficiais de ensino, com a (lotação

de iii fra-est ruiu ra tísica e equ i paincn ios adequados;
IX - promoção cia expansão cia rede de estabelecimentos oficiais que ofereçam cursos

gratuitos de ensino técnico— industrial, agrícola e comercial, observadas as peculiaridades regio-
nais e as características dos grupos sociais:
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X - atendimento gratuiio em creche e pré-escola à criança de aiú seis anos de idade. cm
período diário de oito horas, com acarantia de acesso ao ensino fundamental

X 1 - pi'opiciaincnio de acesso aos níveis mais elevados do ensino. da pesquisa C dt criação
irtísi ica. sctindo a capacidade de cada um:

X II - expansão da oferta de ensino noturno regular e de ensino suplei vii. adequados às
condiçoes do educando:

X Iii - criação de sistema iniegi'ado de hihlioiecas, para difusão de nIorniaçõe' cicniificas e
culturais:

X IV - programas específicos de atendimento à criança e ao adolescenie superdotados. na
a da lei:
XV - supervisão e orientaçãoeducacional nas escolas públicas, cio todos os níveis e moda-

1 idades de ensino, exercidas por profissional habilitado:
XVI - atendimento ao educando. no ensino lii uda mental, por meio de programas su plemen-

t:ue' de Eirnes-iniento de material did:ii co-escolar. transporte, aI inicntação e :tssis(il1ci:1 à saúde;
XVII - amparo ao menor eareni e ou i n trator e sua formação em curso pio lission ai izaui te.
* 1°- () acesso ioensino ohrigaiõno e gratuito direiio público subjetivo.
§ 2° - O não-ol'creciinento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua olerta irreg11lar.

imporia responsabilidade da autoridade competente.
* 3° Com pele ao Estado recensear os educandos do ensino fundamental e. inedi:inte

iii si ru mentos de controle, zelar pela lreq tii eia à esc l a
§ 4- Oeiisiiioé lisreà iniciativa posada. vei'ilieadasas seguintes condições:

- ohsersfincia das diretrizes e bases da educação nacional e da legislação concorrente em
nível &siauiii;il

Ii - auk ritação de funcionamento e supervisão e avaliaçâo de qualidade pelo Poder Público.

Art. 199 - As uiiiscrsidades gozam de autonotitia didático- científica e administrativa.
i nelu ida a gestão financeira e patrimonial, observado o princípio de indissociabu 1 idade entre
'flsi no. pesquisa e extensão.

1' - O Esiado destinará dotaçoes e recursos à iperacional i/ação e à manui tenção das
atividades neccss:írias à total implantação e desensols imenio da Universidade do Estado de
Minas Gerais - IJEMG - e da Universidade Estadual de Montes Claros - hNIM( )N'iLS -. no
alor de. no mínimo. 2 ,4 por cento) da receita orçamentária corrente ordinária do Estado.

repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos do toial . no mesmo exercício.

• ( i ir mra/) acre,see,itodo pelo iIr!. 2" do Emenda ( '1 Constituição
o" 47, de 2711212000.)

* 2° - Dos recursos a que se refere o par:ígratim anterior. 7.5'4 (sete e meio por cento) su'i'ào
destinados prioritariatnemiieàe riaçàii e à implantação de cursos superiores nos vales do
Jequitiuhonha e do Mucuri pela (_niversidade do Estado de Minas Gerais - IEMG -- e pela
1 nisersiulade Est:idtal de Motites Claros - 1 NIM( tXTES -, podendo. ustihicadainenle. ser
enipre°ittos mia m:inuiemiçao ik' outras atividades das respectivas unisersidides.

• ( Parágrato acre.scentwlo pelo (ii-t. 2" (Ia Emenda à ('o,tstituiçio
ii" 47. 1/e 2711212000.)

§ 3" - Na insial:ição das unidades da Unix ersidade Estadual de Minas Gerais. ou iia encainpaçài 1

de entidades educacionais de ensino tiniversitíri ), levar-se-ão em conta, prioritarianlente. regiões
densamente povoadas não :itu'ndidas por ensino ptihl co superior. ohservaila a vocação rcgtoital

• (!rnig,afo ,'enuune,'ado pelo SF11. 2"da L'meitdui à Constituição ti" 47,
de 27/12/2000.)
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§ 4°-As atividades acadêmicas e administrativas das universidades públicas estaduais serão
reguladas por normas específicas.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar:. /0 da Entenda à Constituição n" 72
de 2411112005.)

Ari. 2(X) - Respeitado o conteúdo mínimo do ensino fundamental estabelecido pela União.
o Estado lhe fixará conteúdo complementar. com  o obleti vo de assegurar a formação política,
cultural e regional.

Parúgtatit único - () ensino religioso, dc matrícula lacultati va. constituirá disciplina (los
horários normais das escolas públicas de Ciisiit() furidaiitental

(Vide Lei a° 15.434, de 5/1/2005.)

Ari. 201 - O Estado aplicará, anualmente. nunca menos de vinte e cinco por cento da receita
resultante de seus impostos, incluída a pros enienie de transferências. na  manutenção e no desen-
s'olviiiienttt do ensino.

§ 10_ A parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos Municípios não
considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo.

§ 2° - Para efeito de cumprimento do disposto neste artigo, serão considerados o sistema
estadual de ensino, os recursos transferidos para o sistema municipal de ensino e os aplicados na
forma do art. 203.

§ 3'- A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das neces-
sidades do cnsinoobrigatório. nos termos do plano estadual de educação. observadas as diretrizes
nacionais da educação.

§ 4' ( ) ensino fundamental pt'ihl ico lerá comi k mie adicional de ti nanciamenio a cm miii ri hui -
ção social do salário-educação, na forma da legislação lderal.

(Vide Lei ,i " 13.458, de 121112000.)
* 5"- O percentual mínimo a que se refere este artigo será obtido de acordo coro os valores

reais dos recursos na data de sua arrecadação.
Ari. 202- O Estado publicará no órgào oficial, até o dia dez de março de cada ano, demons-

trativo da aplicação dos recursos previstos no artigo anterior, por Município e por atividade.
Ari. 203 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas e podem ser dirigidos

às escolas comunitárias. confessionais ou filantrópicas. definidas em lei. que:
- comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação:

II -assegurem a (lesO nação do seu pn ri mônio a outra escola comu ri ii ária. li lati npi Ca ('Li

confessional. ou ao Poder Público, tio caso dc encerranie rito de suas atividades.
§ 1" - 0% recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para

ensino lundainental e médio, na Forma da lei, para os que denionstrarem insuficiência de recursos,
quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede pública na localidade de residência do
educando, obrigado o Poder Público a investir prioritariamente na expansão de sua rede na
localidade.

• (Parágrafo regulamentado pela Lei n" 10.638. de 171111992.)
§ 2" - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro

do Poder Público.
Art. 2()4 - O plano estadual de educação. de duração plurianual, visará à articulação e ao

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, à integração das ações do Poder Público, e
adaptação ao plano nacional, com os objetivos de:
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- erradicação do analfabetismo:
II -ti ni versaliiaçio do atendimento escolar:
II - 1 mi Ih lrta da qualidade  do ensino:

1 - 1. rin ação para o trabalho:
- prornttçãit humanística. científica e tecnológica.

l':ir:igralo único - Os planos de educação serão encaminhados, para apreciação da .•\sscmbki:i
Legislalus lati' i milt:i tnn(ae uni deaeostndtm ano	 anteriorao ilii IFtICIOdt SIlac\i'CLIÇaO

.-\iI, 2(15 - É defeso ao Estado auxiliar. coimu Icculsos fiui;iuicemits e humanos. o \lurmtcilmio
que dci se de comprovar a regular e clica, aplicação, liii alio tnmc&liaianiente anterior, do mínimo
cmmilst itiictouial mia inaituiençãt e no desciism ils nhlcilto mio eiismmii 1

Au, 206 - ( 'oimupcic ao Conselho Lsiadual de Lmlmme:uç:mo. semim pie(ii/o de outias ,itr ibuições
a ele conicralas ciii leu e observadas :15 diu'eiruics e h:iscs estalmelcctdas pela iiião:

1	bar vir nmirm:ls disciplinadoras (]os visterui;is es:idmial e municipal de ensino:
II - tia erpretar a leg viação de ensino:
III - aulori/:ur e supervisionar o Iuneiutuaitietiiodim eilsinlm particular e as aliam-lhe a qualidade.
IV -. desconcentrar suas atribuições. por flicimm de cm mmm ssms.'s de zmitihito municipal
Par;ígr:utim iiriico—A competmneiim. a org:lntiaçãc e .:s diremnies do uneIsnamenim di ('nc

ser.u' i' ' i,it'eli'iii,l ' Ciii lei.
Sçào 1'

Da ( ititura

• t ii/t Lei n' 11. 726. de .61/1211 ()().J
Ari. 207 () Poder Público garante a iodos mm pleito exercício dos direitos culturais, para o

que mmuectmlis.ir;'u. v:ulimri;mr',ediFitidi':í:us munilcst:mçõescuiliriruisdaemimuiuimidadeiiiitieii':i. inediaii-
te, sobretiucir:

dei iiiii;.- lo e desenvolv inhento de pui íimea que iii reli e. integre e divulgue as niani lextações
culturais cl:us diN ervas regiões do Estado:

II criação e mimnuitenção de núcleos culI tirais rcgirimlats e de espaços públicos equipadm is.
paia a k mriiiação e difusão das expressões anmstleo-eur liiur:uus:

III eriaçao e manutenção de museus e arqui sos públicos regionais que Integrem o sistema
de prcvs'rs uç;im da niemúna do Estado. franqueada a consulta da (locunientaçãn gos ernamenial a
quantos dela necess 1 teia:

IV - .udmmçãmm de ttied:das adequadas a identificação. proteção. conservação. res alort'içiio C
recuperação do patrimônio cultural. histórico, natural e cicia 'fico do Estado:

V - adoção de Incentivos ficams que esttmuleiii as empresas privadas a investir na produção
eu Rural e artisiica do Estado, e na preservação do seu pai ri nônio histórico, artístico e cultural:

• (Vim/e Lei o" 13.464, de /2/1/2000.)
(Vide Lei o' 17.615, de •1171200's'.)

VI	idmmç;io ik' ação impeulitiva da t's-:usair. dt'siruiç:iute (kSearlcteri/aça(i de obras de :urtu'c
iii' orrilris liu p is de v-;iluir histórico.	ailil,11co. cultural:

II estirtiulo 2us ali' idades de Car:iict cultural e ai'uistico. iuotadamente as de ctuttho i'cerumnal
e as lolclriricas

1 '' 1) l : st,id . com a colaboração da u'orimuiiid.ide. prestara apoio para a prcscrv açâl r das
m:inilest,uy'cs culturais locais, especialmente das escolas e ls:umivlas musicais, guardas de congo e
ias alI i,uil,is

(4$.



§ 2' - O Estado manterá fundo de desenvolvimento cultural como garantia de siabi 1 liação do
disposto neste artigo.

Ari. 208- Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto. que contenham referência à identidade. à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais se incluem:

- as formas de expressão:
II - OS modos de criar, fazer e viver:
III -w, criações científicas. tecnológicas e artísticas:
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e (leinais CS)íIÇOS destinados a manifesta-

ções artístico-culturais:
V os CoiljullLOS urbanos e sítios de valor histórico. paisagístico. artístico, arqueológico,

cspe lcológ o. l)ile0ttt0l(SiCO3 ecológico e ctent ílic i.

(Vide Lei ,i" 13.956, de 241712001.)
lii. 209 - () Estado, com a colaboração da comunidade, protegerá  patrimônio cultural por

meio de iii'. eiitiírios. registros, vigilância, tombamento e desapropriação, de outras formas de
acautelamento e preservação e. ainda. de repressão aos danos e às ameaças a esse patrimônio.

Parágrafo único - A lei estabelecerá plano permanente para proteção do patrimônio cultural
do Estado. notadamente dos núcleos urbanos mais signit'icatisos.

Ao. 2 10 - A lei disporá sobre a fixação de datas conlemoratisas de fatos relevantes para a
culiuia c'i:idui)

Seção V
Da Ciência e Tecnologia

A ri. 2 1 1	( ) 1 stado promoverá e incentiNarJ o desenvolvimento científico, a pess iii sa. a
di fusão e a eap:icI lação leenológicas.

Vide Lei ,i " 17.348, de 171112008.
§ 1" A pesquisa básica receberá tratamento prioritário do Estado, com vistas ao bem

público e ao progresso do conhecimento e da ciência.
§ 20_ A pesquisa e a difusão tecnológicas se voltarão prcpoitdetaittetiiente para a solução de

problemas regionais e para o desenvolvimento produtivo do Estado, com prioridade para o
consumo interno.

§ 3° - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e
tecnologia e concederá aos que dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

Ari. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e lhe atribuirá
dotações e recursos necessários à sua efetiva operacionalização, a serem por ela privativamente
adminisirados, correspondentes a, no mínimo, um por cento da receita orçamentária corrente
ordinária do Estado, os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos.
nO fllCsfll() exercício.

Parágrafu únicoico - A entidade desti ii ar:í o ,, recursos de que trata este artigo prioritariamente
a projetos que se ajustem às diretrizes básicas esiabe lecidits pelo Conselho  Estadual de Ctneia e
'lecnologia ( '( )Nl ( 'II-. definidos como essenciais ao deseuvols incito científico e tecnológico
do Estado. e à rccsirlituração da capacidade imenieo-cieimiílica das instituições de pesquisa do
Estado, cm conformidade com os princípios definidos nos Planos Mineiros de Desenvolvimento
Integrado - PM 1 )ls e contemplados nos Programas dos l'lanos l'lurtanuais de Ação Governa-
mental - PPA(;S.

• (A'tigo CO7I redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
n° 17, de 20/121/995.)
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• ( Vide a,ls. ii "  100 e 101 (1(1 Lei o" 11.050, de
• i Vide Lei ii" 17. 348.  de / 7I1/200.)

Art, 21 -E ntre  outros estímulos. a lei disporá. obNervado o ari. 146. Xl. sobre conces-
são de isenções. incentisos e benclicios fiscais a empresas brasileiras de capii.iI nacional.
com sede e a(1111111i"trziçã(l no Estado. que concorram para a s iahi 1 itaçáo da autonomia
iccni iii lOis l laco mil. espccialineiiic

1
:1) tilie iciltiain sua prl0.lLIçi1l voltada	II a II i,ieicado Interno, eu iaicLtr .ls dedicadas

produção dc IlitilenLos. com uitlitaçao ilc iel.'illiIllgiu iiidicadi 1)11.1 a csjili iiçni dos iccui'siis
naiiiiils e pira a presersaçïLii do meio ambiente:

h que iirtiiiiis aiO pe55ui5a tecto )llit!1C,i e (hi.'SeFl\ tils U)ieflto c\l)eitillL'Iital iii átiihiii .li medi-
ema piesentiva e terapêutica. piihlii1ticiii e do ulioiein seus resultados e pridiii.ini etimiplinenios
espiecaliiados destinados ao uso de 1slrtidom de deficiência:

e i que pri miovam pesquisa icem iii ei sol lada para o desens si imento de Ole! sli is e tccn
cas iprI ipriadas á geração. tu ierpreiaçat i e aplicaçãoi dc dados mincrogcoló,-, ico s. alem  de criação.
ilesens ol incuto. nos ação e adapiaçaii ieciilca. ciii equipamentos:

d i que pronlos am pesquisi tecnológica rio deseiis ols imento e na adaptação de equipanien-
iils clii nicletn'inicos:

II -is empresas públicas e sociedades de economia mista cujo ,, invcsilliieilt,is ciii pesquisa
cieiiiifici e ri iação de tecnologia se levelein necessários e ides-mies ao desemisolsiniento
si iCiOI.'CI 1111)01 ICi 1 estadual

III	is einpiesas que promniis 1111 a pesquisa e a iiilitiçãii de ieenoliigmas ilierniiis is.
Vide Lei o" 17.348.  mie / 7/1/0l).'

Seção VI
Do \Ieio Ambiente

2 1-4	'liçlis	1L1 LliL'lt' a 111c11 1 .iiiihmeiuic ceoliicinueiiie cqumlihiuilo. heiiu dc uso
comiuuilil di 5 is o e eseiiciil a sadia qu;mlidade de di. e ao Estado e a coleto. idade e i oposto ia

er de deiend-lo e eiinserv:í- lo para is y.cr:içúes presentes e 1 Lituras.

• 1 Vide Lei li ` 14. /N/. mie /7/112002.)
• (Vide Lei ,i " 14.309, de /V1ó/2002.)

1'' Pira assegurar a eletividade dli direito a que se refere este ao igo. incumbe ao hstado.
entre liliris atribuições:

- pri 11111 1VC r a educação anibiental em (o dos os níveis de ensino e disseminar, na li irma da
lei, as informações necessárias à conscienui/ação pública para a presers açio do meio ambiente:

• iI,iei.v ' reçl4la??ieiitai/o pela Lei li' 15.441, de 111112005.
II assegurar, na forma da lei. o li re acesso ás i nu Irmações hás icas sih re o neto ambiente:

• (Inii,so iei,'ulwne,ztado pela Lei o" 15.971. mie 121112000.)

III t s ic s ciii r e controlar a pi ilu ição. a erosão, o assoreamento e l nitras ti 'mias de degradação
miiihmeniil

1 \1 es iL'I r. na lrma di lei. irls ia a muimc'nc ia do orgao estadual de ci liii o ik C ;im'I ii ica anihmcival
piri mllicimi. ampliação ou desenvolvimento de miis idades. construção iiii reliiriimi de imisialações
capa/es de causar, sob qualquer lorimiu, degradação dl' meio ambiente, seio Iirelui,o de outros
uequisitiss legais. presers :0.11)1 sigilo imidmisinal:
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V - proteger a fauna e a flora, afim de as segurar a diversidade das espécies e dos ecossis(emas
e a preservação do patrimônio genético. vedadas, na fornia da lei, as práticas que provoquem a
extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade:

(Vide Lei ,," 14.18I, de 171112002.)

VI - definir mecanismos de proteção £ fauna e i hora nativas e estabelecer, com base em
monitoramento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção e que mereçam proteção especial:

• (inciso regulamentado pela Lei n° 10.583. de 311111992.)

• (inciso regulamentado pela Lei ti' 14.181. de 171112002.)

VII - controlar a produção, a comercialização e  emprego de técnicas, métodos e substân-
cias que importem riscos para a sida, a qual idade de da. O meio alllbiciltL', bem como o transpor-
te e o armazenamento dessas substâncias em seu território:

VIII - criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação. mantê-
los sob especial proteção e dotá-los da infra-estrutura indispensável às suas finalidades:

IX - estabelecer, através de órgão colegiado, com participação da sociedade civil, normas
regulamentares e técnicas, padrões e demais medidas de caráter operacional. para proteção do
meio ambiente e controle da utilização racional dos recursos ambientais:

X - manter instituição de pesquisa. plane Janicnto e execução que assegure aoórgão indicado
no inciso anterior o suporte técnico e operacional necessário ao cuiiipriiirento de sua finalidade:

X 1 - preservar os recursos biotcrapêuuircos regionais.
§2` O licenciamento de que trata o inciso IV do parágrafo anterior dependerá, nos casos de

atividade ou obra potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, de
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

4 3 Parte dos recursos estaduais previstos no ao. 20. § 10. da Constituição da República será
aplicada de modo a garantir o disposto no § 10, sem prejuízo de outras dotações orçamentárias.

§ 4°- Quem explorar recurso ambiental fica obrigado a recuperar o mero ambiente degradado.
ira fluiria da lei.

§ 50 A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator.
pessoa física ou jurídica. a sanções administrativas, sem prejuízo das obrigações de reparar o dano
e das cominações penais cabíveis.

§ 60 - São indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas pelo Estado, necessárias às
atividades de recreação pública e à instituição de parques e demais unidades de conservação, para
a proteção dos ecossistemas naturais.

§ 7° - Os remanescente ,., da Mata Atlãritiea, as veredas, os campos rupestres, as cavernas, as
paisagens notáveis e outras unidades de relevante interesse ecológico constituem património ambienta[
do Estado e sua utilização se fará, na forma da lei. em condições que assegurem sua conservação.

(Vide Lei n° 14.309, de 191612002.)

Ao. 215 - É obrigação das instituições do Poder Executivo, com atribuições diretas ou
indiretas de proteção e controle ambiental. infarniar o Ministério Público sobre ocorrência de
conduta OU atividade considerada lesiva ao meio ambiente.

Ao. 2 16 - ( ) Estado criará mecanismos de fomento a:
- re hiorestame ato com a final idade de suprir a demanda de produtos lenhosos e de minimizar

o impacto da exploração dos adensamentos vegetais nativos:
II - programas de conservação de solos, para minimizar a erosão e o issoreaimrento de corpos

d'água interiores naturais ou artificiais:
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ii pu gramas de defesa e recuperação da qualidade das águas e do ar:

1V - projetos de pesquisa e desenvols 1 mento teenologico para :1 til ii il.açáo de especies
uiatisas nos lrog ualnas de rclloiest:iiiieiito.

1' - () hsuachi romover:t 0 inventário. o ni peamento e o monitor mento das coberturas
COetais n,itIs is e de seus recurso' hi&lrie's. para adoção de medidas especiais de proteção.

2 - ( ) Isiado auxiliará o Município na iunplan(açáo e na Inauitilerlção de hortos florestais
lestinadiisàrecolnisiçáo da flora naus a.

Au. 217 As :itis idades que iiili,eni iriiduio flotestais conto coitibustisel liii iiiaferia-
riiiia ilecrão. para o fim de licenciaiiientu :iuihieuiial e lia turma estabelecida em lei, coiiijirosar

que po^mjç-llj disponibi 1 idade daqueles insuilios. eapai de assegurar. técnica e leealiitente. o
s ut i l uilientil.

Vide Lei n 14.309. de /9/ó/2002.)

Par:i g r;ilo único - V. obrigatória a reposiço florestal pelas empresas eúnstiuiiidiiiuis. tios

limites do Fstad i. preferencialnieiite no território do Mutiicípio produtor de cars áo sege tal.

Seção II
Do Desporto e do Lazer

\ri . IS	1	lsiail,ui,iiIii,,	uiici'uiuIiita icut(otleiiI deeiisiiiocciii

entidades ulesportis as. a ploiiioçio. o estimulo. a oi ieniaçao e o atioto á prática e iliIiisiio da
educação Fisiea e do desporto, li irnizil e no Iorni:il. com:

- a dest inação de recursos ptihl icos à promoçat, pruon i:iria do despono educacional e, em
situações especificas. do desporto de alto rendimento.

II - a proteção e incentiso às manifestações esportisas de crtaç:io mineira:
III - o tratailienu) duterenciado para o desporto protissional e lia' protissional:
IV - a obrugaioriedade de reserva de arcas destinadas a praças e campos de esporte nos

projetos de iii haitiiação e de unidades escolares.e .i de desensol vi incuto de Ioa 1 i s de ei iits-

irução de áteas para a prática do esporte Coifltuiiii,ii o.
ParaLr,ito uiiiico - ( ) Poder Publico uuar:inl ri ao portador de tleticiëneia ilenilintento

especial ,adi tio que se retere 'i t isica e :i pr:ii ca de atis ulnIcs despori is is s ibi cuido
no Cimhito escolai.

,\ri. 21 1 )	(1 clube e a ulssiielaçao que loineiutciii pr iic.is espoitivuis propiciara,) ao atleta
integrante de seus quadros bruna adequadas de •icum puinliatiteini i inedii' e de e.\aiiics,

Ari.  220 ( ) Poder Públ icolei apo i ará e i nceni is ara i' later, e o reconhecerá c( Si) 1 i rma de
promoção social.

I'ar:ier;iti i único - 1) 1 siado Incentivará. med iante henelïeios fiscais e na fi riiia da lei, o
insestimenio da iniciativa privada no desporto.

Seção VIII
Da Família, da Criança, do doIescente. do Portador de Deficiência e do Idoso

Ari	1 - \ 1 atou ia recebei.i prieç:ul de lst,ido. na torm:i da leu
l'aragr.ili Li li 	() Estado. isoI.udimente si ciii cooperação. iltuinicia programas destinados

á assisiineia ii tuiniílua. colo o objetivo de assegurar:
- o liste exercício do planejamento taniili:iu

II - a iriuuit.içãu psic- osst ci:it as I:iniílii' de bar ,i renda:

III - a pr'seii 5 i'd.i :iIeii.ia n,, 	,l,us rel.içoes familiares.
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IV - o acolhimento. preferentemente em casa especializada, de mulher. criança, adolescente
e idoso. vítimas de violência no âmbito da família ou fora dele.

Ao. 222— É cles cr do Estado promover ações que visem assegurar à criança e ao adolescente,
com prioridade, o direito a vida, saúde, alimentação, educação. lazer. profissionali/ação. cultura.
dignidade. respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e colocá-los a ,al\ o de toda
forma de neg ligência. discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1°— O Estado estimulará, mediante incentivos fiscais, subsídios e menções promocionats.
nos termos da lei, o acolhimento ou a guarda de criança ou adolescente órfão OU abandonado.

§ 2° - () Estado destinará recursos à assistência materno— tu anti 1.
§ 3° - A prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado. que

atendimento especializado à criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo ações que
auxiliem sua integração na comunidade, na forma da lei.

• (Par(Igrafo regulamentado pela Lei ti" 11.544, de 2.51711 994.)
Ao. 223 -As ações do Estado de proteção à infância e à juventude serão organizadas na

forma da lei, cora base nas seguintes diretrizes:

• (Vide Lei a" 10.501. de 17/10/1991.)
• ( Vide lei o" 11.397, de 6/1/1994.)

- desconceniração do atendimento:
II - valorização dos vínculos familiar e comunitário, corno medida preferencial para a

integração social da criança e do adolescente:
III - atendimento prioritário em situações de risco, definidas em lei. observadas as caracte-

rísticas culturais 1' sácioeconômicas locais:

(Vide Lei a" 15.473, de 281112005.)

IV - participação da sociedade, mediante organizações representativas, na farmulação de
políticas e programas e no acompanhamento e fiscalização de sua execução.

Parágrafo único - () Estado manterá programas sóciii'dticativOs destinadoscriança e ao
adolescente privados das condições fundamentais necessárias ao seu pleno desenvolvimento e
estimulará, por meio de apoio técnico e financeiro, os de igual natureza de iniciativa de entidade
filantrópica.

(Vide Lei o" 10.501, de 17/10/199/.)
Ao. 224 - O Estado assegurará condições de prevenção das deficiências tísica, sensorial e

itiental. com prioridade para a assistência pré- natal e à infância, e de integração social do portador
de delicíência. ciii especial do adolescente, e a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos.
com eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos ar(Iuitetônicos.

• (Vide Lei ,i° 10.837. de 271711992.)

• (Vide Lei a" /3.738, de 2011112000.)
§ 1°— Para assegurar a irnplententaço das medidas indicadas neste artigo, incumbe ao Poder

Público:
- estabelecer normas de construção e adaptação de logradouros e edifícios de uso público

C (te adaptação de veículos de transporte coletivo:

• (Inciso regulamentado pela Lei a" 11.666. de 911211994.
II - celebrar convênio com entidade protissionulii:intc 'elo tin\ iulCr,l11\ '.	'tas à

formação profissional e à preparação para o trabalho:
93



- esil imular a enipresa. mediante adoção de mecanismi is. iiii.d USIS C ineenhi 5 is íiseais. a
ibsi rS er a ia ão-k - obra de portador de (khciL' nela:

IV -. cI'i.arccliil'iis piiilissioiiili/aiiles I 1 ,iri lrelnaillento. liabiIitaao e reabilitação prolissiii-
iii do portador &1Q sleiiciciicia e do audumado rio trabalho. e assegurara integração entre saúde.

educação e lrahalhii:
(hi tS(l O', l,l(llPlC1I!lUJü pela Lei li" 11. 944.  de 19/10/1995.

V - tmpl:iiitar sIstelilas espccr:ilriadiis de comunicação cm estabelceimenui da rede oficial de
ensino de cidade polo rciaonal, de modo i atender as ireeessidades educacionais e sociais de
portador de dcl ie iric 1 a k isual ou and 1 LIS .1

VI criar prIirarrra s de :iSsistCtit'i:i iiiieizr:il para excepcional não reabililavel:
VII - 11111 iS ei' a participação iI:is umidadesLides represeri iahls as dii segnienhi 1 ira k irmu lação da

política de aieiidiiiiciiti 1 ao portador de de eiciicia e rio eiiiiIi'iile das ações desenviris II.Is. Clii lodos
o níveis. pelos rgãos estaduais responsaseis pela politici de prilieção ao portador de deticiencra:

III -- .isseeiir.ir. nas emissoras iiiIeI:irs de iles isão do Istad. tradução. I lo , Iiiicrprcic. para
portador de dehici'rieia auditis a, dos noticiários e eomunrcaçics iliciais:

IX - pr mi ser a Ii irmação dos polieia IS liii! mares e deiliais sers idore s, públicos resp insás'cis pela
segumnça do Irájisito, para Itabilit:í-Ios ao akrrdintcnio das necessid:ides do portadi ir de dcírci'neia:

X - destituir. lia torna da lei, recursos às entidades de arirpuro e de :issiskmt'i:i :iii portador
de deliciéneia.

* 2"—» scr'idor público que passe à ei indição de det'icierite no exercício de caso 011 ! unção
pública. o Estado asseurarã assistneia médica e hospiialar. int'dieamentos. aparelhos e equipa-
mentos necessarios ao tratamento e à sua adaptação às nos :15 eondiçCes de ida.

Art. 225 - ( ) Fsiado promoverá euiikliçles que :issegtireiii :lfllparO a pessoa idosa, no SluC
respeite -,'i sua dignidade e ao seu heiii u'st,ii,

• (Vide Lei ti" 12.666, de 471111997.)
• (tu/e Lei ei " 13. 176. de 20111/999.)

ariipiio ao idoso seta. quanto possível. exercido no próprio lar.
• 1 Vide Lei ai" /3. 763, de 30/11/2000..'

§ 2"— Pai :isseurara integração do idoso na comunidade e nu tamília. serão criados centros
diu mi is de Luci e de um paro à se! nec e programas dc 1rcp:ir:Içãi i para a aposei i tadu iria. com  a
participação de uishiluições dediead is a essa finalidade.

§ Y - •\ul in.iioi'es de 65 (sessenta e cinco) anos i gar:irii ida a gratuidade nos transportes
eoleiis os urbanos rrieuliante aprescni:içáo da carteira de identidade ou de irabalhi i, sendo vedada
a ex ienei a de qu.l quer i mira forma de ide itt ficação.

F'ará,i,'rafo aeresee,rtuulo pelo art. 1" da Emenda i ( ( i?i.SfI(i1iÇ'c(i

2'. de J//1')/1 997
.-\rh. 226 Pira assegurar a cicio. .i parlieipaçao da socieulide. nos termos do disposto nesta

seção. serão criados ii ('onsellio lsiautu:il ilos Diremos da ( Fiança e do Adolcseenic, o Conselho
Fstadual de l )cles:i dos Direitos do I'iíi:itli i de Deficii'nci:i e ii ('iinselho Estadual do Idoso.

• (Vaie Lei a" 10.501. de 171101199/.)
• Vide Lei a" 1.4 .170, iii 20/1/191)1).)
• 1 Vide Lei ti" /3.799, 1/e 2111212000.)

l'araiir:i lo miei i - ( )Conselho Est.IulII:ll de Defesa dos 1 )iremos tio Portador dc l )ctierineta e
o Conselho ist:idu:iI do Idoso serão inshituidiis até o dia IS ik inarçui de 191)

(.'t ,isç(l ((1)11 i'edmiçaui (1(1(1(1 pelo 0,1. / %/(l Eoienda a ( 'ona(ifluçdo tio(),

de 21/12/1992.)
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Seção IX
Da Comunicação Social

Ar(. 227 - A mau ii estaÇão do pe isamento, a criação, a expressão e a inforniação, sob
qualquer Íorma. processoou veículo. não sofrerão restrição. observado o disposto na ('onstitui-
çáo da República e nesta Constituição.

Parágrafo único - Nenhuma lei ou ato do Poder Público poderão constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em veículo de comunicação social. observado o seguinte:

- é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato:
II - é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indeniiação por

da nos material, moral ou ït i iii agem:
III - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. assegurado

o direito a indenização por dano. material ou moral decorrente de sua violação:
IV - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações

profissionais que a lei federal estabelecer:
V - a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade:
VI - é vedada toda e qualquer censura de natureza política. ideológica e artística.
Art. 228 - A produção e a programação das emissoras de rádio e de televisão oficiais

atenderão aos seguintes princípios:
- preferência a finalidades educatisas. artísticas, culturais e informativas:

II - promoção das culturas nacional e regional e estímulo à produção independente que
objetive sua divulgação:

III - regionalização de produções culturais artística e jornalisiica, nos percentuais
c\t:ihelecldos em lei federal:

IV - i'espeito aos valores éticos e sociais dii pessoa e da família
Pará-rafo único - As emissoras de rádio e de televisão sob controle do Estado ou de entidade

de administração indireta reservarão horário para a divulgação das atividades dos Poderes do
Estado, conforme dispuser a lei.

Ari. 229— Os veículos de comunicação social da administração direta e indireta do Estado
são obrigados a:

- manter conselhos editoriais integrados paritariamente por representantes do Poder
Público e da sociedade civil:

II - manter comissões de redação comIxistas de representantes dos profissionais habilitados,
eleitos diretamente por seus pares.

Art. 230— Para os eleitos do disposto nesta seção. o Estado in stituirá, como órgão auxiliar.
o Conselho Estadual de Comunicação Social. composto de representantes da sociedade civil, na
forma da lei.

(Vide ali. 65 a 68 da Lei o" 11.406, de 281111994.)
CAPÍ1'I!.() II

DA ORDEM FC0NÔMIC,\

Seção 1
Do Desen'volviniento Econômico

Art. 231 - ( ) Estado. para fomentar o desen	intento econômico, observados os prutcip is
da Constituição da República e os desta Consliiiiiçãit, estabelecerá e executará o Plano M iuicu rti de
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Desetis ,ils imento Integrado, que será roposio pelo Conselho de I)esensols IrmnLo lcnõmico
e SiieiiI e aprovado ciii lei.

• ((ii)it l'('1d(tflh('IIhU1(' pela JÁ'! o' 1 0.628, /e 161111992.)
• ' t'ii/,' Lei o" 12.05/, ile 29/12/1095.,

Nt eol1iposIii' do (r isetlt' 'eia asseeui,td,i ,i trticipaçiida sociedade cix ii.

2''- ) Plano lera. enire outros. i is sei1tiiiiies hielivos:
- ti descnvol', iiiienlo sócttieeonõiiiico inteeradi, dii Fsiado:

II - a raeionaliiaçào e a coordenaçio il,is ações do Gos emo:
III o iricrenierito das atis idades produti' as do hsiado:
IV - a expans10 social do mercado eonsuniidor:

V a siiperaçio das desigualdades si 'dais e regionais (lo Estitiki:

1 .1 d pansãi dt inc reado de 1 rah:il ho:

II	dv'sensolx ilnenio dos \lunicipios de Csc,iss,is condiçõcs de prtiptilsO socisciinóriiie.t;

III -1 dL'sens ' ls mcliii Iddli,iloOiCodo Estidi

.1" Na fixação das dirLIri/es sua a Consecução dos oh1ei 1 vos previstos no p;irdgrato
anterior, deve o Estado respeitar e r''' ar os alores eu 1 lu rais.

40 - ( ) planejamento tox erriainental lerá caráter indicatis o para i i setor pris ado.

Art.  2	- A es p1 raçi i. pci' hsi,id' i, de .tiis idadu econõm ida não será permiTida. salvo
quando ino t ada por reles ,tntc interesse ciii eis o.

§ 1` - As entidades de iidminislriição indireta no exercício de atividade econômica não
poderão guiar de pris 1 legio fi,cal não extensivo ao sei, privado.

' 2 - .-\ lei di 'ci p11 u,ira as rclaç'cs. entre si, do listado. de suas entidades e da si icicijide

.\rt,	- ( ) Esi,ulo adotará instriinicntos rara:
restrição ai' abuso do poder eeiiil,\m ido:

II - ik'lesa, proiiiilç;til e divtilgaçãi itt Is direitos do consumidor. i'cluc;içào para o ciliisiiino e
cs[íIrujlo a organização de iissoeiaçocs olt;iutas pur;I esse fim:

ide Lei ,i" 1009 de 9/11/191M.)
Iii	1 iscal i /açãi d Li 'iii role de q 1 ai iil:i&le. de preço ' c dc pesi is e ii li' tidas do ,, bens e sers iços

pioditii&ks e comerciaii,ados cm seu terniório:
l's	eliiiiinaçào de enfrave huroii,ilicti que emharitce oexereíciu il.i lux idade ectinômica:

-- apoio a peque na e ii microe tilpresa;
VI apoio ao ,tss1ci:tti', ismo e estimulo à or gani/aç,u da atividade econômica cm coopera.

ti', is, mediante tratziiiienti' itiridico diierenciado.
§ 1" 01 dispensaia traluuiiieiito jurídico ditercuiciudo à niieroeinprcsa ' à empresa de

pequeulo p'i ic. ,lssilii dcl iilil.iS CIII lei, com a simplil i;ição de suas illtig,içõds adniuiisirativas.
mrihut,iriis e Lrddimiei.IL. 011 c''rn .1 diIIiiul,R,a''i'u a rciltiç:i ' lestas por li) C w de lei.

• ( Vide Lei ,i" 12. 708, de 29/12/I9'f'j
• V,i-Ie Lei o" /5.2/0. de 7/7/2004.j

§ 2' - ( ) Estado, sira consecuçilo ilos objetivos iiiencionados miii parágralo anft'riiIr, poderá
adotar 5151cmà iarmt:irio dilerenciado. na lorina da lei

* 3'	1 i'-'dcr Publico nuanterã ome	especializado par.! a e\eLiiç.i da js'liuie.i ik iicicsm ti
consumidi

• (Vide arfa. 22 a 24 da Lei ('ooi,li'ozentar o" W. de 1210712001.)
• / Vide Lei (oniplenhimitilr ml" 66, /' 22111200.0
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Art. 234— O serviço público estadual de fomento ao desenvolvimento econômico do Estado
será executado por instituições creditícias oficiais.

Ao. 235 - Fica criado laudo destinado ao hancoto e ao descti'oilviuiicnto sócioeconõunico do
Fst udo, voltado pala as média ,,, pequenas e o icroem l)te suis e para (IS coopera IV(IS. na lormui (1(1 lei.

(Vide Lei n" 11.396. de 61111994.)
Seção II

Do Sistema Financeiro Estadual

.vi.  230 - ( ) sistema financeiro público estadual, estruturado de modo um promos er ti
desenvolvi flieflio equilibrado do Estado e a servir aos interesses da coletividade, com a função
preciptia de democrat i tar o crédito e permitir-à  população o acesso aos serviços bancários, i
constituído pelas instituições financeiras oficiais estaduais.

Art. 237—As instituições financeiras estaduais são órgãos de execução da política de crdmio
do Governo do Estado, sendo constituídas nos segmentos do sistema financeiro que com uereni ao
desens olvimento financeiro estadual.

Ao. 238— A transformação, a fusão, a cisão, a incorporação ou a extinção das instituições
financeiras oficiais estaduais dependerão dc prévia autorização da Assembléia Legislativa.

Parágrafo único Ainda cioe ocorra modificação na estrutura das instituições de que trata
CStC artigo. o Estado deterá, tio tu Ífli 100. cinqüenta e uni por cento das ações COlO direito a voto Fias
constituídas sob a fonna de sociedade anônutila.

Ao. 239— Sem prejuízo do sistema (te centralização das receitas publicas, o recolhimento de
tributos e demais receitas públicas estaduais será efetuado nos cstahclectmentos públicos ou
privados autorizados pela administração fa,endária.

Parágrafo único - A autorização a que se refere o rapal deste artigo será publicada no órgão
deimprensa oficial dos Poderes do Estado e di salgada na internet, na página eletrônica do Estado.

• (A,'Iige cem redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
a" 53, de 1211212002.)

Ar!. 240 - Os recursos captados pelas instituições oficiais estaduais serão integralmente
aplicados no interesse do desenvolvimento do Estado.

Ar!. 241 - O Conselho Diretor de cada in stituição financeira estadual terá, entre seus
membros. um Diretor representante dos servidores, corri direito a voz e voto e por estes eleito
Iivrcmeiite.

§ 1"— () Diretor representante dos sers idores não executará 1 unções operacionais. cabendo-
lhe promover e incentivar a participação dos sers idores na melhor gestão da empresa.

§ 2° - O Diretor representante dos servidores terá estabilidade no emprego durante o período
de representação e por mais um ano depois de terminado o mandato.

Seçao III
I)o lurisitio

Ao. 242 - O Estado apoiará e incenui N ar,í o turisnio como ai is idade econômica, recoithecctu-
do-o como forma de promoção e desenvolvtitiento. social e cultural.

Ari. 243 - O Estado, juntamente com o órgão colegiado representativo dos segmentos do
setor, definirá a política estadual de turismo, observadas as seguintes diretrizes e ações:

• (Vide Lei a" 12.398, de 1211211996.)

• (Vide Lei ti" 15.686. de 201712005.)
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- adoção de plano inteurado e pennaneme. estabelecido em lei. panode-,enx(iK Inlento do
iurisi til) 11 ` kstJil. hscrvado o pnncipio da regionalit:içiii:

• (Vide Lei ,e" 12.308, de /2/12/I99ó.
• ( Vide Lei ,i" 14.$6. de /9/7/20()2.

li	iIiL	liso ao turismo para a população de h:iis.i iendu. unclusisc iiiedianic estiiiiuli's
liscais e criação de colonias de lei as. obscrs ado o dis losio no neisi. anterior.

III - desetis ol i Inenio de nt ra-esirulura e c mscrsaçãi tios lirLpLs esiidiiai s. rama,;
ihi.igicas. cavernas e abrigos sob rola e de iodo potencial natural que senha a ser de interesse

iii rísi co:
IV esi iiniiiti à produção artesanal Upica de cada região do Estado. mediante política de

redução ou de iseiçã de lan i:is dcs idas por serviços estaduais, conforme especificação Cii) leu:

i Vide Lei n" 12. 7(hS. de 2911211997.)
Vide Lei n" 13.437. de 30112119W)

V - amo 1 n'iiginiis de orientação e divul gação dii iunsniti regional e ao desenvolvimento
de prietos itirisi ci is uiiunici pais:

V - criação ik' tinido de assisin&'u:i iii turismo. cm iwiictuiodas cidades hisiric:is. estànei:is
!idrimincr.iis e ouiras localidades com reconhecido poteis.i:il itiristico di' s l)io s l.is de recursos:

Vide Lei /10 15.6. de 2017121iei5. e

II reiauiamentaçãn di. , uso. ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse

V 11	iii:iuiiilciução e apure ili:iiuieiiii das cstãiicias tudo iuuuuuierais;
IX -p F,)1cç:Io  do painimiiiuio ecologiço e husudructi.ctíliuur:d do Estado:
X a p iii à inicial is u pri s :ida na dese n vol'. intento de program as de late r e cnn reten i m culto
a p o .ição:
Xi - . 1	i' .1 es enu's turisiteos, ti tonia (la lei:

II proutuçaw da educação para o turismo ciii iodos is níseus educacionais:

• (Inciso (leres en tolo pelo i.irt. 1' do !:'nle,ic/iu (1 ( iI.S TitiO Ç(I() li ' 5 /
li. 291I012001.

Xlii - di ui!iiçio de intrni,içic s sobre a auus idade do turismo. Coni isias .1 Coflscienuuí;ira
população da iin 'ntãneia do desetiu IS i meflto do setor li' Estado.

• ( miii aunu.çienta<Io pelo uni 1' <1ti Lunenche à ('et:stituição 110 51
de 29/10/2001.)

l'ar:uuii:uti iínico - () F.siadi iuuieui(iv:irá o turusuuiui social. nieuluanuc hcuielieios liscais. tua
trina da li.

Seção I 
I)a Política Urbana

ri 244 ( iiipeuc ao Lsiado panicupar do processo de eXeCUÇãO d:us direiri,c ' dos pl:uuos
diretores, na loriui:u i.lesie anulo.

1 - As ate idades e serviços a cargo do Esiudo e de suas entidades de adiuuinisiraçào
tidircia, no tuiiibiio urbano. scra,i .irucuuladts com oN di \luitieipio. visando liarnionuiar e naco-

n:litar a esecução das diretri,e. do respectivo plano diretor. em fas or do obicius comum de
rdenar plen i.lesens 1. macnt das uiuliç(s.s sociais di ilude e dc ear:irii ir hii -es:ar de seus

li ibi 1 iiii,s



§ 2' - A articulação de que trata o parágrafo anterior será incumbência de órgáo constituído.
paniariarnente. por representantes dos Poderes Públicos estadual e municipal.

§ 3° - As entidades da Administração Pública Estadual, concessionárias dos serviços públi-
cos relativos a equipamentos urbanos. obrigam-se a reiilitare instalar os respectivos serviços dc
infra-estrutura urbana nos loteamentos novos, no l)iifo de cento e oitenta dias contados de sua
aprovação pelas autoridades municipais.

Art. 245 - O Estado assistirá os Municípios que o solicitarem na elaboração dos planos
diretores.

§ 1" - Na liberação de recursos do erário estadual e na concessão de outros benefícios cm
favor de objetivos de desenvolvimento urbano e social. o Estado atenderá, prioritariamente. ao
Município já dotado de plano diretor, incluídas. entre suas diretrizes. as de:

- ordenamento do lerrit( rio, sob os requisitos de toneamento, uso. p;ucel:uento e ocupa-
ção do solo urbano;

II - aprovação e fiscalização de edificações, observadas as condições geoló g icas. minerais e
hídricas e respeitado o patrimônio cultural a que se refere o art. 208, entre outros requisitos
compatibilizados com o disposto neste inciso:

III - preservação do meio ambiente e da cultura;
IV - garantia do saneamento básico:
V - urbanização. regularização e titulação das áreas deterioradas, prelerencialmenie sem

remoção dos moradores:
VI - participação das entidades comunitárias no planejamento e controle da execução dos

programas a elas pertinentes:
VII - manutenção de sistemas de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação (mal do

lixo urbano;
VIII - reserva de áreas urbanas para implantação de projetos de cunho social.
§ 2` - O Estado incentivará, mediante assistência técnica, a criação de cidades-satélites, para

expansão urbana de cidades consideradas históricas, com o objetivo de preservação do núcleo
cultural.tal.

§ - Adotar-se-á o nlapeaiuento geológico básico como subsídio técnico para a planificação
do uso e ocupação do solo.

Ari. 246— O Poder Público adotará instrumentos para efetivar o direito de todos à moradia,
em condições dignas, mediante políticas habitacionais que considerem as peculiaridades regionais
e garantam a participação da sociedade civil.

• (Vide Lei li <' 11.265. de 41111199.0
• (Vi(le Lei ,i" 11.622. de 611011994.)

§ 1 '- O direito à moradia compreende o acesso aos equipamentos u rhanos.

• (Pará grafo renumerada pelo art. 2'(M Emenda à Constituição n°34.
de 8/7/1998.)

§ 20_ A legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão
urbana, assim considerada a faixa externa contígua ao perímetro urbano de até 2km (dois quilôme-
tros) dc largura, compatibilizada com o plano urbanístico municipal ou me(ropolitano, é limitada,
rcspcciivamente. a 500 m2 (lu inhentos metros quadrados) e a 2.000 m2 (dois iii tI mciros
dos), pe" i Lida ao ocu pan ic a lcg iii mação da área remanescente, quando esta 1 or insuficiente  à
constiição de um novo lote.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2° da Emenda à Constitução
n" 34. (te 8/7/1998.)
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1 Vide Lei n" 11.020. dc 81/11993.)
• i t'ii/e Lei n" 13.468, de 171112000.)

- Ser;i i fleio'I a Ieeiiiiiiaçn':

	

de ierrei)tt itcupa&lii	iciprietanode outro iiiuisei urbano ou niiiI I tu IUL'sIitII iiiunicipio:

	

II - de área supt_'iitii	1,000 11)2 (11)11 liteiros t1titdr:idos). iiwa clii /iiiia de expan-
ti ibana:
Iii - (Id arca remaulLstcritc.

• ( Pariira/o (n'le s''entctdv pelo ar!. 2" da Entenda a ( 'onsliiuiçãu
n" 34. de 8/7/1998.)

4" O Puder Ewcuiisti poderá delegar ai"s municípios, nos termos da lei, a discriminação
a 1 ei ii m aç ão das terras dc so u Ias situada'. w, 1 'cri tu ei ro urbano  e na i um ii de expansão

iirbaim,i.
• 1 /'u,(n,'ra/(' c,i'rerc'entwlo pelo 4iri r . 2" da Emenda a ( 'ii stiiuiçao
n" 34. de 8171199%.)

- À Iti Ii inação tIicr s:t e j'tuada pelo iii ti n te' pio obedecerá ii tabela de preços previa-
incute apros ada pela ('ftmar,i Municipal.

• 1 f'arat,'raio ai,'esee,i(ado pelo a,?. 2" da Emenda a ('tu s'titaiç'2t'
ti" 34. de 817/1998.)

(i'' - Das área '., arrecadadas pelo munieíl m io cio jriccssu discrim,mmnait'i ii'
IÇãU judicial discriutitiatóri:t. 4)'7 (trinta 1 1 ( 1 r ceiittm( ct'itiiiiti:trTio a pertencer ;iti i:stailu e serão

(I1'sIlt)d(IaS. prioriiam'ma1iic1ti'. a:
- construção de habitações ptipul.ircs:
1 - implantação de equipamento'. couiunitárit

111 - preser'. açã. do incio ambiente:
IV - instalação de obras e sers IÇOS rnUiiicmpal'.. estaduais e federais.

• ( Parti m,'rafo ai reseeniado pelo ar!. 2" da Luitenda ó ( 'tu si iiuiç'ão
um " 34. de X/7/1998j

§ 70_ Seràocne:itnu,thadtms àAsseiumbleiiu I.egisl:tiis a:
- relatório anual dius ai idades relacionada-, em 'itt a :iI leililçãO ou a ConcessO ad mmii n,strat iva.

sem I'\ ia aut('riiaç.mmi legislaiivzi. de terras pdblie.is e de'.i'luias:
II - relação das temi% públicas e de'.olutas a serem leiatiniadas admuinisirati'. amfleflte. com

.,nteeedneia m nin:m de 91 mflu'. dita i dias da expediçao do titulo.

• ( 1'llr(íçrafo at'resc'euiiai/'' /0/o til i. 2" da Entenda m ('ouuatitaição
o" 34. I, V/19V8

Seção V
Da E',ilílit'.i I'tii'aI

• (Yj(Ie lei n" li. 744, de /ó/l//995,)
Art. 247 - 1) Estado adolara programas de destro. mil'. intento rural destinados a 1 onientar a

produção agropeeuiária. organjiar ti abasteci menti' ali inermiar. promi o. er o bem-estar do homem
que '. '.e do trabalho da leira e lixá-lo no eaimipi coumii'iutihilmzados com ii pulmtica airíeimla e com
i, plano de relorma agrária estabelecidos pela 1

• (( 'ajm,ui ru'ç' ,uIa,,uenwdo /1(1(1 IA'! o" 11.405. de 2811119V-I.
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• (Vide Lei o" 13. 195, de 291111999.)
• (Vide Lei o" 14.968, de 121112004.)

§ 1° - Para a COnSeCUÇãO dos objetivos indicados neste artigo. será assegurada. no planeja-
mento e na execução da política rural, na forma da lei, a participação dos setores de produção.
envolvendo produtores e trahalhadoes rurais.e dos setores de comercialização, armazenarnento,
transportes e abastecimento. levando-se em cotO a, especial incute:

- os instrumentos crediticios e fiscais:
II - o incentivo à pesquisa tecnológica e científica e à difusão de seus resultados:
III - a assistência técnica e a extensão rural:
IV - o seguro agrícola:
V - o cooperativismo:
VI - a e lct ri ficação rural ca irrigação:
VII - a habitação para o trabalhador rural:
VIII - o cumprimento da tunção social da propriedade:
IX - a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terra pública para assentamento de

trabalhador rural ou produtor rural. pessoa tïsica ou jurídica, ainda que por interposta pessoa.
compai i bi li zadas com os objetivos (Ia re forma agrária e limitadas a l OOha (cciii hectares).

• (Inciso co,n redação dada pelo art. 1" da Emenda à Constituição
n° 34, de 8/7/1998.)

§ 2"— A alienação ou concessão de que trata o inciso IX do parágrafo anterior será permitida
uma única vez a cada beiic flciií nt, ai ida que a negociação se verifique após o prazo fixado no § 4°,

§ 3° - 1 iidcpc ndeni (Ia prs ia autorização legislativa:
- a alienação ou concessão de terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual.

aprosado cmii lei:
II - a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não superior a SIlha cimmqücnia

hectares) a quemni, não sendo proprietário de imóvel  rural ou urbano, a possua conto sua. por 5
(cinco) anos ininterruptos. scni oposição, tenha nela sua moradia e a lenha tornado produtiva.

• (Parágrafo como redação dada pelo ai-t. / "da Emenda à Constituição
n°34, de 8/7/1998.)

§ 4° - Será outorgado iímu It (te domínio tu de concessão de ii M t. i negociás cl pelo prazo de dc,.
anos. 210 benehciário do disposto no inciso IX do § 1° (Ice comprovar exploração eletiva e
vinculação pessoal i' terra, nos termos e condições previstos em lei.

§ 5' - O titulo de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou
a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e nas condições previstos em lei,

§ 6° - Qticni tomar economicamente produlisa terra devoluta estadual e comprovar sua
vi ncu lação pessoal a ela terá preferência para adquirir-lherir-lhe o dom ín o. até a área de duzentos e
cinqüenta hectares. contra o pagamento do seu valor, acrescido dos emolu me fios.

§ 7° São vedadas a alienação e a concessão de terra pública:
- a membro dos Poderes Executivo. Judiciário e Legislativo e a dirigente de órgão e entidade

de administração pública direta e indireta:
II - a servidor de órgão ou entidade da Administração Pública \ inculado ao sistema de

política rural do Estado:
III -a proprietário de mais de duzentos e cinqüenta hectares:
IV - a pessoa jurídica cuja titularidade do poder decisório seja de estrangeti.



V - a cõn;uge ou :i e nsngtiineii ou afim. até o terceiro grau. OU ÇXSF adoção. das
autoridades e do sers idor indicados. respecil'. :iiflente. nos incisos 1 e II e de benetici.irio de terra

uhlic:i rural ciii .ift:i to I1CU.i -, [ tio  henel iti.i'

• (Iiii'iso toiii i'daçõo ,ia€/a pelo 1111. 1" 1111 E,nem-ia à Censiiiittç'âo
34, iie X/7/199'

§ O - Na ação judicial diseri anti ii. o 1 :siadc ' Ix 14lerrá iinnai aco ldo para a legi Liii Iaçãi de temi
de% i,luta rural ci iii ai ea de aié 250ha iduiciit,ks e cinqüenta hectare'.). aiciididi's 05 SegU ltCs rcjuisitos

- cumpnnicnii di função social. no,, lenhos do art 180 da ( nstitiiiçãi' Feder:il: e
Ii - desoluçio. pelo ocupante. (Li :ire:I reioaiiescente.

• ( l'Oli!i.,'rtlt() aries (eIit(l(l() pelo (11 .1. 3 ,' da LIIiefl(ia 1>1 (0)7.5 titlliçô()

o" 34, il(- 8/7/I99''.)
§ 9° - Serão enca ai nhados à A sscitihki:i 1 .cgi siati va:
- relatório anual das au\ idades relacionadas com a alienação ou :i concessão admutistrati'. a.

sem pré% ia autori/:ição !eislau'. a, de terras publicas e de'. tilutas:
II - rel ação das lerra ,, públicas e dcvol Lit;is a serem legi timadas ou concedidas adin ai si rat 1-

iinenle. Com aniececkncia mínima de 91)c noscnta dias da c'.pedição do titulo ou da celebração
tio contrato.

• ( !'arairafà aerescentinio /selo ai!. 3" da Entenda à (on.stituiçàn
o" $4. de 81711 ()()8.

Ari. 248 ( ) listado Formulará. inediaiite lei, a poi iiiea rural. coniorme .i reciotial i/ação
pre'. ista nesta Constituição. ohsersad.is as ptculiandades locais. 'ira desen'. o1'.r e consolidar a
tu cisi Licação e a espcciali ação regionais. asseguradas as seguintes medidas:

• ( Vide Lei ti " 11.405, de 281111V94. )

- implantação e ihiaiflutenção de inieletis gratuitos de piohssuoiialiiação especifica:
- criação e matititenção de fazendas-modelo e de serviços de preservação e controle da

saude animal:
lii - di\ iliaação de dados técnicos reles ante ,, concemenie'. .i política rural:
IV - oferta. pelo Poder Público, de intra-estrutura de armalen:igenl. de garantia de mercado

ii,i arca estadu,il e de sistema iário adequadi ' ao escoamento da prisluçáti:
V - repiessali ao uso de anaholitaiiie e ao uso indiscriiuin;uio de :igrotõxico:
VI - icenli vo. com a participação d,' Município, à t-iiaçao de granja. Sítio e chácara em

núcleo rural, ciii sisleuia lamiliar:
VII - esiiiiiui,' à ,iIu:unh/açzi&i partieup.iiisa da populaçai' rural:
VIII - adoçao d  iie,narnento de pr:iiicu pre^ cri iis a de medicinas humana e seier;i'.:urIa e dc

tecilicas de espl'r.uçi' ' e de reposição florestal. compatihiliadas e'nl .1 csploraçã'dt s,,I,i e a
preservação do meio anihientc:

IX - i ,ierta. licio IS x ler Ptíblico. de escola,. p, 'si, is de saúde. ceuta is de I:iter e centisIs de i rei nan len-
[o de mão-de-obra ninil. e de condições para imoiiaiitiição de inst:il:içIks de saiie:umeni, i baSICI

X - i nec iii i '. o :10 uso de tecnologias adequada ., ao ilialicio do so lo:

1 - 'itie /.a'i li' 12,596, de 30171/997.)

XI - prot'rain;us de lornecjmentode instimos hásic,is e de ser'. iço'. de mecafli/ação :tgrtcola:
Xli -	ira,,' dc eonir,'Ic dc e —;'', de ni,inuicnçã ' de leio lidade e de rciupera5:i de

ts degrad:ud «:
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XIII - assistência técnica e extensão rural, com atendimento gratuito aos pequenos produto-
res rurais e suas formas assi te i itt i vas e 805 hene 1 iciári os de pri qelo (te r' 1 trina agrária:

XIV - prioridade para o abastecimento interno, notadamente no que diz respeito ao apoio
aos prixltitores de gêneros alimentícios h:isicos:

XV - criação e manutenção de núcleos de demonstração e experimentação de tecnologia
apropriada 8 pequerta produção:

XVI - apoio às iniciativas de conicrci:iliiação direta entre pequenos produtores rurais e
consumidores.

Seção VI
Da Política Hídrica e \Iinerúria

Art. 249— A política hídrica e mi ncr:íria executada pelo Poder Público se destinam)aprovei -
tarnento racional. em seus múltiplos usos.e à proteção dos recursos hídricos e minerais. ohcrva-
daa legislaçào lederal.

/e lei o' /3.199. de 29/1/1999.)
Art. 250 - Para ai a e fct i vi (fade do objetivo do artigo anieru ir, o Poder Público, por

meio dc sistema estadual do: gele ucianleflio de recur sos hídricos e Sistema estadual de gcrcnciamcnto
de recursos minerários. observará, entre outros, os seguintes preceitos:

- adoção da bacia hidrográfica conto base de gerencianiento e de classificação dos recursos
hídricos:

II - proteção e til il ilação racional das águas superficiais e sublerráneas, das nascentes e
sumidouros e das áreas úmidas adjacentes:

• (Vide Lei i° 12.503. de 301511997.)
• (Vide Lei ,t° 13.771, de 1111212000.)

II! - criação de incentivo a programas nas áreas de turismo e saúde, com vistas ao Liso
terapêutico das águas minerais e termais na prevenção e no tratamento de doenças:.

IV -- consersação dos ecosslstcnlaS aquáticos:

• (Vide Lei ,i° 14.181, de 171112002.)
V - fomento das práticas náuticas, de pesca desportiva e de recreação pública cm rios de

preservação lcrF1iaTei1tc:

• (Vide Lei ,i° 14.181, de 171112002.)
VI - fiimento à pesquisa. à exploração racional e ao beneficiamento dos recursos minerais do

subsolo, por meio das iniciativas pública e pris ada:
VII - adoção de iiisii'Liiiientos de colo role dos di leitos de pesquisa e de exploraço dos

recursos minerais e energéticos:
VIII - adoção de mapeamento gt'oligico básico, como suporte para o gerenciamento e a

classificação de recursos minerais:
IX - democratização das informações cartográficas, de gcociências e de recursos naturais:
X - estímulo à organi/açã(i das ai ivi(la(tes de garimpo, sob a forma de cooperativas, com

vistas i promoção sõcioeconõiniea de seus membros, ao incremento da produtividade e à redução
deimpactos amhientais decorrentes dessa atividade.

t' - Para a execução do gerenciamento previsto no inciso 1.0 Estado instituirá circunscri-
ções hidrográficas integrantes do Sistema Estadual de Gcrciieiamento de Recursos Hídricos, na
forma da lei.

§ 2"— Para preservação dos recursos liídricos do Esiado. a lei estabelecerá as hipóteses em
que será exigido o lançamento de efluentes industriais a montante do ponto de captação
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Y Para cumprimento do disposto no inciso \/.a lei instituira sistema estadual de nos de
juresersçiuu permani.'iite.

l'oratmfo reti,la,ne,zttu/o pela Lei o" 15.082. de 271412004.)

Ali . 1 -A es piu raçiu de recui sus hidricos e ia ii e Fais do Est;idi na,, p dera	inpromctet
(IS lati IiiiuiiiiuuS iiattiral e cultural. 51111 pena de respuuiisaluilidade. lia lua ina da lei.

• (Artigo ,eu/a, p it'l;riulu u pelo Lei o" /3.1 99, de 29/1/1 991).

Ari. 22 - Os recursis financeiros destinados ai' l:siado. resultantes de sua luI1iei;a5iii na
cxpIuraiui de recursos itiulierais em seu teiTilóno ou de coinpcnsaçiii financeira correspondente.
scr5uu, priorilanarielite, aplicados de turma a garantir o disposto no ari. 23. sem prelui/.o da
dsIinaçiuu assegurada no 3" do ao. 214.

.'\it. 2S 3 O Estado assistirá. de iiiodoespecial. tu Municipio que se desenvolva eia tornode
aw idade iii ocradi ira. tendo em ista a iii ersi tkaçïii i de sua CCOIiOTii ia e a garantia de permanência
de ctj desens ol'. menti' seioeconõinie

§ 1' -- A assist'IK'i:i de que trata este artigo será objeto de plano de i nlegraçio e de assistência
aos Munici1iiius mineraulcures. a se eleio,ai. tanto quanto po'. poi iiieio de assuueiaçiuu que os
eong isgu e

AI ei  que estabelecer o 'rue nu de ralei u da 1 1 ,i ti d ispon is cl dii api usti u a que se refere
o art. 144. 1. h. reseri ara percentual espceilicu' para os \luntcípios considerados inineradores.

• ( Vide lei a" 13,803, de 2711212000.)

§ 3'' - A lei eriaii ii Fundo de Exaustiu 1 e Assisk'ncia aos \i unicipios \i neradores. formado
por recursos oriundos do Estado e dos Municípios iii eressadius. cuja gestão dari pio undade i
dusersilte,içio de ali'. idades econôniicas desses \luias Í1liius. na urina de lei eonhluklticnur.

Am 254 - () Emado promovera e neeliti varí stua política de ilesco vol'. imenlo eiiergutieo e
a e sp1u iraçio de ree u i si is li id ricos. de gis catialilido e de outras formas de energia. ihsers adas as
diretri,es gerais da leLIsl.uçiu federal pertinente.

1 ( j,uiu( ,'eu.'u/a,nentado )ela Ia! o' /3.199. de 29/1/199Q)
1 - A espluuraçauu de bOtes energeticas e a ptuduçio de energia reecherio ti,it,nllefltiu

priorit!irio do Esutduu. eoun vistas ao desens uulvimenlo suuciiice0000iteo regional e a criação de
recursos para a iahiluiaçiuu de projetos pioneiros considerados esirats'gicos Para esses luis.

* 2"- ( ) Estado eeeutari a politica a que se retere eslC artigo. uuhsers adas as eotidiç('cs nele
esahelectdas. por rtlerniddiu u das suas entidade ,, si It'tb tutdas para e sc lni ou de empresas
pos adas delegauirias.

.'\it. 255 - () Esiadu, ilucar!i recursos part o iteiuduineuilo de pu'iujeluis priorit!uliius pala o
descai oh iuuieiutiu eneigtucuu lias áreas de geu'aç!iiu. de irIIisnuisso. de tritusporue e de ilistrulsuucão
de energia.

l'ar;igiali' tiniciu 1) aporte de ieeuiísu '5, para is tfls deste artigo. lei .irá ciii eiuiusiderau, ii 1

a arreeadaçái iributúi ia j , foVeilisnite di ' setor e a sua capacidade de esecução teciils',t de tais
propeu is
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TÍ'I'UL() V

DISPOSIÇÕES GERAIS

.'\rt. 256 - l considerado data maena do Lslado a) dia 21 de abril. Dia de Tiradentes. e Dia do
Estado de Minas Gerais, o dia 16 de julho.

§ 1"— A semana em que recair o dia 16 de julho constituirá período de celebrações cívicas em
todo o território mineiro, sob a denominação de Semana de Minas.

(Vide Lei n° 10.176. (te 1/6/1990.)
§ 2' - A Capital do Lstado será transferida si mhol icamente para a cidade de Ouro Preto ia dia

21 de abril e para a cidade de Mariana, no dia 10 de julho.

• (At—ligo (0/0 i-edaçÚo (1(1(10 pelo art. 1" da Entenda à Constituição
o" 22, de 3/7/1997)

Ari. 257—O Govemadorelcito designará Comissão de Transição, cutos trabalhos se iniciarão.
no mínimo, trinta dias antes de sua posse.

Parágrafo único - O Governo do lsiado oferecerá as condições necessárias para que a
Comissão possa efetuar completo levantatitento da situação da aditi tu tstntção direta e da 111(11 eta.
inclusive mediante a contratação de auditoria externa.

Art. 258 - 'flxlo agente político ou agente público, qualquer que seja sua categoria ou a
natureza do cargo. e o dirigente, a qualquer titulo, de entidade da administração indinta. ohngam-
se, ao se empossarem e ao serem exonerados, a declarar seus bens. sob pena de nulidade. de pleno
direito, do ato de posse.

Parágrafo único - Obrigam-se a declaração de bens, registrada no Cartório de Títulos e
Documentos, os ocupantes de cargos eletivos nos Poderes Legislativo e Executivo, os membros
do Poder Judiciário. os Secretários de Estado e os dirigentes de entidades da administração
indireta, tio ato de P055C C DO término de seti exercício, sob pena de responsabilidade.

• (Vide Lei ,i° 10.048, de 2611211989.)
• (Vide Lei ,t° 13.164, de 20/1/1999.)

Art. 259—O Estado assegurará a participação de representantes de associações profissionais
nos órgãos colegiados de sua administração direta e indireta, na forma da lei.

Art. 260 - As direi ri/es para a atuação estatal nas áreas de que trata o Título IV serão
de 6 nidas conjuntamente pelo Estado e pela sociedade civil pormeio de ór gãos colegiados que
serão criados em lei.

.\rt. 261 - É facultado a qualquer pessoa e obrigatório para o servidor público representar ao
Ministério Público, quando for ocaso. contra ato lesivo ao meio ambiente, ao património artístico
OU histórico, ao turismo ou paisagismo e aos direitos do consumidor.

Art. 262 - A não-instalação e a não-mantitenção das creches prestas nesta ('onstituição
acarretarão direito do servidora indenização, na torma da lei, seni l)ra'Ittít() do disposto nos arts.
5''. LXXI e § 1''. e 103. § 2". da Constituição da República, e nos aos. 4''. *7V. 106. 1, h, e lIS.
§ 4". desta Constituição.

Art. 263 - O Estado instituirá contenciosa) administrativo para a apreciação de recursos
contra as decisões da Fateiida Estadual, com eoiiixsição paritána entre o Estadoe os contribuintes,
sem prejuízo da competência do Poder Judiciário.

Art. 264— Nenhum benefício ou serviço da previdência social poak'r:í ser criado. maporado
ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
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.\ri. 2(S - Na loritia da Lei Ori. nica do Tribunal de ('ornas, a iiisiruçio dos processo," de
lisealiaçio tiutariccira e oiçairtelltaria seta promovida por Atiditorqtiando naOcstiver 'uhsiiiuin-
do ( 'oiisclliei ro.

ide lei ('onzplenzenhir n" 102. de / 7///200'.

P.irjiraIii único	A NubstiLUIÇãO de Conselheiro por Auditor se fará em regime de
10(1 l/ Ii.

A ri.- (ib - O Estado dará prioridade ao aumenhii de sua parlicipação no capital tia Te Iceomu -
nicações de \linas Gerais S. A. - TEI.FMIG - por meu' de suhscruçïii de nos as ações. ate atingir
o rn oitante de N i me e c  rico [5 tr eentt d eapi tal social, e  parecias anuais da ordem dc ei rico por
cento cada unia, para custear projetos ciii áreas pruoruiiiri.is e regiões servidas defivuentemnente e
para aueuuuk'r a populações de baixa retida.

.-\mi 207 - A ciiipresii pública que se constituir a partir do patrimônio tia autarquia Caixa
Ec mm,i1nea do Estado de \linas Gerais será mantida. sedada sua alienaçáo ou extinção.

A ri. (i - Lei complenientar. de niei ati \ a ai ia da Asse tnhié a Legi si ali s a. disporá
sobre ii )tividoria do l't iso. õrgão amus lar do Poder 1 .cguslatuvo na iiseali/:içãi) da csccuçáo dos
serviços siblucos estaduais.

Parigrahi único A lei de que trata esiC aflto estabelecera a cornpckneia e a organiiaçio da
Ous itioi i.i do Pos	. s eriterio' dc nriieaçàe do ( )us dor-Geral.

.-\ri 2(0) - A recusa ili'pos,%e, pelo tandud;iio iioiiieado liait iiml.ie sso na niacisiralura de
carreira itui H0 MinISICHO Público. utnliorma peida do direito ao provimento ulurarnu' o ieriodit uJe

alidade do concursi a ulite se tenha simbunei ido.
l'arigr.iti únici	1) Iribunal de Justiça, na dcsiutiiaçiio da comarca iu sara para exercido do

iii 1 / Sui hsi ii LIII . dará ire i ré neta à que e si i ser aga lia um ais tempo.
Ari, 270 - (Revo g ado pelo ali. "da Lnienda -.' L ( ouislituição um' (s3. de 19/7/2004.)

• l)i.t,00iiiio re toçtulo:
— Art.  27() () P7ioç'ouw/o que tit'er,troferic/o e ,e,?i('(ido i'i Cm-regedoria
1/1 ./I?i(11,(i. 1(1(10 IIiC'i, FF11111 (It u/l. Cl) 01du7tS. (0111)' Relator no l,ibiuuzl
de IÇ1l(/(1. 011 maLI 1/e ,/e sen!eIiç - a.1 de ?Iiertto, em primeira 1l)%!Cj)ilia.
ieïJ /iIe/l'refmcia ,iora l0flhlIÇ O /0)1 nlerei int,n!o.
PuIIliçlu/o dFiO	A /'rerteta 10' li en leio (Ii) ji,rixd:çii '. seguiu/o o
erjierjo i/t'/iido 1111!) i:rtigo. se ra iliO)?'flladi III' Tribunal 1/1 los tiçu.
pelo ( orreiedor (te /1(1100. par i 1-/I/O) de eleihoiaç'ro il /, til dl pr
FfloçW /10, nterei 1/li, - ilO %(/li prelo i.i 1 do calHe 1/1 i deiiiii, s i - riteru ii
uidieailox Fio 1111. i),5 //, 111

271 - Para o liii) ti,, plantão loi.ii'e iliujititiji. ciii Comarca com mais de unia saia, fora
do liim.irii'de tuncioliaiiienuoe\ternild' tor,. o Presiukitte J,, Tribunal de Justiça dcsigruaráiuii.
na foi iuia(Li Lei de ()reamiiíaçãoc l)tsistt Judiciárias,

• (1,'/c 1.ei ('oinp/eine?iotr F" 59 d' 181I12001.)

Am 1 17 2  - ( ) ad%o cado que itã l ii 1 )e(cnsor l'ti hl it . quando nomeado parti deletuder réu
pi ibre. cmii processo eis ii ou criminal. Ter; i os 11011, ira ri is lixados J uni, no ato da tu 'meação.
se g uiido tabela organii.uila pelo Consu'ili, ' tia ( )rdenu d. is \ds ogads di Rrasii . Seçã 'iii t STLIuii' de
Minas ( k'rais. os quais serão	pelo 1 stado, na lorina une a lei eslabelecer.

Vide lei ti <' /,?. 166, 1/e 20/1/19994

1 0t'



Ai. 273 - (Reso gado pelo ar(. 60 da Emenda à Constituição n°40. de 24/5/2000.)

• Dispositivo re lo galo:
"Art. 273 - Para (utnpriniento do disposto no art. 131. é assegurada
isonotnia de remuneração entre os cargos finais das carreira.s do
Ministério Público, de Procurador do Estado. de Procurador da
Fazenda Estadual, (te Defrnsor Público e de Delegado de Polícia,
observada a cli/erença não excedente a dez por cento de unia paro
outra classe das respectivas carreiras.
• (Expressão "do Ministério Público" declarada inconstitucional em
151411993 - ADIN 171. Acôrdôo  publicado no Diário da Justiça em
3/6//994.)

Ari. 274 - As serventias do Foro judicial Coilsi iiueiii serviço público sujeito à administração.
ao controle e àfiscalização elo l'odcr judiciário.

Ai. 275 - O ingresso em cargo das serventias do foro judicial se fará mediante concurso
público de prosas e títulos. realizado, com a participação da Ordem dos Adsogados do Brasil.
Seção do Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de Justiça, que fará o provimento respectivo.

Ai. 276— Os servidores das serventias do foro judicial estarão sujeitos. na forma da Lei de
Organização e l)ivisãoiudiciúrias. ao regime jurídico único a que se refere o art. 30.

• (Vicie Lei n° 10.254, de 20/7/1990.)
• (Vide Lei Complementar n°59. de 181112001.)

Ari. 277— Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação
tio Poder Público.

§ I' - A lei regulará as atis idades dos notários, dos oficiais de registro e de Seus prepostos e
definirá a fi scalização de seus atos pelo Poder Judiciário, observada a legislação federal.

§ 2'— (),; emolumentos relativos aos serviços notariais e de registro serão estabelecidos no
Regimento de Custas e Emolumentos, observada a legislação federal.

• (Vide Lei n" 15.424. de 3011212004.)

§ 30 O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
e títulos, realizado com a participação da ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de
\lirias Gerais.

• (Vide Lei n° 12.9/9, de 291611998.)
§ 4' Nenhuma serventia permanecerá vaga por mais de seis meses sem abertura de concurso

l)iiril provimento OU remoção.
• (Vide Lei Counpleunentar n°59, de 181112001.)

Ai. 278 - Lei ordinária fixará os critérios populacionais. sóciocconômicos e estatisticos,
para criação, fusão e desmembramento dos serviços notariais e de registro.

• (Artigo regulamentado pela Lei n" 12.920. de 29/6/1998.)
Ari. 279 - O Estado promo'. etá. no âmbito de sua competência, condições necessárias à

instalação, na rede hospitalar. de alas para atendimento de hemofílicos e aidéticos.

An. 280 -- l garantida ao estudante liernotïliei a rcj'osiço dv' aulas perdidas por niotiso de
saúde.
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.•\n. 21 - A lei cstableceru esiimulos cm lasor de quem fizer doação de orgão para
isjlante. na 1 ornia de lei federal si ib cadasiramento e controle a cargo CIO Estado.

'ule Lei a" 11,553, de 3181N94.)
Art. 2t2 - () oficial do corpo. quadro ou serviço de satide ou veterinário que possua

curso unisersitário. terá contado. como tempo de eletivo sers iço. uni ano para cada cinco
anos de e lei is 1 sers iç prestadi '. ate que CssC acrese iii,) perfaça o total de altos de duraçao
do mimei, nado curso.

An. 2S - ( 1 s enc i menti di i niecrante do Quadro do M ata siiri será ti sadi i. respeitado
critério de hiihil ii içuo prol issioiii 1. a pari ir de valor que atenda às necessidades básicas do sers 1-
dor e às de sua láiriília. e terá reajustes periodieiis que 11w preservem o podei aquisitivo.

l'arág tu I iúnico - () venci menti será lixado com dii crença não e xeedt'i te a cinqüenta pii
cento de uni it is ei para outro da carreira.

Ao. 4 - Fica assegurada ao Pr,ikss i r e ao Regente de Ensino. enquanto liii exercita,, de
rccncia ou na iirieiiiaçãii de apreudiiagem. a percepção de gratificação de pelo menos dez por
cento dc seus enciinent,'s, a tiiulii dc incentivo à d,iencia.

Art.	i Ris' i&lii peli aO. li' iii l.iaen(a a ( oiisliluiçio ii" 57. de 1 517120t)3.)

• 1)1 1/),) t j t j FO i,ioiOtIo:
1't. 285 - 4i' .sert'jdor püblieo que teu/tu tempo de e/titio exenti ' de

iiiiç'isiério ita mui iii O privada. ,ui rede estadual. ft'u/e,,l eia municipal
eh.' iiie). e ii cscç,,lala. e',iz re/uçuo (10 h1'SpeCTl li) Tempo ile serviço:

/	percepção da i,'i,iti/icaçãi' uiiiiiqiit'iia/. 110 oidue concedido ao
i/i(eÇl(u/ite (/1) Quadro e/o fila 1.isterio:
II - 1 011 ta ,i ( ' 111 /Pii 1,11 i re 0/1(1 / do tempo de se i't iço. para Jin .s de
iI/)O.S eiitadoriii e de /)i'?(('JhÇW) 1/oS 1 orrespoiuleutfr.s adicionais.

i.1rtii,'o com rt'ilaç do e/eu/a pelo ar,. P'da Enieiulii i 'i (,in.ititttição
de 22/5//9Y2..

Ao. 28() - ('ouusidera-se cmiii de Professor. pari os bit'. di.' apose li( uliirii e ili'iionihilidaile
e de todos ii'. ,lireiii's e untaceI s da carreira, o tempo de sers i ç  de ocuptnii.' de carta iou 1 unçail
do Quadro do NI agi si/rio, ou do de Regente de 1 its iii,i. lutei us is e i k e se ri. ii. ii' le cargi ' de
pri si mim lo em comissão presiadt i em ii nidade esta dai . em unidade regil mal, tio ii cern rui da
etlucaçao ou em i.iiiisetho de ejui..içui.

• (.'I,iito ,le,l,1,a,/'' (11< ei/itijfi1,I,'iial cm 181311992	.L)lN 152,
.1i '015/00 publicadolo Fim' l)ii irio dei ./ita liça em 241411992.

A ri. 27 A serv dor suhmetidi 1 iii regime de convocação. não ocupauiie ik' cargo eletivo. /
assegurado * i d isx isto no ari. .b. e II

Ao. 28	A jornada de trabalhi de ocupante de cargo das classes de Especialista de
Educiçáti ser.i cumprida no regime hasici i de s mie e quatro horas sernanais.

1° Ai ,'eii panle de eargi (Lis classes de que traia este ari go fica ressal 5 id 'odireito de i ipiur
pelo regi me de k 1 liiv lita horas sei tia na is, issi'guradc mi venci uie viu ' eorrespi ndi.'nu i' a essa jornada.

§ 2''— A o)çiim de que truta o pai'agralii zinieriol Ismileri ser iuianik'stada no piuio de noventa
dias contados da dita do tecto dii ies)eciis o exercieim'.

Ao. 289 Para o exercício em subsiituição de atus idade de magistério mediante designação
pira tuilçã' piiFh.i.	 zi, , ers diir ipr, '..d ' i.ti CiWCiTsi puhlu' O:tr.i 1 cite

108



Parágrafo único - No caso de vacância, só se aplica o disposto neste artigo quando não
houver candidato aprovado em concurso público, ou, se houver, não aceitar a nomeação.

Art. 290 - O servidor público que desempenhe a sua atividade profissional em unidade
escolar localizada na zona rural fará jus, propilreli malmente ao tempo (ice x e re feio na mencionada
unidade escolar:

- a férias-prêmio cm dobro, em relação às previstas no ao .3)• § 4". desta Constituição, se
integrante do Quadro de Magistério:

(Inciso com redação (1(1(1(1 pelo arr. 2" da buen(la à Constinução
n°57. de 151712003.)

II - a gratiíicação calculada sobre seu vencimento básico. incorporável à remuneração.

• (liu'i.vo c'oni redação Sacia pelo ar!. 2" cia Enic'nc/a à Constituição
a" 57, de 151712003.)

Art. 291 - Para os fins do art. 203. o Estado apoiará. prioritaflailiente. o ensino comunitário
da rede estadual das unidades da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC.

Art. 292 - O disposto no art. 196. V. não se aplica às instituições educacionais oficiais
criadas por lei estadual e existentes na data da promulgação da Constituição da República que não
sejam total ou preponderadamente mantidas com recursos públicos.

Art. 293 - Fica assegurada a cada unidade do sistema estadual de ensino público dotação
mensal de recursos para os fins de conservação, manutenção e funcionamento.

Ao. 294— O Estado manterá suas atuais instituições de pesquisa ou as que lhes venham a
suceder e lhes assegurará as condições necessárias ao cumprimento do disposto na parte final do
parágrafo único do aO. 212.

Parágrafo único - Fica mantida a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais com as atribuições constantes do ari . 212.

(Vicie Lei o" 11.552, (lc' 31811994.)
Ao. 295 - Incumbe ao Estado. conjuntamente corri os Municípios. realizar censo para

levantamento do número de portadores de deficiência. de suas condições sóciocconõmneas,
culturais e profission:ii.e das causas da det i, iiioia para orientaçãok planejamento de ações
públicas.

(A,iji,'o ,eçulwnc'ntc,c/o pela Lei n" 13.641. de 131712000.)
Art. 296— O Estado instituirá apólice-seguro. com  valor definido cm lei, que será devida e

paga integralmente à faia iii a da '. (ti ma dc homicídioio qualificado por motivo fútil ou torpe. latro-
cini, rapto ou seqüestro se g uidos de morte ou de que resulte incapacidade física, mental ou
motora permanente.

Parágrafo único - O réu incurso em condenação definitiva resgatará a apólice-seguro ao
Estado, mediante ressarcimento em amortizações iguais e sucessivas pelo fruto do trabalho
assalariado prestado ao estabelecimento penal designado, e a pena será proporcional à capacidade
dc quitação do débil(>, se eu ia prida mais da metade da sentença co mdcnaióri a.

Art. 297—Os sistemas de informações p'rtencentes a (irgaos ou entidades daAdministraçáo
Pública Estadual relativos à segurança pública serão utilizados de forma integrada pelos órgãos
responsáveis por aquela atividade, conforme dispuser a lei.

• (Vide Lei o" 13.772, de 1111212000.)
• (il,'ti.,'o regulamentado pela Lei o" 13. 96S. de 271712001.)
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Ãrt. .NS •\ii prirtet.ci o rural cujo iiiu' ei sela atin g ido por nundaçio c;iusada por
represam eia de acuas dcci rrenl es de construç :10 de usina h drel ei rica serio assecu E: idi is, pelo
Estado. o I irnee i bento prii cri 1 :rii i de eliergi a e ltt rie; e :i recom pc is içio de malha ri li i iria, na
arca de i nJl uéncia da harragciii

Ari. 200 :\ variação n ovili n al da tolha global de pe''oat de cada um dos Poderes do Estado.
çl,i Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral de Justiça não pudera ser supeni! . ciii cada
t1uadnmelre.	ariação nominal da receita esiadual ocorrida no período.

1' - Para cis efeitos do clispccsto neste aniL''). considera-se a data de 1° de Janeiro cimo

termo i nicial cio primeiro q uad ri iriesi re

* 2'	\ .utaçào nominal1 da 1 chia g lobal de pessi cai e a com 1xisiçã ida receita estadual a que
se rein re este artigo serão apuradas segundo critérios definidos em lei.

• V'rfjç'O cieri'tc'eiiiado pelo (ilt. 1" da Enie,t</a à C(nstituiçào is" li,
de 1711211o)V3.)

P:il:icucc da Iiieonuidcneia. 21 de setcmhrii de
Keiiiil S,iitf Ktiinsaira. Presidente - (Tleiiher Rnatiilaii( arneirii. 1'- Vice-l'residenti.' ( 'ccr,ildci

lues Re/t'tidt'. 2-Vice-Presidente - F.imii Itra, Soares. l°-Secretarici - rvl:jreici lemos Soares
Mata. 2'- See rei :írio - Pau lo ( 't'sar (dci marãe s.	-See retáno - Ri cHie 1-errei ru de Çii iii ri i.'. 4'-
Secretário - Jaime Siaricris do Espirito S:iriiii. 1'	Suplente - liii:ardcc Etencihc(ci ( )itina. 2'-
Suplente e Relator Adjunto - Andersccn Adautci Petecia. '-Supletite	\delint» l'ereir.i 1 )i;is. 4''-
Suplente - Jiisi Ricnil':icio Moiirácc. Relator	Aguistitiho Ccsar Valente - Agiistitili i l'atrús -
-\iitoic 'Forres Nes es - .-mílcai Campos Pados mi .\iltiinio da(' tinui:i Rusende Ninici i Àuitiinuo

criar,' di.'	iiseii.t - \ntõniii \iíItn Saltes --Arni;ircd, ' ('icinçalses ( ' lista - Beicei.Iiii ' Rubens
Reono l3ene ( icedes - Bcrmi,ird. Rubi naer de Que ri l/ - ('ani li \laehadi i dc sl r,ciid,c - ( ',crlos
Eduardo •\icttuies Pereira- l)eltcin Carvalho Ribeiro Dirceu PereiradeAratijo — l)iiininczinsS:ísii
i 'eixeira Iann,i - Flniiri Ales iii Nascimenli' liiripedes ('raide Felipe Ni.ri de .\liticcda -
Geraldo dci 'icst:c l'ereira - I ram Vieua Barbo ,,a Jiiiic Magalhães AIs es Jamill SeI tu de Sales
.liíiiior .h^:io ltatist:t Rosa	João Risco M:ciiiiis	Jic:ioLamegii Netio	João i'ednc (disiuii
Ji,t,' Pinio Ribeico Jicre ( iihrani Sobrinho Jiiis' 1 I,imias - Jose Rccnuf:iciciTanini de -\iidrzida

Jose Feria, (',cija' - Ji,sc Ferrai da Silsa Josc la ,'la Siati', Jose Mana de \lendc)nça
Chas es	J 'e \l,cria Pintin Jcise \tilitão Cosia	bisi.' Nett Jabtir José Rodri g ues Duarte -
I.aevr Dia' de \ndrade - Luis ('arlics Balbini' ( .iiiihi,g - Luiz Vicente Ribeiro ('aliechio -
Manoel Neliiclio Reicnde de MaitosCabral - Maia Lis ia Saies Ferneit-i Mari:iiiisc liaiceisen
- Maurício l)titra Moreira Mamo Pinto de Nlinaes - Mílton Perecia tia Cruz - Narciso Paulo
Michelli - Nilmárici de Miranila -- Otaílio ()liseira de Miranda - l'acili, Ci.sar de ('aivaiho
Pettersen - I-',iuio Fernan dci Sc,mc, de Oliver,i Pziulo Pereira Pcrieles 1 crrei r:c di is \njc is -
Raimundo Si 1'. a Albergaria -- Raul Messias Franco - Ri ibeijo Lu / Soares de SEI lii Ronaldo
\,csconcellc,s Ns:ns - S:indra .\Ieira Starling Saint'('lair \lartiiis Siuto - Sehasriiii llelsVio
Riniiisde 1'.i ',ttic - Sebastiaci Meitdes itarriis - Sus ii Carvalho Slitre l'aiiciedtcAnIiiiiiii Naves

Well i iiiZtiiti ii:illii iii . de ('asilo
l',-\R'll( ll'A\TES: \deitiir Lacas Gumes - Aloisio Teixeira (direta - Francisco Carlos

Chico Ferr.ciiienia 1 )ei l -i no -- J osc ..danio Bel ali - Ji cw Renato N, )\ ais - Samir'FannLis -- Seralim
L.opes Godinhi 1i liii - Si.rg icc Emílio Brant di.' Vasconcelos Cosia - Viiccr Pendo dc' It,irros

IN \11Si( )RL\Nl: l'lubeiis Pinto (iureia



ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITLJ('IONAIS TRANSITÓRIAS

Ari. 1 - ( ) Gov erna&lt'r do Estado, o Presidente do tribunal de Justiça e os Deputados à
.Assembkia Legislatis a prestarão o compromisso de manter. de defender e de cumprir a Consti-
tuição do Estado, no ato de sua promulgação.

Ar(. 2" - Caberá à Câmara Municipal, no prazo de cento e Oitenta (lias contados da proniul-
gação da Constituição do Estado, promulgar a lei orgânica do respectivo Município.

§ 10 - A lei orgânica a que se refere este artigo será discutida e votada em dois turno ,,. com o
interstício mínimo de dei dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 2' - O Município, até que promulgue sua Lei Orgânica. continuará suhmeiido Lei
Compleitientar 0 3, dc 2 (te dezembro (te 1972, do Estado (te Minas Gerais, com suas posteriores
modificações, respeitado o disposto na Constituição da República e na Constituição do 1 siado.

An. - Será realizada rei isão da ('onsi utuição dii Estado. pelo i ou' da iiiai&'fla (li) iiieiiihros
da ,Asscmbkia Legislativa. até cento e oitenta dias após o kniiino dos trabalhos de res são pies istos
no ar! .3° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

(Vide Deliberação da Mesa da ,4 LMG li' 990, de 1411011993.)
Ar!. 4" - O sistema de governo parlamentarista deverá ser implantado no Estado no caso de

resultado tasorável do plebiscito a que se refere o ar!. 2" do Ato das I) i sxls i ções Constitucionais
Transitórias da Constituição da República.

ParigraI único - Decorridos até dez (lias da conclusão dos trabalhos de adaptação da
Constituição da República, a Assembléia Legislativa se rcutitrá paru proceder, pelo voto da
maioria dc seus membros, à revisão da Constituição do Estado, com vistas à alteração do sistema
de governo.

Ar! .5" A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoverá. até 31 de dezembro
de 1992. concurso público  destinado à definição do hino oficial do Estado, previsto no art. 7" da
Constituição.

§ 1' - O hino de que trata este artigo terá como tema a 1 nconfidéncia Mineira.

§ 2' - Observado o disposto no parágrafo anterior. serão admitidas. além de canções inéditas.
Canções de cunho tradicional.

• (Ai-ligo com redação (1(1(1(1 pelo ar!. 1" da En;eiida à Constituição n°5,
de 301611992.)

Ar!. 6"— O Estado. no prazo de dezoito meses da data da promulgação de sua Constituição.
adotará as medidas adminisirativas necessárias à identificação e à dclimitaço de seus imóveis,
inclusive  (las terras devolutas.

§ 1"—O processo a que se refere este artigo deverá contar com a participação de comissão da
Assembléia Legislativa.

§ 2"—O Estado terá o prato de três anos contados da data da promulgação de sua Constituição
para tazercumprir as final idades dos imóveis adquiridos mediante doação municipal, sob pena de
reversão.

Ar!. 7"— Serão revistas pela Asseiiihléia Legislativa. por meio de comissão especial, nos
quatro anos contados da data da promuluação da Constituição do Estado, a doação, venda e
concessão de terra pública com área supeili r .i du,entos e cinqüenta hectares realizadas de 1 "de
Janeiro de 1962 a 21 de setembro de 1

• (Capui ('0111 redação (1(1(1(1 pelo (iii. 1" (la Lmenda à Constituição o" 7,
de 2811211992.
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1` - No ti eu rue ii venda. a resisto será feita com base cxci usi 5 amenic no cri tcno de
lecal idade da operaçfto.

2'-- Nos vasos de neessio e de doação. a re isáo obedecerá aos crittrio., de le g alidade e
de etItrscnlncIa do itiieressc público.

§ 3" - Nas li	icscs pres islas nos Im ráL'ratos ;interiores. comprosada a i lega ii dade trti
hascirdo ruieicsse luiblico. as ierras reverterão ao pairirnCinio do Estado.

\ri. S - No e.is' dc cc'sio de uso eratuli;r ou rem iutiei,rda. pelo Estado. de terra publica, por
mcli de oreio ou entidade com deIcgaço pari tanto. licam reseindidosos contratos duas ohrua-
ções. Impostas por lei ou regiuiaiuiento. não liserclil sido cumpridas pelos cessionários tia rornia
e nos lira/os estabelecidos, (leN endo a prova do eu mpru tremii das ohrieziç'es ser te iii perante o
órgão ou entidade ecdeni. no pi aio de nos cHia dias contados da data da promulgação da ('ons-
tltuIçi do Estado, si ii' pena de es ersás'

Ari. i)'Qs 11(0115 igcliies IltililiCtisOti IlIilLiiLiIS lUdId,illils titiuri 25 Ieiaoo i,iiiii_li_' trinta
dias cintados da dat;t da promriulgação da ( 'oiisiiitoçâil ilo 1 siado para eimmprimettio da disposu-
çao nele comida.

\ ri ii.) - i iclin rnanuidos is atuais órgãos e iiiidaties da '\dritinisiração l'ubiie.0 ate
recsitttturiçao ;idiiniirstrativa glolsil do Esi,mdu. a se eleiisar tios Lertruos de sua ('orisiritilção.

Pará,-, raio 	-- As entidades da adtiiinisiração indireta se adaptarão às disposiçcics da
(' iiilsi [til iL' tio pra/li de tre/dirtos eseSscnt,i tuas contados da sua promulgação.

Ari. II - .\ L'eislução estadual Íi\arã tiItii io' para retinha admunmstratts a que compatibuliie
os piidros de pessoal com o disposto no;til. «tua ('onstiltiução do Estado. rio pra/li de du,'70110
tlles.'s coriiados da ironnulg: lçãu tIa ('onsiruiiuçfio da RL'puNlca.

\ri	- Os slsierfl,ts de uiitrule iittcirri a que se relere o inciso 1 do § 1" do ari. 73 da
ottstltu içiio di Estado serão rcgulatnentadu s por leu. no prazo de cenho e oitenta (lias da data da

sua pru irnulgaçã
Ati 13 - 1) Podei Executi-u promoveii. dentro de novelita dias contados do inicio da Igênela

deste •\tir. a euinstituiçãodztsernptesas públicaseoni as denominações Ita rico de tscnsols intento de
Minas ( icrais S.;\. e ItaneoCauxu Feonõnuteado Estadodi' \lirris Gerais .A ou. paricst;i. outra que
a lei tlt'iitiir. as ilri;us irttegrarao o sistema tinatitt'truu stauluil previsto na (ouistuturção dii l.siado.

I'j€/e lei ,i ' 10. 092. de 2911211 9,'s' i) 1

V A parirei p;ição (10 Estudo rio capital das empresas públicas irteneionadas reste artigo
correspondera. tia data da constituição deiai, ao total dos r&'speciisos patrimónios líquidos das
atuais uutarqwas esiailuais Rauieo de Dcsv'tivolviitueriium de Minas Gerais e Caixa Feoiuu'mnriea do
Estado de Minas ( lerais, que sv'rai' sitiiuliaiueanicntc cxtttlLis.

2 () ser' iJor de autarquia c\hilita. p0' suuces '. 0  no estabelceirnenuu. euintinhiar.0
rcspedt i vilmente eont o mesiiio e atual VÍI1Liu lo eropregairdiu com as empresas públicas Banco de
1 )cseiisolvitneimto de Minas (leiais S.A. e Banco Caixa EeotlotTtieiu tio Estudo de Minas Gerais
S..\.. 'em perda de nenhum tlueuto uirtundo ul' seus eontraius de irah:illri

1 - () sers idora que se icicre o puragralo atuteri r terão prazo de 0111 ,ltii.' oiii.iiIi i ( lii Inrelu
da igt'mdia da lei a que se rei ere ti art. 30 da ( 'onsi rtiirç.io do Esiado para Optar pelo regime
jtiiRlico único do servidor público, e pelo ilrgão ou entidade com que serão estabelecidos seu
s Iticii lo e sua li tuçuo

• ( 1111.1 iç ufi '	 Im o/is Titia - O 01 ai em 10/11/1993  ---11)/A 33's.
,te/lr(./(o /)il/)/i(1UJ() no l)uir,o i/ü ./ml.stiç'n em 5/5/1995.)
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Art. 1 .1 - As atividades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor licain transferidas
para a Procuradoria-Geral da Justiça, na fornia da lei complementar a que se relere o art. 125 da
Constituição dl) Estado.

• (Vide Lei Complementai- n°34, de 12/9/1994.)
• (Vide arts. 22 a 24 da Lei Complementar n°6/. de 121712001.)

Art. 15 - Fica extinto o 1 )cpartamento de Ordem  Política e Social - 1 )OPS da estrutura do
órgão de segurança pública do Estado. mantidas as Delegacias Especializadas em Crimes contra a
Administração Pública, a de Operações Especiais ca de Armas e Munições. até que a lei disponha
sobre a estrutura da Polícia ('is 1.

• (Vide Lei n° 10.360, de 2711211990.)
• (Vide Lei o" 13.398, de 10/12/1999.)
• (Vide Lei o" 13.448, de 101112000.)
• (Vide Lei n° 13.450. de 101112000.)

Art. ló - O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, no prazo de cento eoitenta
dias contados da data da promulgação da Constituição do Estado. pR9eto de lei que ti;itisfornie o
l)epartame rito de Saúde da Policia Civil em un idade hospitalar.

o (Vide Lei o" 11.724, de 30/1211994.)
Art. 17 (Suprimido pelo ari. 1° da Emenda à Constituição n 1. de 3/7/191)1

• 1)ispositi co suprimido:
"/trr. 17 - Fica extinta a autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais
e, suas atividades, absorvidas pela Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, na forma da lei.

Ari. 18— No prazo de cento e oitenta dias, o Estado disciplinará em lei:
- os procedimentos aditi inistrativos pertiiientesà área tributária destinados a garantir a

eletividade dos direitos do contribuinte:

(Vide Lei o" 13.515. de 71412000.)
II - a krma de proteção à infância, à juventude, ao idoso e ao portador de deficiência:

(Vide Lei ti" 10.501, de 17/10/1991.)
• (Vide Lei o" 13176, de 20/1/1999.)
• (Vicie Lei o" 13.799. de 2111212000.)

III - a fornia de incentivo ao Município. em função da implantação de tiorestas sociais e da
localização de unidades de conservação da nature,a no respectivo território; e

IV - a matéria prevista no § V' do ao. 247 da Constituição.

(Vide Lei ti " 11.405, de 281111994.)

§ l O - No prazo de cento e oitenta dias, será editada a lei complementar prevista no art. 49
de sua Constituição.

§ 2'- No prazo de cento e vinte dias. editará o Estado lei complementar para adequação da
Região Metropolitana de Belo 1-lorizonte aos preceitos estabelecidos na Constituição.

(Vicie Lei ('otnplementar ti" 89, de 121112006.)
§ 3'- Em cento e oitenta dias, a lei disporá sobre a taxa de (rir ii /ação de recursos anibientais.
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4-Alei  complementar a que se relere o art. 167 da C nsIituiç'io serú elaborada no prazo
de Ceitiu e vuitle (lias.

Vide Lei C'oFnpIe?neFluIr n' 37. de JVJ/1995.

\ lei rdi nar ii a tjLi se refere ai 27S da ( iisi ituiçio des erá ser editada no pra/o de
flt)5CiitI tli.is.

1 Vide Lei , j° 12. V20, de 29/0/1 VÇ)•)

§ (1 .'\ lei dispor.i. em cento e N inte dias, sobre a defesa, a proteção e a dis uigaçào dos
direitos do ciinsumidir e siihre o controle de qualidade dos bens, altnieiit e sers iço ,, produzidos
OU comerei ih tados rio 1 st ado.

§ 7'-- A lei criará a Região de l)escnvolvimuemiio do Vale do Rio Doce. no pia! o de cento e
o)tclmt;i dias. e dispor siilii'e siii eiitflhieiL'fleiit. orgamli,ação e recuisos timiaticeiros.

* 8' -- ( ) Estado mnciirpm)rimra a seus quadros de assisteilcia. fli i praio de Cento e i iimeitta dias.
as espte 1 ;i 1 I;idcs mcd mc: is reLi in beL' i dis pe lii Cnn seI h le eral de \tedic 1 mia

ii'' (11 smadi reeiiliiuentar.i, ate t 1 dc dc,emhr ) de 1 L)*J a lei estadual sobrn o uso de aeroto\leos,
I'ii'(i)'(If(i re',mhiou',itado meIii Lei o" 10.545, de /3/12/1001.

lO ( )s pratos estabelecidos neste arti go sio timitados da pm'oiimuleaçào da ( 'iiiistiiumçào.
Ao sem '. mikim piibl ico pia mdo a parl 11 de 1 de março de 19(4. fica assceurado o

direito m i'es isau do respe'tmst' processo :mdmmminmstmami'.o ou ato rimiimms 1 i. desde que o requeira am
sessCLim;i tli;ms cintados da data da pmt iimitilgziçào da ( 'iimislmtuição do Fst:tdo.

(Vide i,u'isos II e V e 3"doan. 7"do Lei ('omplelnesmtssr ii " /00. de 5/11/2(X) 7.)

\mt (i — l:'Iui-se tia ed,içiii da ('omstmtuiç.ii d NsLtJo o L'\.' j'L'iLi i ulnul.ttIt de dois
carLos ou ciiipreis p' lis is tiL' fliL(liLii que nadata da irimnulaçãid.i ( 'omismituiçit di Republica
eram eerctdos por medRo uiiilitar n:i Admmumimstração Pública Direta ou Indireta.

l'arígm'afii ditico permitido o cxem'cicio cuimiuiiiiiso dc dois cargos ou empregos pmivatisos
de profissionais de saúde que na data da pm iilmiulLação da ('onstmtutçúo da República eram esercm-
dis na Àdriimnmstraçii Publica Direta ou indireta,

\mi . 1 - () luncmivaruii púhtmt' t'ti'li\O 111h' lima da primuk'.mçiti da ('oiistiiuiiç.'ii dii
Estado estmser à disposição de oreãii da Admini%uaçao Publica que ilai aquele p:im;m ii qual loi
nomeado poderá optar, seio pre ,iui,o da stiii cicio idade, pela i r;muisier'iieia del'iunl v:i para o
quadro de pessoal do orgãii ou podei' eu (lhe se encontrar prestand seri iÇO.

• t.4,it ,ço miei/arado :fli'oflstitUs'Uimil eflt 4/2/I9d3 --DM SO, -rorit,
publicado no Dial-,o da Justiça cio 20/VI 003.

Au. .2 - E assegui'ado ao Defensor Público imis esi ido na função :itd a data de uistalação di
Asseiuhkia Nacional ('onsmttuinte ti diremiode opção pela carreira. dliii a obsers ámici:u tl:is garan'
tias e das cdações pies ms,is no an. 1 1 da Const ttumçà do Estado.

- \os atuais l'i turadore' do lstado. nos mcmii is da lei ci iuupiementar. sei a lacim Itada
opção trrcl rummãvei. iii) 4111k . respeita )5 L't'iliÇOeS. pelo regime anterior

Vis/e ar!. 77 thi Lei ( 'onmp!enmelmlilr ii" 30. (ir I0//I 093.

* .'' - \ atual Pi'cccmmr;iticiria l-isc.ml do Estado fi;iss:i a denonumm:ir-se Procuradrm,i'Geral da
Fazenda 1 'stadual -

' .\os ucivais Procuradores Fiscais do Estado. (lis' passam a denominar-se Procuradores
da l':m,cmmd:i [smmduil. mios ternios dii lei s'omiiplemeimt;im. será laculiacl:i opção mm'm'eti';ti:í'l. mio que
respt'il. .u'	t'ias s". cl' me g ime anui.
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§ 4"— ( ) Procurador do 1 stado e o Procurador ela Fazenda Estadual que fizerem  a opção a que se
reterem os parágrafos anteriores não terão direito à isonom ia ele que tratao art. 131  da Constituição.

Art. 23—O policial civil bacharel em Direito que presta serviços como Dele gado Especial de
Polícia. com os sencimentos e as vantacits da classe inicial da carreira de Delegado de Policia 1.
passa a integrar o Quadro Efetivo de I)elcgadii de Carreira.

Parág ra ló único - ( ) servidor de que 1 tata este artigo larú jus a promoção na carreira por-
merecimento e por antiguidade.

(Artigo com redação dada pelo (Irt. /° da Lnteitda à Constituição
n°45. de 2711212000.)
• (A iii go declarado i/l('OJiSti!U( jonal em 191212004 A DIN 2939- 8.
Acórdão publicado no Diário da .lustiç(i em 261312004.)

Art. 24 - Ao servidor ocupante de cargo eletivo de Médico— Veterinário do Instituto
Estadual de SaúdcAnimal - IESÀ-MG -. criado pela Lei n°7.042. de 19 deiulhode 1977. e extinto
pela Lei n° 9.512. de 29 de dezembro de 1987, provido cm virtude de concurso público, é
assegurada lotação no Quadro Setorial da Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuíiria e Abaste-
cimento.

Parágrafo único —Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor ocupante de cargo efetivo de
Médico-Veterinário da administração direta colocado à disposição da mencionada autarquia.

Art. 25 - Fica assegurado ao servidor da Secretaria de Estado da Educação. de Delegacia
Regional de Ensino e de núcleo do Programa Estadual de Alimentação Escolar e uo cargo se
encontrar bloqueado, na forma da Lei n° 9.346. de 5 de dezembro de 1986. o direito ao
enquadramento ou recitquadramcnto ctri cargo do Quadro Permanente. desde que comprove
habilitação até 30 de de,euihro de 1991.

• (A,iigo declarado inconstitucional em 41211993 -- ADIA' 89. Acórdão
publicado no Diário da .Iustiça em 20/8/199,0

Art. 20 - Ficam restabelecidos os cargos de Re-ente de Ensino. Professor, Orientador
Educacional. Supervisor Pedagógico. Inspetor Escolar e Administrador Educacional antcrlomlcn-
te ocupados por servidores que passarani a integraro Quadro Permanente, ele conformidade com
a Lei n°9.346. de .5 de de,'emhro de 1986, e corri a Lei n° 9.381. ele 18 de dezembro ele 1986, e (Inc.
na forma da Lei li" 9.592. de 14 dejunho  de 1988, optaram xw retornar àqueles cargos ele que eraiti
ti tu lares.

1 - (K optantes ticani automaticamente reinvesi nh is Til iS caros elo Quadro do \ 1 lg 1 stcr1o.
indepettdcittcniente da exi s tência de vagas nas escolas estaduais. podendo continuar a exercer
suas atribuições na Secretaria ele Estado ela Educação. nas Delegacias Regionais de Ensino ou nas
unidades escolares, salvo renúncia irretratável manifestada no prazo de noventa dias contados da
promulgação da Constituição do Estado.

§ 20_ Os efeitos do disposto neste artigo retroagirão à data do início de sigência da Lei n°
9.592. de 14 de 'unho de 1988. assegurados ao <)plante os direitos e vantagens que percebia antes
ele sua invest ielura em cargo do Quadro I'crmittmleitte.

• (Artigo declarado iliCo,LititUCiOflal , ;, i -1/2//9.H AD/N 89,Aiiucláo

publicado no Diário da Justiça em 20/8/1 993.
Ao. 27— O servidor público em exercício na função ele Inspetor Escolar como consocado na

data da instalação da Assembléia Constituinte do Estado poderá optar pelo cargo, assegurado a
ele o direito i classificação no nível 5. grau A. desde que comprove:

- ser eletivo:
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II - ter liIilitaçio especilica: e
II - pertencer ai Quadri do Mat islerio.

• tArtigo i/e(iii,acIci IfliOIls j iti(ciOflal (Ffl 4/2/1993 - 4D/',' S9. A
Itublicado no Diário da .Iu,'tiça em 20/8/! 99$.)

\rt. 28- Será readmitido no serviço pi blicii a sers alor atrt lado entre primeiro ik laneirode
1 ,) 8 ,% e a data da prilniulgaç.o da ( insliiulç.ii da Republica. euo atastamento tenha es itido que
ri&k1u ii sse a cs1.1NIIdadc prevista no ari. 1 1) d A ia das 1 )tsposiçcs ( i instItucional' Trrinsiidrias
da ( oItslittiiçio da Repúblieri.

- Esclii i -se da readiti isso de que trata este artigo o ser' idoi afastado pi ir lalta grave
em ru/ria LIa niiiieuçãa de c:iiid,dato apros ido cru concurso público.

-- A readmissão se dará na função esercida pelo sers idor ria data do alastamenu . serri
requerida em utisenta dias e cli'ivada em cento e Oitcnl;i dias, eontadin. anthiis os pratos da data
da priiiiulgação da ( onstitiiiçi do Estado.

• ( 111-fj1,,0 1/li brado 1111 njstja.otal co, 9191200-1 - %D!.V /00. Acá,c/áo
'Ia i)iái'io da .Jiesça. cio 111012004.

Ari. 29 - ( ) servidor de iiiiidtide escol; ir que te se seu conirrilo unierronipido pelo 1:s1ado
durante o periodo de férias csciil,ircs ter;i. pata o Fim de iqiiisiçãi' do direito ã estabilidade, nos
ternos do ari. 19 do Ato das l)tsposiçies (onstitucionais Transitórias da Constituição da
República. contado corno continuado o tempo de sers iço prestado. desde que o contrato tendia
sido renovado por cinco anos letivos consecutivos.

l'ar,írralo único- Será considerado continuado. pata o eleito deste artigo. rilein do interstiiii
de terias escol,ires. o período de interrulii l de contrato )raifloViil pek Estado nos anis dc
1987 e 1 V$. desde que, ciii cada ano. não supere trinia dias.

i\ri. 30 Aliliea-'.c o disposta no ari. li) do Ato drus 1 )isposiçõi's ('onstitucionais Traimsiti
rias da ( 'anstiluiçãi da República ao empictidii publico que:

- tenha sido contratado por entidade dc (urdu 1 pi is adus sol' conmrok direto ou indireto di
lsi;iito e. em ' uiiide de com elo i. preste l administração direta estadual serviços de naiure.'a
lierni ii icnte

• (Inciso declarado inco,istitui-io,ial em 1115/2000
I ntNicado no !),áriii dii ./FLvliÇil el?i S19/2000.

II -- tenha, na ilata da im iltiu Inação da ( ' i insi ituição da República. cinco anos ou uliais de ser\ iço
contornado cio ireã da adtuini'traçãi direta. em ruui;irIlui;i ou ciii indução púHic:is estaduais

.\rl. 31 - ii sers idor nesta eondrçao iii data da rinsirulação da AssembieLri Constituinte do
kst:uulo. rio se suihnieli'r a concurso público pira a cargo colas atribiiiçoes estiver escrcendti.
direito ri contagem de pontos, na prova (te titiulos. não superior ri uni quinto da pontuação geral.

l'rirrígrato único - Ci disposto neste artigo se aplicará iui seri dor que preste sers iço ri
adiuunisirrição direta, atrases dc contrato ou cons inuil. i1uruido se submeter a e incurso Publico ri
ser rt'rilutado 1 1 'li i Fstado.

• (1iii,io de< Ia,ado uu'o,I,StiItWioiUil cW 111512000 - .41)IN isR. .4 cá ri! ilo
piililicu/o ii'' Diári ' 1/li ./t1l!iÇiI e/ir .s/9/2000.

Ari. 32 - A le que se renu ai iiente ni ris respect is ris ,it is idades. 0111111111M11 lio e sereicii de nas
ruti ilnçi,es o'. sirs i dores idiuoiiiti,s ate ri (LI tridri uistal:ueãodaAs';enibleua Nrieioii:il ( 'otlsiiiiuinhi'
e	i	".rrJ\ii c.ics	 'Ll.i 1	.1	i	irrrh:ilc Ii
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Parágrafo único - 0 tempo de sers iço prestado nos termos deste artigo é contado para efeito
de transferência de cargos ou como título em concurso público, nos termos da Constituição do
Estado.

• (Artigo declarado inconstitucional eu: 41211993 - A1)IN 89. Acórdão
publicado no Diário da Justiça eu: 20/8/1993.)

Ari. 33 - Os atuais bolsistas de atividades especiais cm exercício na data da instalação da
Assembléia Constituinte do Estado na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
P1 IPMIG - sfio ci)nsi(lerados, para iodos os fins, empregados da entidade.

• (Artigo declarado ifl(()liStitUciOf101 em 41211993 - AI)!N 89.,4córdão
publicado no Diário da Justiça em 201811993.)

Art. 34— Osersidor público civil ou militare o empregado público da administração direta
e indireta do Estado terão seus vencimentos ou salários reajustados. progressivamente. até a
recomposição do nível real efetivamente percebido em outubro de 1986, a partir do segundo mês
posterior à promulgação da Constituição do Estado.

• (E.vpressão 'e o empregado público" constante no capo,, da expres-
são "ou empregados públicos" constante tio P. bem conto do § 3°
declarada inconstitucional em 241411991 - 4DIN 83. Acórdão publi -
cado no Diário da .li:stiça em 18/10/1991.)

§ 1°—Aplica-se anservidorou empregados públicos que expressamenteo preferi remo nível
real efetivamente percebido em janeiro de 1987.

• (Kvpressão "e o empregado público " constante no capa!, da expres-
são "ou empregados públicos" constante no 1°, bem como do § 30

declarada inconstitucional eu: 241411991 - ADIN 83. Acórdão publi-
cado no Diário da Justiça em 18/10/1991.)

§ 2° - A recomposição a que se relre este artigo se dará em oito etapas trimestrais.
§ 3° - Ao servidor bancário do Banco do Estado de Minas Gerais, do Banco de Crédito

Real de Minas Gerais e da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais fica assecurada a
reposição de cem por cento de seus salários, aplicados sobre os valores salariais vigentes na
data da promulgação da Constituição, sem prejuízo da revisão decorrente do disposto neste
artigo.

• (Expressão "e (i empregado público " constante tio caj)iit, da expres-
são "ou empregados públicos" constante tio 1°. bem conto do § 3"
declarada iteo,i.stitueioitul em 241411991 - ADIA' 83....árdão publi-
cada no Diário da fui/iço i/i! 18/10/1991.)

Art. 35 - O servidor e o empregado públicos da administração indireta contratados pelo
regime trabalhista serão ressarcidos das diferenças pecuniárias resultantes do não-cumprimento
da legislação trabalhista ocorridas a part ir de fevereiro de 1987,  corrigidas na forma da lei.

§ 1° - ( ) direi ti) RI ressarci nietito pecuniário prev isi o ilesi e artigo se estende tt i empregado
público contratado por critidade de direito privado e que, ciii virtude de convênio com o Estado,
preste serviços de natureza permanente à administração direta estadual.

§ 2° - A reposição das perdas salariais a que se refere este artigo será cfctis ada a partir do
segundo ifl\ piistcrur à promulgaçiti da Constituição do L.,tado e dará ciii quatro etij\),
ri nncsi rai s
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§ 3"- ( ) Estado r,ssaru as entidades ria administração indireta os recursos ri 'cssari's

umpleinentir tia titeclidu de que trata este artigo.

• (.4 ri ito t/er/arado j,ie( ixtitueiona/ t'FIi 311312001 - ,4D1!V 270,
1'ordav publicado no l)id,'io da Juutiça cai $01412004,.

Foi sessenta dias contados da data ria proniuleação da ('onsuituiçio do Estado.
pi' 'r-crlei ' a .1 rcsisi' do', direitas da sr'rs dor público ituatiso e do pensioliisti do Estado, do
scrvr'nluarioc rio ser' dor dii tiro judicial e etiajiitiiciztl aptisciitirio e à attialiiuçuo rios proventos
<,ti 	ir's devidos. roni base no riis ei real ctetivaiiit'iiie percebido ciii outubro de 1
piri iJiisl.t Is ao r!isposit ia

\ rt. 3 7 - Para o, ii us pres istos no ao 20 do Ato das Disposições ('ansi tire,, mais 'Iransi
t,ri as da ( ' t ustituiçã ' da República. pronto'. er-sc-ú o realiustamenio dos pro'. ettit 's do sers udor
p bi ci apt 'se nt udi ciii dat;i a ole ruir à v igè neta da Lei ti'' h,O 1 . dc 26 de abril de 1 ')7 7. com base
no venciineitto do nível do cargo ou luilçatu e tias vanlagetis. lx'i'cebidos no iuuiittir'ilti' Ciii que sr•

dcii a :Ipi ,s,_mtari, iru a.

Ari, P -- \o pra/o de sessenta dias contados da data da pr niuigação (1i ( onsiituuçã' ri
Estado. prriiaver-se-à a res são dos pois entos do Proiesstir ('atedrútico aposctttado da i_ flt'. er-
sidadr' Rural do Estado rir' ".1 u nas Gerais, i ira irprirada à 1 nis r'rsudade Federal de Viçosa pelo
i)ecreio-1 ei 11" 5 70. de K dc titulo de 106'). de modo a garantiu-lhe saiote'. cituilpatíveus COlO a
cate goria do niag ister,,, superior exercido rua data da aposenlatiorua.

l'arigr;uIo único - 0, ulirer nieneu tuiados neste artuuo uiaui poderão ser tuiteriores a cento e
eincjiient;l pot reflUi dos '.r'Tir'iiiieiltos e ant.igens;ussegiir.udos ao Professar 1 itiui;ur Nísei l'S.'- 1'..
em reii 1 iii e ,Ir' rinarenta hi iras seman ai', e 'iii dedicação exclusiva, da carreira rio magisteruo '.11 [iii'.

nor. nistituida pela Lei ti" 0,413, rie 2 dc tulht , dr' 107, com as ituoditicações que vueretui a ocorrer.
Ai[. .0) - São asseu!tlFlitios ao sei', idor 1utulihei do hsIurio a reiiiuncração e is rlctniuïs vatuti-

gens do cargo deus o e os pros entes da aposentadoria. obser'. udo o disposto no iun. 17 do Aio
11,1s Dispi isições Ctist itucionuis Transitória '. da ( 'onsti tuiçfn tia República, e na Lei ti ' '). 32. de
30 rir' de /eili hr ' de 1 ')7 )ti tu ar!. 21 1  di L ei ti'  )	de 1 -4 de i unho de 1988 .

AI-1. 40 Fica assegurada Isirnonhia de reinuineraçãit entre os servidores das etitirlades Caixa
Econômica tio Estai_lo de Minas (jerais: e l3anr'ti de l)esetmvolvuummento rir' Moias ( ierais piEi os
eargris. eutipregos e íuiiçôcs dc atribuições i g uais ou asseuiur' luadas.

Ari. 4 1 - Fica assecuiruhu ao ()ttt'iat SLtperiol r' 1O .ijiutaim. titi Quadro de ( )tuciats dc Sauirie
tia Pi ii ir' 1 1 Militar.tlur. a per,'cp^.io de grati ficação em perr'en ti til correspondente à do Cu No de
Apt'r)eiçi.umumr'mmtodr' 1 tEr ii'.. emmtluuantti a Policia Militar imio possibilitara rt'aluiaçãode curso
eles espeeul it';uiuiente destinado.

Ait. 42 Pari efeito de aposentadoria mi lrarisi'erncia pata a mnaiivirludr', prevalecetão para
ri ser'. uru r públ ico estadual as normas relaut sus a contagem de tempo de sei' iço mmi vigor na data
de sua ,iriuusso ou dmui,uiur' .1 sua atis idade t i, , sers iço publico, desde que itiais hemurficus.

• ( .41 ,1j 1:0  ,/m'u-ItIr,I,J, ai, o;i.'tjtuctiOiiII eia / 7/0/1002	1 DIN /01.
,'l(.'W'diio publicado no í),ói 'ut da Ju,stiçui t'iit 7/5/1Ç.I93

Art. 4 - Fica assr'eur,ih ii' seri idoi publico estadual que tiver tenipi' rir' serviço prcsluuiui

antes de i de inalo rir' 1967 o direito de ciuiiputar esse teumupi. para eleito de aposentarlormo ou
de tratmsir'rr'iur'ia para a uiatis ti_lide, pntp,ieu sial mente a' uuiulmucri' de atuas rir' seus iço a que estas a

sujeito, w, reune anterior aquela data.
Aut. Ii	Fica assr'uiiuradtt ao sei'vidormtr'upamttc de cargo em	n a tiuta ria prtuuuiulga

çãr' ria ( ' 4 ,nsi iiuução da Repúblic a que conte. na nata iii ii' miii igaçã da ( ' 1 lusi ii tição do 1 siatit
pelo muli.aI' sultr' e caie	iii'. rir' scrs lç	,lihlir	sc mulimei. o ii IMILI uni». ".' hnicni, o niu.it'
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de. ao completar o tempo constitucionalmente exigido. aposentar-se no cargo. desde que se
cumpram as exigências da Lei n°9.592. de 14 de junho de 1988.

Art. 45 - ( ) disposto tio art. 287 da Constituição do Estado se aplica ao servidor contratado
l)elo regime de convocação que tenha ali ngido o limite de idade para aposentadoria compulsória
a partir da data da instalação da Assembléia Nacional Constituinte.

Ao. 46— O disposto no ao. 286 da Constituição do Estado se aplica às situações anteriores
à sua promulgação.

Ao. 47 - O disposto no arl.37 da Constituição do Estado se aplica ao atual servidor que
tenha revertido à ali vidade.

Art. 48— Ao atual ocupante de cargo das classes de Especialistas de Educação é assegurada
a opção de que trata o § 1° do art. 288 no prazo de noventa dias contados da data da promulgação
da Constituição do Estado.

Ari. 49—Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas duran-
te a Segunda Uiterra Mundial. nos termos da Lei n° 5.3 15, de 12 de setembro de 1967,  serão
assegurados os seguintes direitos:

- aproveitamento no 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 efetis o.
Ao. 50 - Fica mantida a Região Metropolitana de Belo Horizonte. nos termos dos aos. 42

e 50 da Constituição do Estado, acrescida dos Municípios de Mateus Leme. Igarapé. Esmeraldas
C Brumadinho.

* ( Vicie Lei Conplemeuar n°43, de 31/5/1996.)
• ( Vide Lei Complementar n° 48. de 12/1/11997.)
• (Vide Lei Complementar n°53. de 1/12/1999.)
• (Vide Lei Complementar n° 56. de 121112000.)
• (Vide Lei Complementar n°63, de 101112002.)
• (Vide Lei Comnp/enientar n°89. de 121112006.)

§ l O - Tanibéto passarão a integrar a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Distritos
pertencentes aos Municípios mencionados neste artigo e que venham a emancipar-se.

§ 2 0 _ A composição da Região Metropolitana poderá ser alterada por lei complementar.
Ao. SI - Fica instituído o Colar Metropolitano tornado por Municípios do entorno da

Região Me(ropolilana de Belo liori ti mie atei ados pelo processo de nictropi ii, i.açãi 1. para iole-
,'raro planejamento. a organização e a execução de funções públicas de interesse comum.

• (Vide Lei Comnplemnentar n°53. de 1112/1999.)
• ( Vide Lei Complementar n°56. de 121112000.)
• (Vide Lei Complementar n'63, de 101112002.)
• (Vide Lei Complementar n°89, de 121112006.)

i'arágral único - A composição e a participação do Colar Metropolitano iia gestão metro-
poi i lana serão (lei iii idas em lei com pIe iie lia r.

Art. 52 - A Assembléia Le g islatis,i criará, em J1o\enta dias contados da promulgação da
Constituição do Estado, comissão para apresentar estudos sobre as implicações da no :i ordem
constitucional e anteprojetos relativos às matérias objeto de legislação complementar.
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* r. N o iiiiissio será ei iin;xista de ate e tiiii membrom de/ udtcad)s pela Ásscni hiéia
Letsiait a. cinco. pelo poder lecutivo. três. pelo Poderjudiciário. tua. pek Nlinisieriti Publico.
tiili. pelo Iribtitial de ia.e um, pela ordem dos Advogados do Itrasil Seção do 1 .st,idii de
ri nas ( ei

* 2" -	mmssfu suhnieier:i i \ssernhleia 1 eu siatis a e a 1'. skr hsecuiis o o rtsiiltado de
seus stud is para ser apreciado nos termos da ( ' iiiist tu ição. e sC e 511 licu 1 iii completado a tu ano.

Ari. 53 - praio de um ano contado da data da prornuieação da ( ansi ituiç2ii i do Nstado.
a Asscinbkia 1 cgislatis a promnoscri. Pr flieto de ctiilliSStO. CX;flh(C iiiiltlico e pericial tkis atos e
tatus eer:idores ilti endividaiiueiiio uli I:stadii.

1" A ci 'missão ierd Miga legal de Coim ,, são l'arlamentar de 1 nquerito par.0 o, fins de
requisição e ciiil i'ação e atuara, se necess;rio. com auxílio d Tribunal de Contas.

2— -\puir,aia irre gularidade, a Àssemhkt i a L.cgisiati'.a proptiri ao Poder Executiso a dccli-
ração de nulidade da ato e eneamiiinhari o prtiecsso ao Munisterio l'uhlico, que liruiaii,ará. no
prazo de sessiiil,i dias, a ação cabível.

Ari. 54 Ficam revotluis. a partir da data da prt'riiuigação da Constituição do Fsi;idti. os
dspositi is le gais que detranu ou deleguem a drgãos do Poder Execuiii o competncma utrihuída.
pela Consittuiçãii. à Asseinhki;i Legislatis a. espeeia?mcflte no que tange a:

- ação normaii 5 a:
li - iii caçãii ou translemmicma de recursi is de qualquer espécie.
Ari. 55 AAssembléi:m legislativa eliborar.i. lio prazo de cento e oitenta dias cintados da

pronitul gaçuii da Constituição do Fstado. ii su Regimento Interno, adaptado às nos is ili s liosi-
ci) isi Itutil mal 5.

	

1 Vide Re.so!uçua	.-%L%!(; li" 5.17-->. d' 0/1I/1997

Art. 5 	() l)eptiiadtu a .ssembiéia Legisiitisa cm 5 dc ,iiiiiihro de IM eleiiii Vice-
I'rek'mto. se cl iiis oc;ido a exercer a unção de Preleuli i. não perdera o mii:uidaio parlmi'iiIir.

-\ri. S7	( ) d isposto rio parágrafo Único iii, ii. 2('5 teia u.zciwma a partir da data da
promuleaçã' da Constiiuiçãi di i:stida.

.\ri 55 ( ) Tribunal de Justiça proporzi alteração da organh/açi t. iii di'. são utiu. i.irl;is lO)

prazo de nu uventi dias ~Ais tia priuniulgaçãti da ( 'onstuitiução do hstaulo, para qiui a Assem-
bléia 1ev uslituva delibere sobmc a 1 uiierii em ira/o não excedente de cento e vinte dias COfliltiOS
do recebmuiicu,t ida niensagenu.

• (Vide Lei ('onupleineiuizr n" 38. de /3/2/1995.

• Vide Lei ('ooipleine#iiuii a" 9. 1/e 18111200/.

Ari. 5) - ( ) lrihunal uli' tuisiuça e o 1 ribuiuul de Alçada eouisersarao restdualnucuie sua
competeuieii vila o pn e uuluuineniiu iii,s teflos e recLusos 'itiregues. nas rt'slietiis as
Seereiari:is,'iie tu data da jui ,nuulu;u.;i, 'da ('ansiiiiuuç:io tio L*sitido, ubscr' idas as regras de eonlpt'-
tenda leenies na tilesifli data, atiruhi que não iegisirados ou iuiivadi 's. bem como di'. uçi'ut's
rescisória, e res is'ies criminais de setus tti igados

.rt. ii Fica mantido o ,uuil Tnhunal dc .\l,1 nia do Estado de Minas Gerais, cura denonti-
ilação e coiuuuosiçitu poderão sei niiidilcadas ciii lei ue criar outros 'Iribtinais de Alçada. distri-
buída. ciulie eles .acoinpeLiicii a que se relerei, iii. 108.

Vide Ejuemla ii Constitui çdu' n < ' 03, de 191712004.)
\rt 1	(1 utiul .11111 de 1 (urdi	AuIui pissa .1 Jencniin,ii-- se Jiu, Suhstriuir
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Art. 62 -A primeira lista tríplice para escolha do Procurador-Geral de Justiça será formada
no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição do Estado, na turma de
resolução da ('ániara de Procuradores da Justiça. observado o disposto nos § 1°. 2"e 3° do art.
123 da Constituição.

Ao. 63 - A legislação que criar a Justiça de Paz manterá os atuais Juizes de Paz até a posse
dos novos titulares, assegurados àqueles os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará
dia para a eleição prevista no ao. 98. II. da Constituição da República.

(Vide (ir!. 27 da Lei ,z° 13.454, de 121912000.)
Ao. 64 () [stado, no praiode cento e oitenta dias, contados da promulgação da Consti-

tuição do Estado, relacionará os presos em regime de cumprimento de pena detinitiva, para o fim
de evitar a pris ação da liberdade por tempo superior à condenação.

Parágra6 único - A relação será enviada aos juízes das execuções penais em trinta dias
contados do término do prazo fixado neste artigo.

Art. 65 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial com reitiumieração de seus servi-
dores excluxivaniente pelos cofres públicos. ressalsada a situação do atual titular vitalício ou
nomeado em caráter efetiso, que continuará a perceber. a título de remuneração, as custas e os
emolumentos estabelecidos no Regimento de Custas.

§ 1° - O serventuário cuja situação foi ressalvada poderá optar pela oficialização. com
dispensa das custas e emotumenios em favor do Estado.

§ 2'- A ressalva contida ncsie artigo se aplica. também, aos atuais titulares do cargo efetivo
de Avaliador Judicial.

§ 3'- Ao servidor do foro judicial que não fizer a opção a que se refere o § 1". fica assegurado
o direito à aposentadoria, que será calculada na forma da lei.

Ao. W	Revogado pelo art. 4° da Emenda ( 'onstituição n° 60. dc 2 1/1 2/2004.
• Di.rpositivo re 10gw/o:

1 .1. 66 - Os serviços notariais e de ,'eç'Ls!roIic 0111 uje1tos ao /)roteiOiOS

estabelecidos neste artigo, enquanto não _ko'e,ii disciplinadoi ciii lei os
dispositivos ('(),iS(O,IICS do ar!. 236 da Constituição da República.
• (('apiit regulainemado pela Lei n° 12.919. de 3011611998.)

§ 1° - Ficam iiiaiitidas as atuais serventias notariais e de registro existentes no Estado.
§ 2° - Tornar-se-á e fel s a. cm caso de '. acáncia. a delegação dos sers iÇOS notariais e (te

registro em favor do substituto do titular, desde que esse possua a estabilidade assegurada pelo
ao. 19 do Ato das Dispo s ições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.'

Ao. 67 - O disposto no ao, 277 da Constituição do Estado não se aplica aos serviços
notariais e de registro que já tenham sido oticializados pelo Poder Público, respeitado o direito (te
seus servidores.

Art. 6 - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o ao. 159. 1 e II. da
Constituição do listado, serão aplicadas as seguintes normas:

- o projeto do Plano l'lurianual de Ação Governamental, para vigência até o final do
primeiro exercício financeiro do mandato subseqüente. será encaminhado até três meses antes do
encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o término da sessão
legislativa:

II - o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até sete meses e meio
antes do encerramento do exercício financeiro e (les ol ida lx' sanção ate o término do primeiro
período da sessão lei-latis a:
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III -	I'mie	da Lei ( )rçan1cntírIa do Estado serú c;ie,uiiicihadi até trê, Ilieses antes do
encerramei) [o do exercicio financeiro e de'. olvido PI	nçao ate o tirnhino da scss.-ii legislatis a.

l'ar:ierali único—As di'ciri es, objetivos e meias do Plano l'ltiri:imial de Açiii ( iivcrnarnen-
liii aplicas eis I ii primeiro e\eici cio íiiaticciiodc sua glkia serioeiuflpatívcis cm asdisposi-
ções da lei de 1 )Iretri/c' ( )rçaiiicittírlas pala o nie ' nir exercicili.

( ['(iágiti/i i ai iesi.e,iriiili i pelo 1 rt. /	1ii L,ii',u/ii i ( onxTiTuiÇ'(o

o" $0, de 23/10/1997)
An. w) ( ) l'iider Esecutivoencamunliar:i iAsseinbléia Legisliius:i. para ii rceliçiio. lir1jet(ida

Lei ( )rçaiiietii:iri:i relativa ai) exercicio ljnaiiceoi ide 1990 adequado as disposições coiistiiucionais.
Ari. 70 Enquanio nao Jor promulada a lei ei itnplemetttar isxkral. a coto isaio pre ista no

2' do art 155 da Constitkiiç,"to do Estado teta a ;it rihuiç:io de s eri licar i limite cst.iheleeishi no au.
3$ do Ato dii'. 1 )isposiçi'c'. ( iristttt:eiofl.iis lransiiiria ' da (011stiiiiiç.'i) da Repiihlie.i.

Au. 71	A adaptação ao que estabelece o ari. 1 ril . III. da 1 'oiisiiiuiçilo do Estado. dcveuí
processar-se lo pnitodc ciitcoanos. e ocxeesso 'e iedu,ir:ii base de. pelo nienos. um qinuo Ixirluto.

Ari. 72	No cálculoda quota-parte di iiiilsi'.ilia que se rclere oart. 144. 1.(onStitui-
ção do Estado de\ ida aos \I UtUCi pio'.. não sera considerado qua quer índice de rateio t iscal nos
exercicii 's de 1 , )S9 e 19 1)0, ti,, uiie tr relat 1	ao pri 'duti da e \traçao miriera 1 real i iada nos
respeetis os ierriiorios.

§ 1' Nos CXL'iCleiOs iiiL'iiCiiiiiadOs iiL''.il' iitii.iO. 1,5 Miiiiieipiii '. i'ceebci.io. qiiiiito a receita
proseniente da estração uniner;il cni seus terriioriiis. valor que corresponda. rniegrlrltticnte. iii)
percentual aludidono inciso II do au. 151) da ('oitstttutçüo.

2 is demais casos de i rtcidv"ncia do i miposto de tjime trata este arti go. o repasse das
p;ireel.i ' los Municípios ocorrerá de conlorniidaile com o pres isto nos incisos l e II do § "do ari.
150 di ( ottstiuuiç;io.

Ari, 73 Na liquidação de debito Irseal de pequena e iiiicroctiiprcsii urh:iii:is e rurais e
cooperai va igri ipec uiíria e de Li insu no. apu raili :ii e 3 1 de de,.ei ubri ide 1988. ai nd.i que ai ii izadi
lias crá re iii i ssfio da multa e dos ii rias de mi iça e reil tição da e irreçai i nionetari a cii cii lada na data
da concessão do benefício. obser'. ados os seíuintcs crli'.rtos:

— para pagamento a ist:i. redução de 'esseilta por Ceitio
II para pagamento ciii seis parcelas ivailsais iguais e COiistCOi iva'., redução ik quarenta por

cento:
III pira pagamento em di it' parcelas mensais iguais e consecutivas. rcduçao de N mie lxii

cento.
1' - 1) ei'mitnhuirne poderá optar pelo pureelamentii do dihilo em praiti superior a doze

meses e miii'. iii o de i ii fia e seis meses. casi i ciii tIne liave rã i ncidëimc ia da correção monetária plena,
COM m'eniissao apenas da imuuli:m respeciisa.

2'' o	hemie Ecu is que se ri') e re este iim't i gII sd serão ci sicci lii li is se requeridos iii pra/li de
sessenta (tias cintados da ' 'niiilr'a,'ao da ( i iristimuição do Esiaili.

§ 3" 1 )cscumprrda corrdiçao estabelecida para a concess.ii do parcel.irriemtti'. o debito
rcillailCsccntc será consideradi vencido cm sua ii taldade. e a mmiii li a Ui lei aI. os ii ris dc mora e a
correção ii i inetiirma plena serão resta helecidi is

§ 4''	Para eleito (leste artigo. observar-se-á o dispo-mu no * V, do ali, .17 do Ato das
l)isposiços O omistitucmiiii:mis l'ransits'irias da ( omistituição (Ia República.

()s henelieiiis de que trata este artigo nãose esienilemmm a dihiti 1.i quitado nem a
de'. clii ir que tenha Deputado corno siii1.

* b - ()s benefícios	 ncsIc arimgo ,ao aplicados ao pequeno e niiniproduhir
rural, assumi cl:mssíímeados mel:-, rmornias do M:immimal de ('redito Rural.
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§ 7° - Para efeito deste artigo, são considerados atos cooperativos os praticados entre a
cooperativa e seu sócio ou entre cooperativas associadas na realização de trabalho, serviços ou
operações que constituam ohieto social.

§ 80 - Para eleito deste artigo. não são considerados atos cooperativos a operação de
mercado. O contrato de compra e venda de produto ou mercadoria e a prestação de serviço.

Art. 74 - Até que a lei complementar disponha sobre os critérios de criação de Município.icípio.
ficam estabelecidos os seguintes requisitos para a emancipação de Distrito:

• (Vide Lei ('oinpIenentar ° 37. de /8/11/995.)
• (Vide Lei Complementar ti' i, de 23/6/1995.)
• (Vide Lei Complementar n47, de 27/12/1 996.)

- população estimada não inferior a dez mil hahitanics. observado o mínimo de três mil
eleitores;

II - núcleo urbano já coiislittodri, destinado a sediar. como cidade, o novo Governo Mutilei-
pai. C rio número de moradias não uni cri or a qual roce ni as;

III - edifícios com capacidade e condições para o funcionamento do Governo Municipal e
dos órgãos de segurança e defesa civil;

IV - serviços públicos de comunicação, energia elétrica e abastecimento de água, além de
escola pública estadual. posto de saúde, templo religioso e cemitério;

V - viabilidade econômica, expressa na existência de fatores, avaliados global e objetivamen-
te, capazes de garantir a sustentação do Município projetado e a consecução de meias de seu
desenvolvimento sóciocconõmico, sem que o remanescente lenha perda superiora trinta e cinco
por ccliii) de sua arrecadação liii aI

* 1 0 - A emancipação dependerá. ainda, de prévia consulta às populações itncressadas,
mediante plebiscito, com resposta las orável da maioria dos votos válidos dos respectivos
eleitores.

§ 20 —Aeniancipação será tormali,ada perante a Assembléia Legislativa, no prazo de cento
e vinte dias contados da data da promulgação da Constituição do Estado, após comprovação.
pelos Distritos interessados, e. se for o caso, em conjunto com Subdistritos, dos requisitos
estabelecidos neste artigo.

* 3' - O Município resultante de emancipação ocorrida no prazo de duzentos dias contados
da pr rio u] g ação da C'onst i  o içfio será instalado com a p^ e. cm primeiro (te janeiro de 1991.  do
Prek'iio, rio Vice-Preleiio e dos membros da Câmara Municipal, eleitos em 1990. ciqos ni;indatrrs
tei'iiroiarãouflto cora os dos agentes municipais eleitos cm 1

§ -1" - Vigorará iio novo Município, até que tenha legislação própria, a vigente na (lata de
instalação no Município remanescente.

§ 5° A lei complementar a que se refere este artigo será elaborada até cento e Ole dias da
promulgação da Constituição.

Ari. 75 - O Estado se articulará com os Municípios. para promover, no pra/o de noventa
dias contados da data da promulgação da Constituição do Estado, o recenseamento escolar.

Art. 76 - Nos dez primeiros anos contados da promulgação da Constituição da República.
o Estado, com a mobiliação dos setores organizados da sociedade e com a aplicação de . pelo
menos, cinqüenta porcento dos recursos a que se refere ri ;iri. 201 de sua Constituição. desenvol-
verá esforços para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental.

Parágrafo único - Em igual pra/o, as escolas públicas estaduais de nível superior descentra-
lizarão suas atividades, de modo a estender suas unidades de ensino às cidades de maior densidade
populacional.
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Au. - 1> Estado el.ihiir;ira plano de enier n,-ia pura cnnsiuiuç;ii. ampliação, relorma e
mau inc ni a te ee il:is cst.idu:us. qual deverã sei siilii id dii à aprcc iaçii tIa \ssenibleizi 1 .cgislati sa
no praio de ate cenho e oitenta dias contados da promulgação de sua ( ' 1 insiiiuiçãii.

Ari. 78 A implantação da tirnada de etisi liii (tc oito horas. pft5 ista no art. 198. 1, dar-se-ú
de forma gradat isa. cnn urine dispusera lei.

Ari. 71) ( ) caro dc 1 i reti ir dc establcci nienui ital de ensino des e ser pri is Ido no pra/o
de dezoito meses cintados da uiomuluuaçi'iis da ('onsiitLiição do Fsiatlii. na turma pres ista em seu
art. 190. VIII.

§ 1' Um casi 1 de vacância do careo antcs do pra/ti esiahelecidii neste alugo. aplicar-se-a. no
pi'oviiileiliii. a dtsjxisiçao dii uni. 16. VIII. da ('oiisiiiuiçãii.

§ 2"— Fica edado. a partir da prornulgaçiii da (' instltLliçlti. pi o\ imento por designação
C em e:irater de subsiituiçãi . pi ir prato superior a sesse iita dias, no cargo mencionado neste
artuiui

.\rt Oh . .-\ s entidades educacionais a que se refere o ari. 20 da ( 'ouistiuiiçãi do 1 stunlit e as
Fundações de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei e que pieciicliani os
requisitos tIosinciso-- 1 e II dii itiesiiio artigo C. 11( 1% ultimos irs anos, ieiili:ini recebui liii eciirst's
públicos. poderão continuar a recchi-Io'....alui disposição legal ciii tinO liii.

Ari. S 1 Fica criada a t'ntsersidade do Estado de Minas Gerais, sob a forma de autarquia.
que terui sua reltonui na Capital e suas unidades locuiltiadas nas di ersas regiões do Estado.

(Vi(le Lei a' 11.539, de 221711904.)

V , - Scrao utisialuidis no pr.t,> de dois aiios contados da promulgação da Constituição dt'i
Estado e absi irs idas como ii ii dadcs da 1. nus ersidade di.i Estado de Mina,,  Gerais as ciii idades de
ensino superior criadas ou uuutiiri/;id;is por leu ainda não instaladas.

() Estado unstumiar,i .0 1. iiis ersidade dc que trata este artigo no prazo de sctecerit(is e
unte dias eiiuut:uili is da pri iiiiulgumçào de sua ( i iilstituição.

Ar. 8 2
	Ficam niant idas as ituuuis insiituuiçtes de ensino superior integrantes tia Atlininis-

tração I'iihf leu 1 stuidual
§ 1 ` As fundações educacionais de ensino superior instituidas pelo Estado ou ci mi sua

particu puiçãi 'I derã muni esiar-- se no pra/ti di.' cdliii e i i i te ata il lis ti liii ,idi is da pri tmnulgaçãt da
('onstituiçã i mi ir unia das sei.uul rues opções:

- ihsorçuio. comi) uiluil;ides. pita 1 :mujsers it fa t l t . do Estado de \ljii;us Gerais. na firma
presta no § Ido artigo anterior:

II - sutsmiiissau à política educacional do Esiado, mesmo (IUC vcnliaiii. mediante ilteruiçut
seUs estatutos ai.' 'ai nuuir seus s inculos cliii o poder público estadual. permanecerudi i si ib a
supers isãi ' pedauog eu do Coivelho Estadual de 1 .ducação e ihrie,iirit i . se. na b,r111,1 da li. a
fornecer bols,is de estudos pura os alunos carentes

• ( Iiuci,vi	mi m'ediiç'ãn tlffilo ,it'Iit (1,1. / " da Liiietida a ('on.ttiruiç'du
a" 70, de 301012005.

§ 2' - ( ) Estado, decorrido ii prazo lixado iio p;iràgral'ii anterior. trumiislonnarú em fundações
públicas as turidações educacionais que não escreIluireni. no pra/ti de trezentos e scsseiiia dias, a
faculdade ali outorgada.

§ .` Fica 1 ruins formada eni autarquia. coni .i	num i ilação dc L ai versidade Estadual de
Montes ('tunis. a atual Fundação Norte- Mineira ik Ensino Superior.

(Vide Lei a" 11517. de 131711994.)
4 -- 1 ntcuruni o Sistmii .i 1 stadu:il de Educação. si mli a supervisãi i pedauiicut do (' inselho

k'.uaJii.il	te l-huie,u:i. :s iuiui,uuu,Ci't ite edi:u.i,	ip.ri.i:
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1 - inantidas pelo poder público estadual ou ia u n ic ipal
II -- cujas fundações mantenedoras se tenham manifestado por uma das opções previstas nos

incisos  1 e II do § 1 < deste artigo:
II - criadas OU autorizadas por lei estadual ou municipal. existentes na data ele promulgação

da Constituição elo Estado e que venham a enquadrar-se, de acordo com seus estatutos, nos
incisos 1 ou II do § 1° deste artigo.

(Parágrafo com redação (1(1(1(1 pelo ai-t. 1"da Emenda à Constituição
o" 70, de 301612005.)

§5 - A criação de cursos superiores ele Medicina. Odontologia e Psicologia por univei'sida-
des e dentais instituições ele ensino superior integrantes do Sistciiia Estadual dc Educação que não
sejam mantidas pelo poder público estadual e municipal será submetida aos procedimentos de
autorização e reconliecimentoestabeleci(los pela legislação federal para as instituições intcgrailtes
do Sistema Federal ele Educação Superior.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1" da Emenda à Constituição
o" 70, de 301612005.)

§ ( — Fica cancelada a tramitação dos processos ele criação dos cursos mencionados no § 5
que não tenham sido aprovados pelo Conselho Estadual de Educação até a data de publicação de
emenda à Constituição que acrescentou este dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição ele) Estado.

• (l'arágraJà a(rescentado pelo art. 1" da Emenda à Constituição
a" 70, de 301612005.)

Ao. 83 —A lei estabelecerá, sem prejuízo de plano permanente, programas ele emergência
que resguardem o patrimônio cultural elo Estado de Minas Gerais. notadamente o elas cidades
de Mariana. Ouro Preto, Sabará. São João dei-Rei. Serro. Caeté. l'itangui. 'l'iraelentes. \i mas
Novas. 1 tapecerica. Ca npanha. Paracatu. Raepermcli. 1 )i amant i na. J anuári a. Santa Bárbara. ( ; i •ão-
Mogol. Conceição ele) Mato Dentro. Santa Luzia. Estrela do Sul. Prados, Itabirito. Congonhas,
Nova Era. 1 .agoa Santa, Barão de Cocais. 1 tab ira. São Tomé elas Leiras. Chapada do Norte e o
de outros núcleos urbanos que contenham re mim)i scênci as artísticas. areiu i tetõi) icas e históricas
do século XVIII.

Parágrafo único — Para o mi de proteção ao patriniônio CLII tum'al do Estado, a Polícia XI ditar
manterá órgão especializado.

Art. 84 - Ficam tombados para o I'ini ele conservação e declarados ilioluMICIlION nai Li rai 5 Os
picos ele) 1 tabi rito ou elo li aH ra. elo 1 hitu ru na e elo 1 també e as serras de) Caraça, ela Piedade. de
Ihitipoca. do Cabral e, no planalto ele Poços ele ('aldas, a de São Domingos.

§ 1'— ( ) Estado providenciará, no pra/ de trezentos e sessenta dias contados da promulga-
ção de sua Constituição. a demarcação elas unidades de conservação ele que trata este artigo e Cujos
lin) itCs serão definidos cru

• (Parágrafo regulanienta(lo pela Lei n" 10.726, de 12/5/1992.)
(Parágrafo regulamentado pela Lei n" 15.178, de 161612004.)

* 20 - O elisposto neste artigo se aplica à bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha e aos
complexos hidrotermais e hoteleiros do Barreiro ele Araxá e ele Poços ele Caldas.

§ 30_ () Estado desenvolverá programas ele emergência para recuperação e manutenção das
estâncias hidrominerais.

Ar . 85 — A estrutura institucional e financeira elos sistemas estaduais ele gercnciamento ele
recursos hídricos e nimnerários, conforme disposto no art. 252. será estabelecida em lei. no prazo
de doze meses contados da promulgação da Constituição ele) E'tado.
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Art. 80 -0 Estado realitará dianósLico das áreas relevantes para recarga dos aqiiííeros. a
que se dará proteção especial. na  Forma da lei.

(Vide Lei o" 13.771. de 1111212000.)
Art. 87 - As atuais concessões de lavra de mineral sólido e os respectivos direitos e obriga-

ções em poder de entidade da adnm i mó siração indireta do Estado serão. na hipótese de sua
privamiaçn. extinção ou desativação. pres ianiente traumsíerid ix para entidade da adnimnmstraçmo
indireta 1k) Nst;mdo cmi jos objetivos predominantes selam a tmoneração e o seu louliemito ruo território
estadual. observados os	leszais.

Parágra k único - E edada a associ ação da entidade mencionada neste artigo, em partem pim -
çáo minontármim. em empreendunento relativo á eonccSsâoe aos respectivos direitos e obrigações.

A ri - A lei disporá. no pra iii de Cinco anos contados da prom mm lgaç ão da Constitui -
ção do Estado, sobre a adaptação dos Ii g radouros. edifícios de uso público e eiculos de
ra ns p iri e c< letivo. paru gama iii r aCeSSO adequado a port adi ir de de Fiei é ne ia. ni is lei-mos do

art. 224 da Constituição.

• (Vide Lei li < ' 10.820, de 22/7/1992.
• (Vi(h Lei li" 11.666, de 911211994.)

.-\rl. 89 - (Revogado pelo art. 20 da Fiitienda à Constituição ii" i. de 21/12/1992.)

• i)i.s positivo revogado:
S'V - No prazo de ibm's', mia dias eoiuiados da n'oinul'a'ao do Cons!)-

luiç'ão do Estado, se,'a io,sutmudo o Conselho L.'t,duoI de Defeso do.s Direi-
tos da Criança, do ;li/o/e.seeiuie. do I'ortador de DeJicineio e do Idoso.

A ri. 90 - A Imprensa (MOS e as demumais gráficas do 1 ;stado. da adin inistraçã) direta ou
indireta. pi'omnoserão edição popular do testo integral da Constituição do Estado. que será posta.
gralti ibamenie à disposição das escolas, dos cartórios, dos sindicatos, dos <luirtcms. das igrejas e
outras iistitiiiçõcs representativas da couiiiiiiidadc.

A rt. O 1 Fica assegurado ao servidor pmíbl ico. civil ou mmii 1 lar. aposentado iio período de 2 1
de sete ni lsm'o de 1 9K9 a 14 <te deic m hn, de 1994 o direito de contar- em dobro, pura efeito de
percepção de adicionais por tempo de serviço a partir- da publicação do ato de aposentadoria, as
l21 ius-prêimuio não go,.adas ou não convertidas em espccic.

(.4rtiço cl('rl'.$Cs'l!taIO pelo (ilt. 1" da /'jiie,ida a (_onstinução ii" 14.
de 20/////991)

Art. 02 -- ) pei'eentuil lixado no uru. 212 será mntcgnilmtimdo da seguinte Orna:
- cine'' dcci unos por cento no exercício de 1995:

li - sele dic i mos por, cento no exercício de l996;
III - oito dci nos por cento mio exercício de 1997.
IV - um por cento no exercício de 1998. 

(.4,'tiç'o am'l'e.s( 'e,miado pelo (iii. 2" da Emenda ii Constituição ,i" 17.
de 2011211995.)

An. 93 ,\o que seja promulgada a lei a que se relere o § 4" do art. 24&o Poder Executivo
poderá delegar aos mli n ieíp os. mcdi ante convênio, a discri m inação e a 1 egi tini ação das terras
devolutas situadas no perímetro urbano e na iona de expansão urbana.

(Artigo <ici'es<'eiitodo pelo mi. 4" da Entenda ii Coitstitoição o" 34.
de ,S'1711 99Ç,)
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Art. 94—Ao processo de alienação ou concessão de terras l)úhllCas e devolutas menciona-
das flOS arts. 246 e 247 em curso na data da promulgação da emenda que instituiu este artigo,
aplica-se o disposto na legislação anterior e no inciso XXXIV do art. 62. com  a redação dada
por esta emenda.

(Artigo acrescentado pelo art. 4" da Emenda à Constituição n" 34.
de 8/711998.)

Art. 95—Ao parente de beneficiário de terra pública que esteta na posse de área por mais de
1 (um) ano na data da promulgação da emenda que instituiu este artigo, não se aplica o disposto
no inciso V do § 70 do ari. 247. com a redação dada por esta emenda.

• (Artigo acrescentado pelo art. 4° da Emenda à Constituição n° 34,
(te 81711998.)

Art. 96 - A legitimação de mais de urna área devoluta no perímetro urbano em nome da
mesma pessoa t condicionada à posse pacifica do terreno edificado por prazo superior a 1 (uni)
ano contado até a data da promulgação da emenda que instituiu este artigo.

• (Artigo acrescentado pelo art. 4° da Emenda à Constituição n° 34.
de 8/7/1998.)

Art. 97 - À execução e o pagamento das despesas decorrentes das audiências públicas
realizadas nos anos de 1995 e 1997 obedecerão aos seguintes critérios:

- até o final do exercício financeiro de 1998,  serão executadas e pagas as despesas decorren-
tes dos consnios íirmados cio Iunção das propostas priorizadas nas audiências públicas rcgio-
nai s realizadas ciii 1 995

II - at o final do exercício Financeiro de 1 99. serão firmados os cons ênios resultantes das
propostas prion tiielas nas atid iii1c ias pii bIcas real i ,adas Ciii 1997 e executadas e pagas as despe-
sas deles decorrentes.

Parúgralo único - Na iui1iossihili ladepustilicadu da execução das despesas a que se relere o
inciso II (leste artigo, estas seiãi executadas e pagas no exercício de 1999. 

• (Artigo acrescentado pelo osi.5" da Emenda à Constituição n° 36,
de 29/12/1998.)

Art. 9 - Os oficiais e as praças lotados em unidades do Corpo de Bombeiros do Estado na
data de publicação da emenda que instituiu este artigo terão o prazo de noventa dias para realizar
a opção irretraiúsel de pernianéricia na Polícia  Militar.

(Artigo (i('l'í'Sc('litOdO pelo art. II da Emenda à Constituição mi" 39
(te 2/6/1999.)

Ao. 99 - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção irretratável pela integração nos
quadros do Corpo de Bombeiros Militaro militar lotado em unidade da Polícia Militar na data de
publicação da emenda que instituiu este artigo. que preencha os seguintes requisites:

- possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para Oficial, se oficial supenorou
intermediário:

II - possua certificado de conclusão de Curso de Formação de Bombeiro Militar, se
praça.

• (Artigo acrescentado pelo art. II da Emenda à Constituição n° 39,
de 2/6/1999.)

Ari. 100 - Até que lei conipleiiient.ir disponha sobre a or ganização básica, o estatuto dos
servidores e o regulamento dii ( dc l )niheirii \li li LtI • . il ci-sL' 11 esta corporação a legisla-
ção vigente para a Polícia Miluar
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Parágrafo único - No decorrer doe'sercicio de 1999. a ordenação das despesas do Corpo dc
Ri .rnbciri is \l il Lar será real i tada pela Pot (cia Militar, aic que se pri icesse a individualização dos
respecli is irçainenhi is na proposta orçamentária do e \ereisio de 2(XXt.

• (Artigo ac,'esceIta(/o /)l'lO a,',. II (1(1 !Mt('t(/(1 à COiiStiluiçã() ,i" 39,
de 2/6/1999.)
• ( t(/(. Lei (o,nplenieii!or W'54. d.' 1311211999.
• 1 Vide Lei ir " 14.447. de 2.WI112002.)

Art. 101 - .•\ elctisação do desineinbranienio piiriiiioniat. Iiiiaiiceiio e orçanieniáriti do
'ris . de Rorobciros Militar e da Polícia Militar se &l:ir,i ia urina da lei, que disporá tatiibeiir

si tire i respectivo peru i&ii i di.' transição.
l'.ir;ieralo urucu	Será inteoralniciute ruiauutuul;i ai.'slruutuira aduruurtustratisa duiCor1xide Rota-

herruus Miii ate que a leuuslação discipline o pies si. ris'ste artigo.
• (A,iii,'o (li'i'I'.V('CItt(U/ti pelo (111. II (/1! L,,ti'Fld(i à Ci)ius!i!uiç'do n" 39,
de 2/611999.)
• 1% iiit,'u') ret1IWfle,tt(id(i pelo Lei ii " 14447. de -2811112002.)

Ao. 1(12 - ( ) Poder Executis o promoverá a rcs i ,,ão do Regulamento Disciplinar e do Esta-
tuto da Pu ii e ia Militar nu prazo de cento e oitenta dia', ci iii tados da publicação da emenda l°"
iiistttuitt este ani go, usando ao seu aprirnoraniento e atualutação.

• (.4,tiu'o i,c,'e.sce,rradu, pelo mui. II da Enu'nda à (On.çtitniçc1() ,t " 39.
de 2/6/1999.)

Ao. l03 - o pi-aio de dois anos contados da data de pumbl meação desta emenda à Constitui-
ção, as entidades da administração indireta terão seus estatutos te Vistos flO que se refere a sua
uualure,a undri.-. tendo em vista sua linaludade e is ci	lis cicli\ amente executadas.

• (1,ii ,to acrescentado pelo (111. 11 /i Line,mda à ('oimstirsmiç'ão ii" 49,
de 131612001.)

Art. 104 F adoo pr'uiode dois anos dc c lei rso s'sercuelo Purzi aqursicão dccstabr-
lidade aos serirdomes ciii etiii pmohatiruo na data da pionuuulgação da lutrL'rmda ('onsmmiueuiinal um'
l) ã ( 'onsorumição da Repuiblica, xciii pre •(iurto iir is mlm.tç:m, a que se relere o § -4`114) ari. 41 da
mesma ('oristutuuuçã...

• (/1 iiir,'o acreS('e,rta(/(, pelo clii. 11 1/11 Lini',tdmi à Constituição ,t" 49.
de /3/6/200/.)

Ari. 105 - Ao detentor de função pública da adrninistrmção direta. autárquica e fundacronal
di is 1' ideres dii Estado, do Ministérionistsrio Público e do Tribunal mie Contas admitido í.ir prazo
ndeterumir nado u 1 de agosto de 1990 são asse g u i .mds is os dii citos, a 5 anIa gens e as concessões
inerentes ao exercício dc car go ele(ivo. excluida a estabilidade, sal xii aquela adquirida nos termos

do ari 41 da ( 'cimistituição da República e do ari. l) th • Ato das Disposições Constitucionais
'l'ransitiirias da imnesina Constituição.

• (4 1ii ,i.o (lcF'e.V('elila/O pelo ar!. 11 da Entenda i 'i ( 'oiZ.sti!iiiç'âo ,m" 49,
de /3/6/200/.)
• ( Wcle 1/111.50/li!' V' §3'(l(i (ii!. 7" i/i, / ci 1 'onlp/t'ntenklrli" 100, <1e511112007)

.-\rt. lia, l'.issani a inie g iarsi quadro c lei ixo de pessoal tia .tdnuinistração pública estadual.
cri) cir ' ' i • correslsindemite à 1 unçãi i pública de que ss'Imuul ,is'ts'nmores, os seguinte,, serviijors's
ad num t d. is ir. ir pra,o i indeterni i nado:

1	•, .ktenii, 'n dc munição pública admitido ,iit .1 dita .1.1 'ri .iiidaçào da ( ' .rn s iituiçã. ' da
Rc1iúblic, de 1
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II -o detentor de função pública admitido no período compreendido entre 5 de outubro dc
1988 e 1" de agosto de 1990. data cia instituição do regime jurídico único no Estado.

• (Artigo acrescentado pelo (lei. 11 da Emenda à Constituição n" 49,
de 131612001.)
• ( i.'ïde incisos II e Ve 3"c/o ali. 7"da Lz.i Complementar n°100. de 5/11,2007.)

Ar). 107 - O disposto nos arts. lOS e 106 aplica-se ao servidor readmitido no SCVIÇO
público por força cio art. 4() da Lei n.° 10.961. de 14 de dezembro de 1992.

• (Artigo acrescentado pelo ar!. II da Emenda à Constituição a" 49.
de 131612001.)

Art. 108 -. Lei complementar estabelecerá os critérios para a dispensa de detentor de
função pública.

• (,4rti'o acrescentado pelo (lii. 11 da Emenda à Constituição ti" 49,
de 13161200/.

Ai-I. 109 - () Poder Executivo promoverá, no exercício de 2001, a compatihilizaçáo das
remunerações de que tratam a\ Lei, Dele gadas n°s 42. de 7 de junho de 2000. e 45. de 26 de julho
de 20(X). com o disposto na Lei Delegacia n." 43. de 7 de junho de 201)0.

• (Atiigo acrescentado pelo art. II da Emenda à Constituição a" 49.
de 131612001.)
• (Vide art. 6" da Lei a" 15.436, de 111112005.)

Art. 110 - Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil, o cargo cic Carcereiro, com suas
respectivas classes, passando seus ocupantes na civa de publicação da emenda que instituiu este
artigo a ocupar o cargo de Detetive. mantidas as vagas existentes no quadro de detetives.

l°Os ocupantes cio cargo de Carcereiro a que se refere o capoi deste artigo ingressarão na
classe inicial do cargo de Detetive, independentemente da classe ocupada na carreira de Carcereiro.

§ 2° - Os servidores de que trata este artigo tarãojUs à progresSáO na carreira por merecimen-
toc antigüidade.

§ 3° - Até o integral cumprimento da Lei n.° 13.720. de 27 de setembro de 2000, cabem aos
ocupantes do cargo de Detetive as atribuições previstas no art. 78 da Lei n.° 5.406. de ló de
dezembro de 1969.

§ 4° Fica o Poder Executivo autorizado a promover o aju s te e o equilíbrio (lo número de
cargos na série de classes de Detetive.

• (Artigo acrescentado pelo ai-I. 1" da Emenda à Constituição n'52, de
291121200/.)
• (Declarada a incolistitu(iOtialid(tde da Emenda à Constituição ti " 52.
de 2911212001, em 301612005. Acórdão publicado no Diário da Justi-
ça eia 2811012005.)

Art. III —Até a cntradaem vigor da lei complementar a que se relerei) capui do ali. 128 desta
Constituição. que organize a Advocacia-Geral do Estado, serão observadas as seguintes normas:

- a estrutura cia Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual passa a integrar a Advocacia-
Geral do Estado;

II - os cargos de Procurador cio Estudo e de Procurador da Fazenda Estadual e os respectivos
titulares passam a integrar, em carreira única, a Advocacia-Geral cio Estado, com a cienomiiaçáo
dc Procuradores cio Estado:
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III - os servidores da Procuradoria-Geral da Fa/enda Estadual serãotran s ferido ,., para a
Advocacia-Geral do Estado e inantidos em carizos com atrihuiç0es e remuneraçies equis akntes

IV - sfi earantidtr os direitos e sanlaeens a que Íaicin tis os sers idores da admintstraço
direta 0(1 indireta de qualquer dos Poderes do Estado que prestarem scr\ iço na Ads oe.mcta-Geral
do Estado.

§ V' Fica estimito o cargo de Procurador-Geral da Faieiida EstadUal.

§ 2' - Fic,iiii iiaiisteridas para a .Ads ieac ia-Geral do Estadi as unidades e as dotações do
orçamento da I'i ictiradona-Geral do Esuido e as pai celas dos créditos orçamentários da Secreta-
ria de 1 st;i&li de Faienda referentes à Procurad iria-( cral da la,cnda Estadual.

• ( A/-riço (O resc'enhulo pelo ii,!. ri da Eitie,zda à Co,istituição o" 50.
(te 11171200.0

Ali 12 -- Au servidor público esta&Iutl da \ilmnuuisuuiç.uo Pública direta. autúrqiiuca e
luiidacnsial e ao IIIII1L11 (JUC Icilliam turessadu no sCF\ içi ututilico do Estado de \lmnas Gerais me
a data da publicação desta emenda à Constituição. e assegtiiada a percepção de adicional de 101;
(dei por ceumto) sobre o seu encimeuno hãsueo. a cada permodo de cinco anos de ctett'.o c\ereicio,
ii qual a este se incorpora para ti ns de apowniadorta

I'aragralo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10 1,7< dez por cento) sobre seu
encimento básico e gratificação a cada periodo de cinco anos de efeto. o exercido no seus ç'

público ao seES idor público e ao militar de que traia o i apia deste artigo que tenham mpiemc nt.uli
os requisilos pra iihteutçào de tal benefício atu. a data de publicação da Emenda à Ctinsmituiçào da
Reptíblie.	Y. de 4 de junho de 1998.

• (.,fito acrescentado pelo (iii. 4' (/0 Lineii(ha à C'oii.stituiçâo ,t ° 57,
de /5/7/2003.)

• ( Vide	9 (la Lei o" 15.014, de /5/1/200-1.)

• ( Vide ort. 124 iii, Lei ii" 15961. de 3011212005.)

Ari 1  - ,\ seus uhur pública est.mdii.iI da Adumutuiistraçaii Pública direta. autarquicii e
tundaciamizil que icuitua in g ressado no sers iça iúhticii di t,stado de siumias Gerais ate ii data da
pubi icação desta entenda à Constou çãi i, e assegurada a ercejição de adicional de II dei i ir
cento sobre ii 'eu encimento básica quando completar trinta anos de sers iço ou. antes disso, se
i [11 picilientado i ntcrsi meio necessário para a apt ise ntadi ina si iii iU ari a integral o qual se 1 flCl irpi
ra ao Wilclinento para fins de aposentadoria.

Par.ier.uli único— Fica assc g uradaaconeessã&'dc adicional dc it( dci porecntotsohrc sua
renturierimç.iii quando com pletar trinta anos dc servi, o.ao sei'. dor público de que trata o i ipuit
(kstc artie' ' que [culta inplcnicntado os requisimos para obtenção de tal hemicticio ak a data de
publicação da Entenda à Constituição da República ii' 19. de 4 de junho de 1998.

• (1 iiit,'o (i(re$ce pl(ado pelo ar. 4" (10 Einew/a à Constituição o" 57.
de 151712003.)
• (Vide ali. 9" da Lei mi" 15.014. de 151112004.)

• (Vide iiri. 124 da Lei mt" 15 1)O!, de 1011212005.)

Ari. 11-1 Euairantida a contagemciii dobro da s'us lei 	ns-riilio ão gaiadas:
- p:Ir:u til) ," de concessão de aposentadoria, is t&ri;is-prcuulio idqiiirudas ate a il:iI,u ut.i

da Fuiueual,i a ( ' uis ti[ uiçãi' ia Ri.puhi:i ii' 20. de IS de ,ls',einbri de
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II - para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço, quando da aposentadoria, ao
servidor que tenha cumprido OS requisitos para a obtenção (le tal benefício.

(Ailigo acrescentado pelo ar!. 4" da Emenda à Constituição o" 57,
de 151712003.)
(Vide ar!. 124 da Lei n° 15.961. de 3011212005.)

Art. 115 - () servidor e o ia il itar na ativa na data de publicação desta emenda à ('onstitu ição
poderão, por opção expres sa e na forma da lei, substituir pelo sistema de adicional de desempe-
nho a que se refere o art. 31 desta Constituição as vantagens por tempo de serviço que venham a
ter direito a perceber.

• (Vide Lei o" 14.693, de 301712003.)
Pará-rafo único - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço ao servidor que.

na (lata de publicação (lesta emenda à Constituição, seja detentor, exclusivamente. de cargo em
comissão declarado de livre nomeação e exoneração. quando provido em outro cargo de mesma
natureza, desde que o ato de nomeação ocorra até noventa dias após a exoneração.

• (Artigo ac,'escentado pelo (ir!. 4° da Emenda à Constituição a" 57.
de 151712003.)
• (Vide (ir!. 29 da Lei complementar li <> 84. de 251712005.)
• (Vide ar!. 124 da Lei a" 15.961. de 3011212005.)

..\rt. 116 É vedada a percepção de acrésciiiiO pecuniário eitt latão exclusiva do tempo de
serviço ao servidor que ingressar no serviço público itpÓS a publicação (lesta emenda à Constitui-
ção. excetuado o disposto nos §ã 3"e 5° do art. 31 e no parágrafo único do ali, 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

• (Artigo acrescentado pelo art. 4" da Emenda à Coitsntuiçào o" 57.
de 151712003.)
• (Vide art. 124 da Lei a" 15.961. de 3071212005.)

Art. 117— Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando desua aposentadoria, o
direito (le convetierem espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 dc fevereiro de 2004 e não gozadas.

§ l' - Ao detentor, exclusivamente. de cargo em comissão declarado de livre nomeação e
exoneração ou de função pública náii estável fica assegurada a conversão eia espécie das férias-
prémio adquiridas até 29 de fevereiro (te 2004 e não gozadas. a título (le indenização, por motivo
dc exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prmio dc noventa
(lias contados da data da exoneração.

§ 2" - Para a conversão em espécie dc que trata o § 1". a base (le cálculo será a média
ponderada dos vencimentos (los cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o
benefício.

§ 3° - Para fins (lo di')osto no § 1". só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de
serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrtdo a exoneração.

• (Artigo acrescentado pelo ar!. 4" da Emenda à Constituição a" 57,
de 151712003.)

Ao. 118—Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na
data de publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em
razão de aprovação em concurso público fica assegurado o dii'eito à percepção dos adicionais por
tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir.

• (Artigo acrescentado pelo ali. 4° da Emenda à Constituição o" 57,
de / 5/7/2003.)
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Art. 1 19 -- Para tin% de josentiilori;i.é garantida a contagem proporcional correspondente
ao tempo de eletRo exercido de ii igisierio na ilildiatisa privada e na rede pública municipal.
estadual ou federal de ensino, ate a daia da publicação da l,iiienda à Constituição da República
20. de 16 de deienibro dc 11188:

- ii) I'roiesstir 011 ,iC) Recente dc kiisiiiti que teiilia ji.issado .1 ocupar cargo eletRo, cargo ciii
ciiiissdi 011 unção g rau icada dii. ers,I di exercicii de d ciidia. att. a data do afastamento para
exercício desses darei ti lutições, e que não tenha completado mc e cinco anos de efetivo
exercício de maeistirio. se mulher. ou trinta anos. se  homem, hipótese em que se sujeitarão à
aposentadoria na regra geral:

1 - ao Especialista da Educação. relati% amente ao tempo cm que exerceu o cargo ou função
de Protessor e àquele a que se refere aLei ii" 8.131. de 22 de deíemhro de 1981. ate 10de maio de
1990. data da publicação da decisão Ii minar do Supremo Tribunal Federal na À Dl N - 152. a qual
suspendeu a eficácia do ari. 286 desta ('onstiiuiçào. que:

a i não tenha tmplcnieniadti o requisito iemnptiral para se beneilciarda aposentadoria especial
até 22 de setembro de 1

h( se tenha aposentado a partir de 20 de maio de 1992, com prosentos proporcionais. nos
termos do aO .O, ineisi i III, aI inca • 'e'' ou "d'' . da ( 'omisi iiuiçao do Estado:

ci se tenha aposentado no periodi ' dc 20 de irmaiii a 22 de setembro de 1992. nos termos do
ari, 30. inciso III. alínea ''ii '' . da ('onstIiuião do Estado, por não contar trinta anos de efcmiso
exercício (lu ullii g isteiio. se hioitieni. ou mie e cinco anos, se mulher:

III - lo ser. idor do Qiiailro do \lagistu'no u'lU e\t'rt'ii_'io tio órgão Central da Secretaria de
Estado ik' hdiic:içaii. cm Sii1ii'rmimmcndeni'i:m Rcgiomi:il d.' Fnsmno. cm \úcleodo Programa Estadual
de AI miiiemit;ição Esei dar e ciii 1 nmd:tthes 1 'siatliiams de Ensino que tenha opiado pelo Quadro
Permanente, nos icrnui is dii mli, (ida lii i " (), .fo, de 5 dc du'teiuhi'o de W 96. e do ari. 37 da Lei
mi' (.i,35 1 ,dc IS de m.k',emimlm dc 1 i lSo. rt'laii sanidimie au período de niagmsirmo anterior à opção. e
tenha retornado ao cargo ,miiierionmicmiie ocupado. nos (d'mimos dii ali. 1 ((da 1 ,ci mi" 9.592. de II de
tu nho dc 1958:

IV -- ao serviduur umcup,uiitc de cargo pericimceiiie ii Quithiui de Pessoal disiinmim do (li-

- (Artigo uiereu 't',iu'tido jn'I) til'!. 4" 11O E,iie,u/a c'i Coiisiititiçdo ii" 57.
de 151712003)

Art. 120 - Para fins do c:ilcu lo de adicionais. é assegurada ao servidor pó hl ieo estadual a
contagem proporcional  eu mrresponde nte ao m cio po de e id iSu 1 exercícioi de magistério na iniciativa
pri ada e na rede ptihl ica miitm mdci p: ii. estadual ou lede rai de ensi mio. na horma do artigo anterior, ate
a data da publicação desta e metida a ( ' 1 uimsi mli içãt 1,

• tArtimo (U'f't'SCC'flt(U/(' /)t'/t) til?. 4" (Itt Einent/a t, Constituição ,i°
tlt' /5/7/2003.)

.Art. 121 - Ficam resogadas as legisl:içes dos Poderes l.egislaiii.o e Judiciário. do Tribunal
de (' tinias e do 1itiisiurio Público referentes a :ipostmlamento em cargo de pros imento em
coni issàu u iii função g ram ii meada.

* 1' - Fica assegurado ao ser% idor ocupante de cargo de provimento efetiso o direito de
di uni i nu,ir pe reebendu i, n us i eririu u da leg isI.uçãu i 5 ieenie ;ik a data de promulgação desta emenda
à ( 'onstituição. a remmiuimicr.uçiio do t'.irgoenl conussàt ou t'unção graiil 'tcadi que exerça nessa data.
quando dele for exoiicradi' seni ser a pedido ou por pemimlidimde ou quando se aposentar. ficando
g arantido. para esse ímmn. 4 , ienipo exercido no rctei'ido cargo de pros iniento em comissão ou
1 umuçàu 1 g m.it it'iaul,i até dat.i a sei 1 ii.,md,i em lei
IM



§ 2° - Os Poderes e Órgãos a que se refere o capo: deste artigo encaminharão, no prazo de
sessenta dias contados da promulgação desta entenda à Constituição. projeto de lei contendo as
regras de transição.

• (Parágrafo regulamentado pela Lei n° 14.982. de /4/1/2004.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei n" 14.983. de 1411/2004.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei n" 14.984. de 141112004.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei a" 14.985. de 141112004.)

§ 3°_ Para o Poder ou órgão que não cumprir o prazo previsto no § 2°. adotar-se-á a data ele
29 ele Fevereiro de 2004 como limite para contagem do tempo para efeito de apostilamento.

• (Artigo acrescentada pela a,?. 4" do Emenda à Coitstituiçiïo a" 57.
(te 151712003.)

(Vide Lei a" 14.683, de 30(712003.)
Art. 122 - Ao militar que tenha ingressado no serviço público estadual até a data de publi-

cação da emenda que instituiu este artigo e que. nessa data, esteja no sers iço ativo fica assegurada
a srcepção do adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico quando completar
trinta anos de serviço ou. antes disso, se implementado o interstício necessário para a aposenta-
doria voluntária integral, o qual se incorpora ao sencimento para fins de aposentadoria.

• (Artigo acrescentado pelo art. 1° da Emenda à Constituição n" 59.
de 1911212003.)

Art. 123 - O l'residente do Tribunal ele Justiça encaminhará à Assembléia Legislativa, il()
prazode cento e oitenta dias contados da data ele publicação ela emenda que acrescentou este
artigo ao Ala das Disposições Constitucionais Transitárias, projeto de lei complementar adap-
tando a organização ca divisão judiciárias do Estado às muudut icações introduzidas na Constitui-
ção do Estado pela mesma emenda.

Parágrat ÚiliCO - A lei complementar iesultanie ehu projeto a que se refere o capol deste
alugo transformará os cargos de Juiz do Tribunal de Alçada em cargos de Desembargador. mantida
a classe ele origem, e estabelecerá a forma de aproveitaiiuento, nos novos cargos. dos magistrados
ocupantes dos cargos transformados.

• (Artigo acrescentado pelo a,?. 4° da Enienda à Constituição n° 63.
de 191712004.)

Art. 124— Até que entrem em vigor as alterações a serem introduzidas na organização e na
ehis isão judiciárias do Estado, nos (ermos do art. 123, oTribunal de Alçada continuará tuncion:in-
do coro ris atribuições e as competências em vigor na data da publicação da emenda que acrescen-
tou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

• (Artigo acrescentado pelo ar!. 4" da Emenda à Constituição n" 63,
(te 19/7/2004.)

Art. 125 - ( ) Presidente do 'tribunal de Justiça encrinuiuihará à Assembléia Legislativa
pioieiu ide lei dispondo sobre o Quadro de Pessoal ela Secretaria elo • l ribunal de Justiça. atendendo
às necessidades de funcionamento do Tribunal após a tiiiilicaçrio ela Segunda Instância prevista na
emenda que acrescentou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitória,;.

§ 1° - A lei resultante do projeto a que se refere o capul deste artigo estabelecerá aforma do
aproveitamento, no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça. dos servidores
ocupantes de cargos da Secretaria do Tribunal de Alçada.
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§ 2" - 0% bens e o patrimônio dci Tribunal dc Alçada passailI a integrar o acers o patrimonial
do Tribunal de Jusliça.

'	.-\s serbas. as doruções orçainentirIas e as pre'. i'.s ik despesas do Tribunal de
A Içada. insi'. ,tdas por lei. serão alocadas a orçimeiito do Tribunal de Justiça.

• (Artigo acre.sceniacjo pelo a,?. 4" da Liieiuki a Constituição a"
de 191712004.)

Ari. 126 - A lei criará fundo com o ahjcti' ode '. iabiliiar ações destinadas à recuperação. à
prl'ser'. ação C.,1 conser'. ação ambiental da bacia do rio São Francisco.

• (A:-tio ar'resceniado pelo ali. 1" da Lmem/a , Constituição a" 67.
de 1711212004.)

127 ( ) prinieii'o concurso público irt in ie so tio cario de I'rocurador do Minisirio
l'úhlico 11h10 ao Iribunal de Contas será ensocado pelI ribunul de ('ouias do Estado no praio
de e'ento e vinte dias contados da viizneia da lei couiipk'riieniiar a que se reicre o	' do art. 77 da

iistituição do li'.tad e ,sscurada a participação da ( )rdem dos Ad'. oeados do Ilrasil. Seção
luis ( erai. na sua real ilação.

l';irãgrul (!ti ick 1 — A pós  a homo]ciaação do resultado do coticu rso a que se refere, , eopul deste
Iri e 1, os Procuradores (1(1 Ministério Pliblit-4i junto ao '1 ribunil de Contas elalxwar.io lista
triplice a ser enc.imunhada ao Go'. emadordo Estado, pura a escolha e a nomeação do seu Procu-
rador-( eral

• (.'lrtii' acrescentado pelo (i#i.3" cia	à ('outstituição a" ÓV,
de 2111212004.)

l 'i' - ( ) ct!iial para a realização do prhi1i'iro conciirs publico pra provimento ilos
.1 que se rek'rc	''doart. 79da(nstiiuiuçfiod' l.siads'ru puhltcadhrnr praiok'eenio

e lit('hiia tliis cintados da data ele puhlicaça	la i'uiii'iicl;i 1 Con s Wmçao que iiCle'.el'flhl iri este
ari Ico ao Aio &lus Disposições ConstltticIoniIis 'Iraiisiiorias.

• (.4 iti ,ç'ti (1(/'l'S(.'r'ilíci/O /?e/O (01.	' da Lnienda a ('olistituição a" (Y.
/<' 2111212004.,t

1 2') - As lundações educacionais dc enstilo supen tor que eielu.Iram a opção pres isia ri')
iiie'isi 1 do * 1' do art. 2 deste Ato das 1 )isposiçdes 1 'ttnsthituclonais Transitórias passam
cindiço de associadas à 1 nisersidude do Fstitl dc \linas 1 erais - 1 eni - com isius .10

esiabekci mento de ci peração mútua, muni ida a :tluion '. Iil ia ad mi ri! si r.itm a. financeira e patri mi irm a
cli'. lundaç's

1" - ( )utras lundações educacionais de ensino superior poderão associar-se a 1 'enrg.
mediaiiic decreto do Go'. ernador. as manilestiução espressa cii'. Orgão colegiado deliberati'. o da
tundação.

2' A Itt iiduçãt associada à Ue iiig p1 derá
1	ser absortida. caso haja mi uni lesti i i flicrc'ss&' do Esi idi e da 1 ti ndaçãi'.. atendidos os

reqimisitos e l vi ecilititeurlos previstos cio lei:
II de'.'. imicular-sc da 1 emg. ou'. ido o órgão eoleiiul ideliberativo da fundação. com  repre-

seirtaliles dos corpos docente. discente e kcflieoaditulhistra!I'. ii

• (.trtito ai ,esce;itulo pelo a,,. 2' da E,,u'nda à Constituição a" 72.
de 2411 112005,)

1 1:ilacio cli Inconl iekncia. 21 de setembro ilci 1	- Ki'niil Saud Ktmmaira. Presidente
1 lcis Pi .i,l.i 1 arneiro. 1°-Vice - l'rcs;k'iiie -- (k':, mli, ' ti, icies Re,cnde. 2-Vice-l'rcscknie



Elmo Braz Soares. 1°-Secretário - Márcio Lemos Soares Maia. 2°-Secretário - Paulo (s-ar
Guimarães. 3°-Secretário - Romeu Feri-eira de Queiroz. 4°-Secretário - Jaime Martins do Espírito
Santo. 1°-Suplente - Eduardo Benedito Ottoni. 2°-Suplente e RelatorAdjunto -- Andersoii Adauto
Pereira. 3°-Suplente - Adelino Pereira Dias, 4°-Suplente José Bonifácio NIourio. Relator -.
Agostinho César Valente Agostinho Patrús - Aílton Torres Neves —Amílcar Campos Padovani

Aniônio da ('unha Resende Niriico Antônio Genaro de ( )luveira -- Antonio Míltoii Sitlles -
Ariiiando Gonçalves Cosia - l3enediio Rubens Rennó Beite (iuedcs - Bernardo Rubitiger de
Queiroz - Camilo Machado de Miranda - Carlos Eduardo Antunes Pereira - l)clíim Carvalho
Ribeiro - Dirceu Pereira de Araújo - Domingos Sáv o Teixeira l.anna - Elmiro Alves do Nasci-
mento - Euripedes Craide - Felipe Néri de Almeida - Geraldo da Costa Pereira - Irani Vieira
Harbosa — Jairo Magalhães Alves - Jamil Selim de Sales Júnior - João Batista Rosa - João Rosco
Martins - João Lamego Netio - João Pedro Gustin -João Pinto Ribeiro - Jorge Gibram Sobrinho
- Jorge 1 lannas - José Bonifácio 1imm de Andrada - José Ferraz Caldos - José Ferrai da Silva
- José Laviola de Matos - José Maria de Mendonça (1i,ises - José Maria Pinto -- José Militão
Cosia -- José Neif Jabur - JOSC Rodrigues Duarte - 1 .ae r Dia,, de A ndrade - Luís Cai los  Riilhi no
Gambogi - Luiz. Vicente Ribeiro (aI icehio - Manoel Neli tIa, Rezende de Mattos ('abril Maria
LI vira Sales Feri-eira - Maria J osé 1 laueisen - Maurício Dutra Moreira - Mauro I'tnlo dc Moraes

Mílton Pereira da Cru,. - Narciso Paulo Michelli - Nilriiário de Miranda - Otacílio Oliveira de
\liratida - Paulo César de Cars alho Peltersen - Paulo Fernando Soares de Oliseira - Paulo
Pereira - Péricles Ferreira dos Anjos - Raimundo Silva Albergaria - Raul Messias Franco -
Roberto Luiz Soares de Mello - Ronaldo 'visconcellos Novais - Sandra Meira Starling - SaintClair
Manuiis Souto - Sebastião 1-lelsécio Ramos de Castro - Sebastião Mendes Barros - Sílvio
(ars alho Mure —Tancredo Atiiônio Naves - Wellington I3alhino de Castro.

PARTICIPANTES: Adeinir Lucas Gomes - Aloisio Teixeira Garcia Francisco Carlos
(ii ieo Ferramenta Dcl l'ino - José Adamo Relato - José Renato Novais - Sumir Tauitttis -- Sci'at'i iii
I.opcs Godinho Filho - Sérgio Emílioio Brant de Vasconcelos Costa - Vítor Penido de Barros.

IN MIMORIAM: Rubens Pinlo Garcia.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO r'.° i

(Ijri!1(e o ao. 1 ' di	\t	(1.is 1 )isisiçs''. ( oii ' tituciotiais Ira li, iiiiri;i	,l;i
Constituição do Estado de Minas (icrai,, e dá outras pro dências.

A Me'a da Assetnhkta Legislatisa do Estado de Mina Gerais, nos termos do ari. 64. * 4".
da ('ottsttiutçlo do Estado. promulga a seguinte emenda a ('iiitstttutção do Estado:

Ari. 1" - Fica supnmido o ao. 17 do Ato das Disposições ('onstituctonals Transitorizis da
('onstiitiiçio do Estado de Minas Gerais e reprtstinad:t ,i lei n'6,265. de 18dedezembrode 1973.
em sua II.iiure/,i ordinária.

Ari 2'' I'',i;i inenda a ('institutção entra em vigor Fia data dc sua publicação.
i\tt. '' Rcvog;ini-sc as dispostçies cio cotitiátio.
I':ilãeioilt IiieonIid'nctzi. cm Belo horizonte. aos de julho de 1991.
)cpu tudi Ri meu Queiroz - Presidente

1 )epuiad \ atinar Sus a - 1 °-Vicc-Prcsudeiut'
)eputado I'ericics Ferreira - 2°-Vuce-I'rcstdctmte

1 )eputado A st inho Patruis - 1 "-Secretário
Deputado Raul \les'm:is - 2"-Secretário
1 )epui.ido 1 )iltun Meio - 3"-Secrctárto
1 )eput adi 1< onaldo Vasconcehhos - 4°-Secretário
1 )e muiiidi Ilomero Duarte - 1"- Suplente
1 )epiiiado Jiusi. Braga - 2°-Suplente

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 2

l)ã raiva redação ao (aflui! di mi. 158 da ('sustmtutção do Estado de \iunis
(letais.

• \ Mesa ila \sscimmhleia Leiisjti a do Estad ' de	i iuu" 1 eraus, tios termos do ari. 64, 4''.
.I.i ( ' tustitu iç,io do Estado. promuIa a seguinte enienda ai testo constitucional:

Ao. 1" () ipiitdoart. l5da Cnstiwiçãodo Estaduude Minas Gerais passaa vigorareom
a seguinte redação:

"Ao, 1 - A lei iirçamentána assegurará tos estimentuus prioritários em programas de
educação, sa tide, liabi t aç.iii. saneamento básico. proteção ao meio ambiente e de fomento ao
cii si no. a pc sq Li isa etc tO Íh eu e tecnológica. ao espi ole e à CLI til ra''.

Nru 2'' Esta emenda fi Constituição entra cm ugor na data ite sint publicação.
Piul,icio da lncouifid'uucia. ciii Belo 1 louizontc. aos 11 &l' ilezenibro dc 1991.
Depilado Rotiieii Queiroz. - I'restdcnte
1 )epuut.udo \ jaluitui Silva - 1 ''-Vicc-Prcsideuulc
Deputado l'erucles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
1 )cpuulido .gostuuulto l'ati't'ts - I''-Si.'erelaruti
1 )cpiitudo R,uitl \lcssuas - 211 -Secretário
Deputado I)iI'ouu Meto - 3°-Secretário
Deputado l.mi;il&I \,isconeelli's - 4-Secretario



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3

Dá nova redação ao ari. 285 da ( otisi tu içâo do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos lermos do art. 64. § 4".
da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1" - O art. 285 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Ari. 285 - Ao servidor público que tenha tempo de eletivo exercício de iflagisiirio na
iniciativa privada, na rede estadual. lederal ou municipal de ensino, é assegurada, em relação ao
respectivo tempo de serviço:

- percepção da gratificação qüinqüenal, no índice concedido ao integrante do Quadro do
Magistério:

II - contagem proporcional do tempo de serviço, para fins de aposentadoria e de percepção
dos correspondentes adicionais".

Ao. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 22 de mato de 1992.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricles Ferreira - 2'-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado DiIzon Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconceilos - 4-Secretário

E\IENI)A À (ONS'I'I'I'tIÇÂ() N' 4

Dá no redação ao § 4' do ri 1. 157 da ('onsttiuição do Estado dc Minas
Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ali. 64. § 4°da
Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1°— O § 4° do ao. 157 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 157-

§ 4' - O Estado publicará, até o dia trinta do mês subseqüente ao da competência. balancetes
mensais de sua execução orçamentária e financeira".

Ao. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 29 de maio de 1992.
Deputado Romeu Queiroi. - Presidente
DeputadoAjalmar Silva - V'-Vice-Presidente
1 )epuiado Péricics Ferreira - 2°-Vice-l're',idciite
Deputado  Agostinho 1°atriis - 1`-Secretario
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado 1)11 ion Melo - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcellos -4"-Secretário
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I:\IFNI)A À CONSTITUIÇÃO '
D,1 n '. a rcdaço ao .iri 5" do \i das 1 )lspo' iç es ('onsi itucionais Transito-
ria, da Constituição do Estado,

•\ Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de \liiias Gerais, nos termos do ari. 64. * 4".
da ('onsi ii uiçao do Estado. promul ga a scgu 1 nie entenda ao texto eonsttwctonal:

Ari. 1' - ( ) au. 5" do Aio das l)isposiçúes ('onsiliuclonais iransitõnas da Constituição do
1 stmlc p.i ssa a ter a seguinte redação:

- A Assembleia Lecnsl.uiva cio Estado ilc Miiias ( 'perais pontos crá. ate 3 1 de
cic,eiiibic p dc 1002. concurso público dcsiinachc à dcl iniçãci do hino olictal do Estado. previsto no

7'' da ( '0h51 ititiçã i.
§ 1''	hillo de que haia este ariigci tcr:i como terna a inconI,dcncia Mineira.

§ 2"	W.,el \ ado o disposto no parágtal iinicncir, serão admitidas. além de canções tneditiis.
camiçoes dc cicimlmo u:idicional''

\11, 2' 1 -.t.i L'iliemida à Constituição entra ema . igor na data de sua publicação.
cia 1 rieon tidncia. em Belo Hi in fonte, aos 30 de junho de 1992.

1 )epumado Romeu Queiroz - Presidente
1 )eput,ido 't alnt:cr ScIs a - 1 '-Vice-l-'resmdc'nit'
)c'putado PirmcIes Ferreira - 2"-Vice-Prcsiiknte

1 )'l 5 uits1 p .\uost mnho Patrús - 1 "-Secretário
Deputado Raul Messias - 2''-Secreiárto
1 'iutd 1 )jl/cii \lcl - 3-Secretário
1 'i(tlo Ronaldo \/:iscoiiccllos - 4-Secretário

EIEN1)A À CONSTITUIÇÃO N° 6
1 )a rios a redação ao ;iri. 226 di ( 'oiistitriiçao do i-siado e rcso'.c 'cri
rcspecti o Ato das 1 )tsposições ( ' cnstmtucn intis l'ransi tórias.

Mesa ii,i \sseiiiblp.ia LeisIatisa cio Estado de Mmmi,rs Gerais, nos termos do alt, 64. § 4".
da Coll%[Ituição do Estado. promul ga a seguinte emenda ml, teNto constitucional:

Au. 1" -	ari. 226 da Constituição do Esm.ub ' passa a sigicrar com a se guinte redação:

''Au. 226 I'am'a asse g urar a efetiva participação di s'iedade. nos termos do disposto nesta
seção. serãocriados o Conselho Estadual dos i )irei ios da Criança e do Adolescente, o Conselho
Estadual de l )et'esa dos I)ireiios do Portador de 1 )et'icmCmcia e o ('onselho Estadual do idoso.

l'mr:igrai iiinmcc - ( ) Conselho Estadual de 1 )c'k'sa rios 1 )n leitos do Portador de i)eflemincia e
o ('onmscilmo Estadual do Idoso serão instituidos ale o dia 15 de iiiii'ço de 1993''.

Au. 2'' - lica revo gado o an.89 do Ali' das Disposições Constitucionais Transitórias da
( 'onstiluiçfio do lstadii.

'\rt .3" Esta emenda à Constituição culta ciii vucor mia data de sua publicação.
l'alúcto da lmiccimtlick'neia. em Belo iIori,ouimc. aos 21 de dcicmbro de 1992.
Depu(ado Romeu Qil ei ro, - Presidente

1 )epiiiatliiAalni:ir uiva -. l"-Vice-Presidente
1 )c;ccit.ido F'ericles Ferreira - 2-Vice-Presidente
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Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado Diizon Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcellos - 4°-Secretário

E%iI:NuA À CONSTITUIÇÃO N° 7

l)á nova redação ao capot do art. 7° do Aio das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.
da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O capot do art. 7° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Cons-
tituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7° Serão revistas pela Assembléia Legislativa, por meio de comissão especial, nos
quatro anos contados da data da promulgação da Constituição cio Estado, a doação, venda e
concessão de terra pública com área superior a duzentos e cinqüenta hectares realizadas de
primeiro de janeiro de 1962 a 21 de setembro de 1989".

Art. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na (lata de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro de 1992.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente

1 )eputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricles lerreira - 2°-Vice-l'restdente
Deputado  Agostinho Pat rús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado Dilzon Melo - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcellos - 4°-Secretário

EMI'NE)A À CONSTITUIÇÃO N° 8

Dá nova redaçao a ari. 34 da Constituição do Estado.
À Mesa da Assembléia legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ao. 64, § 4".

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1"— O art. 34 da Coiisiituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Ao. 34-É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em

diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos. de âmbito estadual, sem
prejuízo 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:

• (Argüida (i itconst iluc'iona ida/e (A1)IN 990). Liminar inde/eiida cm
241311994 e publicada em 3/6/1994.)
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1 de 1.0(X) mil a 3000 «rés mil) filiados. 1 (um) represciltalite:
li de fl0l orës mil e unil a 6.(XK) seis mil) filiados. 2 (dois) representantes;

III - 0.(5)1 seis mil e unu a 10.00(1 idei ituh fiI;ados.3 (três) representantes

l\ -- .ícttna de 0(5K) ide7 mil i filiados. 4 (quatro) representantes.
\r1. 2°- Fsta emenda à Constituição ciltra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da 1 nc in fidëneia. cm Belo 1h rt,onte. ai 13 de julho de 1993. 

1 )epiitadii li 'se Ferrai - Presideifie
1 )ejiiiiaiio IIiniri' Na ,-cimento - 1 -Vice-('rcsicleitte

1 )cpiitado Jose MilhãoIÍLáO - 2''-Vice-l'rcsidetile

)el l littl t IiiioIo \liiise - 3°-\'ice-F'resiticnte
1 )cpiiiatlo I.itiio 1-tia, - 1-Secretário
1 )epiitadi Roberto Cai alho - 2°-Secretário
Deputado Bene Guedes - 3°-Screiáno
Deputado Sehasttáo Helvécio - 4-Secretário

I )epuiadii .-iiiíkar Pados ani - 5°-Secretáno

[MENDA À CONSTITUIÇÃO N 9

Dá usa redaçào ao § 7 tio iri. .Ot (Li 1. oiis)i(iiiço do listado.

.\ Misa iii ,\ssttiibleia Lciislativa cio Fsl:iito de Minas ( ierais. tios termos do art. 64. * 4.
da ( 'oiistitiitçio do lstatIil, promulga a seguinte entendi ao lesto constitucional:

Au. 1	() § 7" do art. 3ódaConstituiçàodo lsiid' passa a sigoiarcoin ascguinic iedaçào:

Au. (

§ 7' ('ara eleito de aposentadoria, e assegurada a contagem reciproca do tempo de
sers iço tias atividades públicas ou pris idas, nos termos do 2 1' do art. 202 da Constituição
da Reptíhlica''.

.-\rt. 2°- hsta emenda à Constituição entra em N ugor na data de sua publicação.

l';ulúcio da liicoiihd' fie) a. em Belo I-lort,oiite. aos 13 de julho de l 993.

1 )epiit adt Jo%é Ferrai. - Presidente
1 )epiutidt Elmiro Nascimento - 1 °-Vice-Presideiiii'
1 )cpuitado Jose Militão - 2°-Vice-Presidente
1 )epiilid , R'nioku ,\ltitse - 3°-\'ice-Prcsi(leiite
1 )cpui:slt lIiiitu ltr,,t - l'- Scrciárii
Deputado R,tberit, Carvalho - 2-Secretário
1 )epu til II) Reiue (1 ucdcs - 3°-Secretário
1 )e pai au tu Sebasi 1 álo O eIs ucio - 4'-Secre1áriu
1 )ertiiitd\iiulcir 1 1,id,sani - 5'-ScLret,irl'
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INIENDA À CONSTITUIÇÃO N° 10

Altera osarts. 144. 146. 15() .' I(l da Constituição do Lsiado de Minas
Gerais e dá outras providencias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos lenhos do art. 64. § 40,
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1"— Fica revogada a alínea d do inciso 1 do ari. 144 da Constituição do Estado.
Ao. 2' - O inciso XII do ao. 146 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
Ao. 146—

XII - à exceção deste iiiiposto, nenhum tributo estadual poderá incidir sobre operações
relativas a energia elitrica, scrs iços de telecomunicações. derivados de petróleo, combustíveis e
iriinerais'.

Ao. 3°—O § 3° do ao. 150 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 150 -

§ 3"— É vedada a retenção ou a restrição à entrega ou ao emprego dos recursos atribuído-, aos
municípios e pres istos nesta subseção. não estando impedido o Estado de condicionara entrega
de recursos ao pagamento de seus cráditos, inclusi e de suas autarquias'.

Au. 4°— Ficam acrescentados ao ari. 161 da ('oiustitulção do Esta(loosseguintes dispositivos:

"Art. 161—

IV -

e) a prestação de garantia OU contragarantia à União e para pagamento de débitos para com
esta:

§ 4° - É permitida a vinculação dos recursos de que trata o ao. 149 para os eleitos previstos
no inciso  IV. alínea e, deste artigo''.

Art. 5' A eliminação do adicional de imposto de renda, decorrente desta emenda à Consti-
tuição, somente produzirá efeitos a partir de I°de janeiro de 1996, reduzindo-se a corresponden-
te alíquota. pelo menos, a 2.5'* (dois e meio por cento), no exercício financeiro de 1995.

Ao. 6' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 2 de setembro de 1993.
Deputado José Ferrai. - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 1 '-Vice-Presidente
Deputado José Miliião - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 3°-Vice-Presiden(e
l)keputado Elmo Braz— 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado Bené Guedes 3°-Secretário
Deputado Sebastião Ilelv&io —4°-Secretário
Deputado Amílcar l'adovani - 5°-Secretário
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ti1ENDA À ('4:)NSTFI't IÇÀ() N° 11

.-\ereesnta a Constiiuiçao di,	Je \Iiii.o (	ali. ')).

\ \Ic..i da As mhleia Legislatisa do Estado de Minas Gerai. nos termos do art. (-l. § 4".
da G , iisinmç.Io do Estado, promulga a seguinte emenda ao eslo constitucional:

Ari 1" - Fica acrescentado i Constitutçio do Estado de Minas Gerais o ali. 299. com  a
seco i Ole re(laçai 1:

..Ari. 299 -\ variaçZio nominal da lulha global de pi" .t al de cada uni dos I'odercs do Estado,
d' Tribunal de ('untas e da Procuradoria-Geral de iiisiiç:i nau pudera ser superior. rio cada
quadrime ,.ire. à N ariação notiitnal da recei:ii:idtiI	'iitli no perio(hi.

§ 1''	i',ii:i iis eleitos do disposlo neste uriir'u. r'onsidr'r;i se a ilata de V , ele janeiro como
Lerniu inicial do primeiroquaJrinieNire.

* 2'' A ;iriaçut iiuiniiial da Rilha cli li:il de is'ssi i  e a CiiiIi1)usIÇiii da receita estadual i  que
se lelefe estC ari co scr'uii apuradas seuzuiido ertir'rius ik'l mitos ciii lei''.

Art. 2" 1 -,ia emenda à Co nsti tuiço entra ciii	ii tia daia de sua ptui 1 iCíiÇio. rei roag 115.11

seu% eleitos a 'de setembro de 1993.
Pai:iciu da lneonttdncua. em Belo Horizonte. aos 17 de deternhro de 1 993.

1 )epiutadu Josu Ferrai — Presidente
1 )i'piiiado Elini rui Nascimento — 1 '-Vice-I'residcnie
1 )eputado Jose \lilii.'io — 2°-Vice-Presidente
1 )epui adi t R mitli i AI (ii se 3°-Vice- Presidente
i)L'puiaulu Flniui Riai — 1-Secretário
1 )epiitadu Ri iberio ('ars alho- 2°-Secretário
1 )i'puuiulii Icnr (k.icdi.'s - 3°-Secretário
DeputadoDepu[ado Schw.,ozio Hei sëcuo - 4-Secreiáriui
1 )epulatlo \inilc:ir Padosani - 5°-Secretario

III;NuA À ('()NS1'I'I't't(5'Ã() N" 12

\cieccnLu paragr,.s ao iii. 1 S da (tiiiii:içüi do Estado.

A Mesa da Assemhkta Le g islatira do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 14. * 4".
da ('unsiiiuiçiu do Euado. promul ga a seguinte entenda ao texto constitucional:

Ari, 1" Ficam acrescentados ao ali. 157 da Constituição do Estado os seguintes ** 5°.
e 7'.

"Art. 1 1N7 -

S' 1 t 0a a elaboração ela lei orçanien(ári:i :unii;il, a Asscnihleia legislativa Sisteinai u,ai'ii e
priori/.:ii'í. cm :iuducncia púbhca re g ional pi'evisla iii, inCiso III dii § 2' do ari. 'uO. ii" PiOl)iistiis
i'e'siilliuies de itu&lic'uicias pública,, intunicipiis re.ili,idas pelos idei''s ptihliis hciis ate ti dia
.90 di' dii 1 dc	aiw. lio,, lernio, de rcizulauuiciitaçao.

tI l ' nhuuial (k . 1 'ouias. ircao auxiliar do Poder Lcgislatisii, participara da audincii
publica regional teicrida no parágraÍii anterior.

§ 7" Poderes Executis o e JudicidrioJudiciário do E,ta,ib, lir um is erá u. no,, municípios e nas datas
pai.0 .1 rc:ili,açãu das audiC'ncias puihluc:is ii'iin:uis lx,la \sseiiuhIuta Legisl.ttis a. .tuili-
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ência pública a fim de prestar informações e colher subsídios para as ações pertinentes a seus
respectivos âmbitos de competência".

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo 1 Ioiizonte. 10 de setembro de 1994
Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 1 '-Vice-Presidente
Deputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo A bise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Brat - 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado René Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio-4°-Secretúrio
Deputado Amilcar Padovani - 5°-Secretário

Fr . 11;NDA À CONSTITUIÇÃO N' 13

Dá nova redação ao inciso II do art. 31 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do listado de Minas Gerais, nos lermos do art. 64, § 40,

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. l0_ O inciso II do art. 31 da Constituição do Estado passa a sigorar com a seguinte

redação:
"Ao. 31—

II - férias-prêmio. com duração dc 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (Cinco) anos
de efetivo exercício de serviço público, admitida, por opção do servidor, sua conversão em
espécie. paga como indenização. ou. para efeito de aposentadoria e percepção de adicionais por
tempo de serviço, a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas;".

Ao. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro de 1994.
Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado lilmiro Nascimento - I'-Vice-Presidente
1 )eputado José M ilitão - 2"-Vice-Prcsidcnic
Deputado Rmolo AI oi se  - 3°-Vice-l'residente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião 1 lelvécio - 4"-Secretário
Deputado Amílcar ('adovani - 5`-Secretário

INIENI)A À CONSTITUIÇÃO N° 14

•\cresecnta dispositi s	a \to das 1 )isposiç cs ( uist itucionais Tr;insiu rIas,
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ao. 64. § 4".

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
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Art. l°- Ficaac cidoaoAtodas Disposiç sCnstituciona Transittrias ow g uinte art. Ql:

— Art.  9 1 - Fica assceur.tdu 1	sers udor público. ci'. ti ou militar.itar. ap entado no período de 21
de se Lembro de 1 a 14 de dezembro de 1994 o direito de contar em dobro. para efeito  de
percepção de adicionais por tempo de serviço a partir da publicação do ato de apI iscrui:udoria. as
Ii. ri Is -pie iii io não go/ad IS liii iiio convertida ,' em es pede''.

Ari. 2"- Esta emenda i ('oiistituiçiii entra cm vigor nzi data de sua publicaçfio.
I';uI;icio da lnctintukiui:i. tio Belo Hori,onic. aos 20 de novembro de 1995.

Deputado A gostinho I'airú' Presidcnic
l)eputado \\,inderlev .-\'. ila - 1_ Vice- Presidente
Deputado Schasiuiii Na'. arro Vieira- 2-Vice-Presidente
1 )cputado I'aulii Iktterscn - 3"-Vice-Prestdeiitu.
1 )cjiuutado R'inoIo ,\Iouse	1,'-Secretário
I)cputacla Maria Josc 1 kuuiciscit - 2-Sscrcifirua
Deputado Ibrali iii J aci h - V,-Secretário
1 )eputado Ermano Ratisia - 4"-Sccret:iritu
1 )cputado Antônio Julio - 5"-Secreíono

I,II:NI)A À CONSTITUIÇÃO N° 15

Suupriuuuc o	2" .I '. 0 art. IS da ( ouusiuiiuuçnt do Estado.
A Mesa da Assciiuhkiu 1 egislati '.'a do Lstad ' de \ li nus Gerais. nos termos do ali. 64. § 4''.

da Constituição do Estado. pronini ga a seguinte ciiieoda a' leSto constitucional:
Art. " - Fica suprimido o * 2° do art. IS da Consiutuiç1iu do Estado.
Ao 2° - Esta emenda z1 Consi itu ico Cinta em igu ir na data de sua publicação.
Palácio da 1 nconlidcncia. cio Belo Horizonte. cm 1' de dezembro de 191)5.
1 )t'puiado Agosiinlio Pairus - I-'residcnie
1 )epuiado Vandeilev À\ iLl - 1
1 )tpuitaduu Sebasi ia 1 Nas :irro Vici r:u - 2"-Vuc-l'resuuk'nic
liecuei adt 1 - .''- Vice- I'ucsidcnte
Depu(ado Renitilti '\lois -- l"-Secretário
1 )eputada Maria Josu. 1 l.uuiisn - 2-Secreiria
1 )cputado 1 hrahiiu Jac 'b - "-Sceretáno
1 )cputado Eriuiuiut ' Balista - 4'-Secrct'iru(u
1 )u.'putado A iii liii'. .1 iii II -- 5"-Secretário

E,NIENDA À ('ONSTII'UIÇÀO N° ló

1 ),j n'si ictl,i 5 at _' i	tI.i (	uustuiuiçao do Lsi,ill,

A '.lesa da .\sscnuhlcia l.eguslativa do l:sLido de .\lnias Gerais. nos termos do in. 04. * 4.
da ( 'onsiituiç2ii'. do Esiadi,. pruiniuli a seglonie s'nn'uida ao texto consti(ucional:

Ao. 1° - () ali. 2) da (uiusiiiuiçãoduu Nsi:iduu passa ;i 	a seguiuuite iedziçao:
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"ArI. 239— Sem prejuízo do sistema de centralização das receitas públicas, os recolhimen-
tos de tributos e demais receitas públicas estaduais serão efetuados nas instituições financeiras.
públicas ou privadas, autorizadas pela administração 1 atenclária''.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor tia data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, cm &10 Horizonte, em 10 de dezembro de 1995.
Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado - 3°-Vice-Presidente
Deputado Rêinolo Aloise - 1 '-ecreiúrio
Deputada Maria José Haueisen - 2'-Secretária
Deputado lhrahim Jacob - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário
Deputado António  Júlio - 5°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 17

Dá nova redação ZU) ao. 2 12 da ( oitsI 1 tu ição do Estado e inclui  o an. 92 no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1° - O art. 212 da Constituição do Estado passai vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e lomento à pesquisa e lhe atribuirá

dotações e recursos necessários à sua efetiva operacionalização, a serem por ela privativamente
administrados, correspondentes a. no mínimo, um por cento da receita orçamentária corrente
ordinária do Estado, os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos.
110 mesmo exercício.

Parágrafo único - A entidade destinará os recursos de que trata este artigo prioritariamente
a projetos que se ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia - C( )NECIT -. definidos como essenciais ao desen'. olvimenio científico e tecnológico
do Estado. e a reestruturação da capacidade iucnico-cientiltci das instituições de pesquisa do
Estado. em coo 1 urni idade com os pri ocupo is definidos nos Planos \i i neiros de 1 )escnvol vi mento
Integrado - l'M 1 )ls e contemplados nos Programas dos Planos Plurianuais de Ação Governa-
mental - PPA( s''

Ao. 2` - Fica acrescentado ao Ato das Disposições Cotistitucionais Transitórias do Estado
(1 seguinte ao. 92:

— Art. 92— O percentual fixado no ao. 212 será integralitado da seguinte tonuia:
1 — cincodicimos porcento no exercício de 1995:
II - sete décimos por cento no exercício de 1996:
III - oito décimos por cento no exercício de 1997:
IV - um por cento no exercício de 1998.
Ao. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro (IC 1~

Deputado Agostinho Patrús - Presidente
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1)eputaiio \Vandcrky Ásila - I-Vrce-Presidcnte

Deputado Seh:içtio Nas ano Vieira - 2-Vice-Presidente
Licenciado ."- Vice-l'residenie
I)epui&lii R'iiioli /\Ioise - l"-Secretário
Deputada N1.iri,i José 1 Iaueisen	2 '-Secretziria

1 )epU tadi Ibraliiiii J aci	- 3"-Sec e tal
1)eputadi Erntaia Harista - 4° Sec ret a o
1 )eputadi À ntC'n i Júlio - 5"-Seeretínt

V.MENDA .' CONSTITUIÇÃO N° f

	

a rd:ico J inc	II d ,tr. 31 d,i (	listitulça	1 Lstad

À Mesa da Assembleia Legislativa do k ,,lado de Minas Gerais. nos termos do au. 64. 4".
da (' nsiituição do Fstailo. promulga a segimilile cuienda ao lesto 'nsLuiiK'RinaI:

ArL 1" () inciso II do art. 31 da ('omistiluição do Estado passa a vigorar cont a seOLiulile
redação:

"Au. 31 -

II - t'értas-prrnio. com duraçãode 1 (irës) mesc. adquindasa cada períodode 5 curico anis
de deus o exereiclii no sers iço público do Estado de Minas Gerais. admitida a sua convcrs ão ciii
especie. paga a tiiiit de indenização. quando da aposentadoria. ou a colagem em dhu'o das não
goi.;idas para esse lite%lito Iiiii e para a percepçai de adi(:iouiais ir ieunpo de serviço."

.Art. 2'- l3sta entenda a Constituição entra ciii igor em 1' dc Imiciro de 1996. 
Palácio da 1 flCi)fl hd'nci a, cm Belo 1h iri, inc aos 2 l de dezembro de I )95.
Deputado Agostinho Paini - Presidente
Deputado Vanderle Asila - l'-Vicc-l'residcnie
l )eputado Sehisti,'i Navarro Vieira - 2-Vice-Presidente

1. - e1 iciadi - ' '- Vice -1 'i esiderutc
1 )epuizid R'iuiol .-\liise - V,-Secretario
Deputada Nliri,i José 1 iaueisen - 2-Secretaria
Deputado l hi ai 11111 Jaci b - 3"-Secrctúrii
1 )eputadi i Ermano H ai ista - 4"-Sec retari
Deputado Antônio Júlio - 5'-Secretário

Ii'\iITNDA À ('ONJS'I'I'FUIÇÃ() N° 19
	1 ).i isa redução ;io, al,ni do .iit	4 da ( 'nstiiiç.i	1 Lstad,

A Mesa da '\sseutihlcia Legislativa do I:stad de Minas Gerais. tios termos do mi. 64. 4''.
il ( ii iituiçào do Estado, promulga a seguinte emenda ao le\to cimsmutuetonal:

Ari. 1'' - (1 aipot do au. 54 da (ilist tu ição do Estado ra:i a iorar com a seguinte
ei laço:
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"Art. 54 A Assembléia Le g islativa ou qualquer de suas comissões poderão convocar
Secretário de Estado, dirigente de entidade cia administração indireta  ou titular de árgão direta-
mente subordinado ao Governador do Estado para prestarcilL pessoalmente. informações sobre
assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade, no caso ele ausência injustificada."

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da inconfidência. em Belo 1-lorizonte. aos 20 de dezembro de 1996.

Deputado Agostinho I'atrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 1`-Vice-Presidente

Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente

Deputado Paulo Pettersen - 3°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Secretário
Deputada Maria José I-Iaueisen 2-Secretária

Deputado lhrahini Jacoh - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 29

Dá nova redação ao § 6° cio art. 36 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assemhkia Legislativa cio Estado de Minas Gerais, nos lermos cio art. 64. § 4°.
da Constituição cio Estado. promulga a segtiinte emenda ao texto constitucional:

Art. ]'-0§ 6° cio art. 36 cia Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 -

§6' -  É assegurado ao servidor afastar-se cia atividade a partir cia data elo requerimento ele
aposentadoria, e sua não-concessão importará o retorno do requerente para o cumprimento do
tempo ele serviço que. àquela data, faltava para a aquisição cio direito.''

Art. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data ele sua publicação.
Palácio ela Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 ele dezembro de 1996.

Deputado Agostinho Patriis - Presidente
Deputado Waneierley Á ila -- 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Paulo Pettcrsen - Y'-Vice-Presidente
Deputado Rêmoto Aloise - 1°-Secretário
Deputada Maria Jose l laueisen - 2"-Secretária

Deputado lbrthim Jacob - 3°-Secretário
Deputado  Ermano Batista - 4°-Secretário
Deputado  Antônio Júlio - 5°-Secretário
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I;\IENE)A À ('ONS'I'J'I' tIÇ() N" 21

Suprime	7 do ari. $ Ja ( oIlsLILimIçio do 1i'tad.

A \les.i da Assembléia Legislativa do Estado de \linas (krais. nos Lermos do art. 64. * 4'.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao testo constiwcional:

Art. 1 - Fica suprimido o § 7" do art. 3 da Conslituição do Estado.

Ari 2 - 1-si a emenda à Constituição ciii ra ciii i l r na dmit a de %tja publicação.

l',iltk lo da li)CtIi1li kncia. cm Belo I-liiii,oiite. t(is 3 il_' julho de 1997.
1 )e1iiii:uh l6mincu Queirot - l'residenie
1 )eniiarl * ( 'li'iiher(mtriieiro - l''-''içe-I'iesi(ieiiie
1 )epuiado Francisco Ramalho - 2-Vice-Presidente
1 )e;	Ii ( era Idi Rive ride - 3"- Vice-Pies 1 dciii e
1 )epuiadi 1 : 111110 Brai - 1"-Secretário
Deputado  Is mi Jose - 2"-Secrerário
1 )eputadi Marceim r Gonçal s es -3'-Secretário
Depuiado Dilion '. lelo - 4'-Secretário

1 )1mmit.iI.m \1_iria 1 )lis a -	m.SCLi_ei,irm.I

I;1ENDA À CorJST,'I'LtÇÃ() N° 22

lii iim\,t rcdaçiii,Lmi ;irt. 2S6d;1 ( m)ilsllIliiç,i	mIo LsLdo.

\ .Asseiiihtcia I,e g islitjsa do I.siailti mie Minas ( 11,115 mis lermiltis dum art. 64. * 4'. da
('uuiisiiiuiç;ïuiuhu FsItduu, iiiouiuIa a seguinte citmeimda dum ic'.Iuucu,iisLiLLicIuaJlal:

Ar. 1'	1) alt, 26 da Consiituiçãuu ihu Estado Iii»smi a igorar emala a seguinte redação:
''Ao. 2S(m -- F cumiismdcradodata magn;m do l.studuuo diii 21 de abril. l)ia (te Firadcn(cs.c I)i;i

do Estadi de Mi 	( erais. o dia 16 dei ri 1 hu
§ 1` A semana em que recair o dia 1 6 de luIlu, corisimtmlira pcnodu de celebrações eis teus em

10(100 Lerrimirmum lililietím'. sob ii denominação de Scinsna de .\lnias.
* 20 -A Capital dum Estado será transferida si nibuil icamente para a cidade de Ouro Preto no

dia 21 dc abril e. ji.tra a cidade de \laruana. no dia lh dc julho

Ari 2" - Esia emenda à Constituição entra ciii vior tia data de sua publicação.
Pimlácmuu da limconfidncma, em Belo I-Iumri,onte. aos .i de julho de 1997.

1 )cput ad Ro,iieu Quei ro, - Presidente
l )e pu iadu ( - leu ber Carneiro - 1''- Vice-Presiden(e
1 )m'piii.idum Francisco Rantilho - 2"-Vice-Presidente
1 )e p11 .nlm m ( e rimldi u Rezende - 3''- Vice- l'rcsident e
1)i'1imiimidu kinio li'ai - l''-Seeretmírnu

1 )eliimiuitmm 1 v i u Jose -- 2"-Secretiri4
1 )e i1 ad u m1 .irce lo (hmrtçal ves - 3'-Secretário
1 )L'çuiimidmu 1 )ul,u'n Melo -- 4"-Secret,irio
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 23

Dá nova redação ao inciso III do ao. 64 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. rios termos do ao. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte eiiici)da ao texto constitucional:

Au. ° - () inciso III do art. 64 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 64 -

III - de. no mínimo. l00(cem)Câmaras Municipais, manifestada pela maioria de cada uma
delas.".

Ao. 2'— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, cm Belo Horizonte, aos 7 de julho de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
1 )cptitado Cleuber Carneiro - 1"-Vice-Presidente
1 )epntado Francisco Ramalho - 2-Vice-Presidente
1 )eptilado Geraldo Retende -3"-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz— l"-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado l)ilzon Melo - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - -Secretária

Ef1ENI)A À CONSTITUIÇÃO N° 24

Dá nos a icdai,ao ao (' do art. 76 da ( onsuuiuiçào do Estado.
.\ Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ao. 64. § 4".

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. ]' - 0§  6° do ao. 76 da ('onstituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 76 -

§ 6` - Funcionará  no 1 ri hui na 1. na forma da lei. ti ma ('àni ara de Licitação, à qual i neu nu hi rã
apreciar concl usi vanlente a inairi a a que se refere o inciso X IV deste ao igo, cabendo recurso de
sua decisão ao Plenário.".

Ao. 2' - Esta emenda à Constituição entra cm vigor ria data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo Horizonte, aos 7 de julho de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
l)eputadoCleuber Carneiro-- "-Vice-Presidente
Deputado Francisco Rauuialho - 2-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3"-Vicc-Presidenic
Deputado  Elmo 13 raz - 1 "-Socr&'iúri
Depulado Ivo Jo)s - 2"-Sccrciári
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Deputado Marcelo Gonçal%cs - 3"-Secretário
Deputado Dilzon Melo - 4'-SccreLirio
1 )j'iii.ii \t.rit ()li% 1,t()li 	Sci rlirli

I•;iI:Nt)A À CONSTITUIÇÃO N" 25

])à nos  u_l.iç.t	iii * 5"	do ali. I7 da ('lIiistiiiiiç.iu do Isiado.
\ Mesa da .Asseiiihleia 1 . isIati a do Fsado de Minas (kr;us. los lermos do ali. 64. 4.

da ( 'onslituiçiio do Estado. proinuIa a seeulIlie enietida ao ie,lo ensiiiueionaI:
Art. 1" - O * 5" do ali. 157 da ('onsiiwição do Estado i;ts a i gorar com a scgu;flk'

rcikiçi'ti
IS'?-

§ 3- Para a clab raçãl do I'hilft M iticiri de I)cseiivtilvinicnio Integrado, do plano plunaiiiaI
de ;içao governamental e da pii 1sisla orçatitentária anual, a Assi'iuihlcta Legislativa sjstcinati/:ir:I
e priori/ara. ciii audieneia ptihlc.i regional prevista no inciso III do § 2'do a11.00. :is piOposiliS

resiill.iiiles de atIdícnIia'. piihlicas iiiunietpais rcali,adas I)eIo' poderes ínhlieos locais, nos
lei nos dc rccullmicnt:içn 1''.

Art. 2 - Esta cmnda à ('onstiluição entra cm igor na data de sua puhlieação.
I'alkio da 1 nconhd'nciu, cm Belo lii Iri/oflie. aos 7 de julho de 1997. 
1 )i'pu iado Romeu Qii e ro/ - Presidente
1 )epiiado ('leuber Carnt'irc - V'-Vice-Presidente

l )cpulask 1 Francisco Ramalho - 2''- Viee-l'rcsidcnti'
l )epiii:idii (cr;iklii Ri'ii'ii(li.'
1 )e iu adi 121 rno 1 trai - 1 "-Ser ri'ldiii
Deputado lvii Jose - 2"-Secretario
1 )cnit:i&tii \Iarccli' Gonçals e'. 3-Secret:irio
1 )epiiiado í)i,on \teIi	•l'-Si'cretàriti

Is1I:N t)A À CONSTITUIÇÃO N" 26

Dá no 1 ri'd:içao lilI inciso XXIII doai(. 62 da ('on'.iituição do Estado.
A Asseiiihliha I.cgisl:ilisi do F%Iado dc Minas (k'i:i p s. iios teiintis do ali. 64, § 4. da

'iisinuiçãt do Estado, ;ironuuli a scgutnic emenda ao Lc.SLi etitistitucional:
Ari. 1° - (1) inciso XXIII do .111. 02 da Constituição do Estado passa a igorarcom a seguinte

rcdação:
".\ri. 62 -

XXIII - aprovar. previamente. por solo secreto. após argüiÇao pública, a escolha:
.il dos ('onsclliciios di li ilituucil de Conta.,' indicado', pelo (hiseniador do Estado:
h)ilos iiii'iiilitosdo( oii',i'Ilioili.' ( iliserno indicados pi'1ot iit'rn;idoi'thi Fsi:uilo. dii( iinse-

1h. Psiaitui:iI de F-.&luc:iç:ioe iii) oiisi'lliiole 1 )etesi Siiii:iI:
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c) dei nterscntor ciii município:
(1) dos Presidentes das entidades da administração pública indireta, dos Presidentes e dos

Diretores do sistema financeiro estadual:

(Argüida a i,iconstitucio,talidade (/tDIN 1.642). Liminar deferida em
1611211998, para o fim de restringir o disposto na alínea "cl" às
autarquias e •tiiitdaçc3es públi(as.)

e) de titular de cargo. quando a lei o deteminar.".
Ar. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo l-lorizonie, aos 9 de julho de 1997.

Deputado Romeu Queiroz - ['residente
1 )eputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-i'rcsidentc
Deputado Elmo l3raz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 27

Dá nova redação ao inciso 1 do § 1" do art. 157 da Constituição cio Estado.

.\ Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos cio ari. 64. § 4°.
da Constituição cio Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - () inciso 1 cio § 1° cio art. 157 cia Constituição do Estado passaa vigorar coto a
segui rue redação:

-Ari. 157-

§ lo

- objetivos e metas especificados em suhprojctos e subativ idades :'.
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Pai ácio da Inconfidência,  em Belo Horizonte, aos 4 de setembro de 1997. 
Deputado Romeu Queiro/. - Presidente
Deputado Cleuhcr Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputadotadlo EI tio B rat - V'-Secretário
Deputado ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3"-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5°-Secretária
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EMENDA À ('ONSTIi'LIÇ.() N" 2

	\Lre-enia pariíeraIu ao ao 2.	lt & ILSILI LI IÇ_U do Estado.

.\ \lesa di - cihleia Leizislati' a do Estado de Minas Gerais. nos termos do ari. 64. § 4°.
ila ( ' uuistitiuição LII) Estado. promulga a seguinte cincuida ao teXto constitucional:

Art. 1" () art. 22 5 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 3°:

.Art. 226 -

§ 3 Aos tiailures de 65 sessenta e cinco) altos e garantida a gratuidade nos iianSpLLiiCs
coletivos LLrhaiLlLs mediante aprescntiiçao da c:trictt;L de idcimtiol:ide nu de trabalho. sendo vedada
a tS)OTLIIii de LfuI;Ik)LLer ILILIJa 1 OFTOLIL (te ideIutiIlcIiçIiLL.

Ati 2	1.st:i L.iLlcildL ã Constituição entra cm wu1 lhi daili tlr' siiit publicação.

PaLiç:io oI.i Inconfidência. em BeIo l-Ionttuiite. viii l" de outubro de 1997.

1 )cpu tado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2° - Vice-Presidente
Deputado (krildoL Retende - 3"— Vice-l'resideiflc
1 )cputado [lmtu Rraz - )0_ Secretário

1 )tpIL 1 .tdt Is J	- 2 - 'Secretário

I:\ILNDA À CO'iTIiiJI('À() N 29

\ltvri o ari. 42 LIII ( ' oolmsiiiuuçãLL do l:siadII.
A Mesa oIm .\ssernbleia Leuislativu dou ks[ado de \1 lis ( ierais. nos lermos do Itri 64. § 4.

I:i ( oiuslittIiçati do Estado, promulga a seguinte entenda ao Texto ciiuititueiontl
Ari. 1	( ) ari. 42 da Constituição do Fsi;tdoo fica acrescidiudo seguiiite § 2'. irausltmrniaii-

	

tio i-se seu p:u r:tgralo uri i eu' cm * 1" e passauidi se uo	LVI gu nau ci uni a redação que se segue:
142 - .\ Policia Militar, força publica c.tadtuIuI iruãopermanelite. o l rgan 1 iad

com base na hierarquia e mi discipli na militares e eotniind:uluu. cm pn neiplo. por oficial da au a.
do último posto da corporação. competindo-lhe:

2' - ita de decisão fundamentada. tu comauidou da Policia Militar poderá ser exercido
por oficial da resers a que tenha ocupado. durante o scr\ iço utiOu' cem caráter efetiso, cargo
privativo di ' iiltiiuu' posto da corporação.''.

l'alic Iii (lii l tiC()iitIdLflL.13. em Belo }lorutonle .;t us 22 de <iiilijbro de 1997. 
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
1 )cptuiadt ( 'leuber Carneiro - l'-Viec-l'rcsidentc
1 )elnilido 1 'i.triciscou Ramalho - 2'-Vmce-l'iesideute
1 )ejiu L.LdL i Gera 1(111 R e,ende - 3'- Vice- l'residcui te
1 )cpitliidi Iuuio Bua.'.- V'-Secretário
1 ).pui.ido lsuu Juuse - 2-Secretário

1 )il,on Meto - 4°-Secretário
1 )ouuI.tol;o \l.iria ( )lis ia - 5'-Secret:in:t



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N"30

Acrescenta pará g rafo ao ar. 68 elo Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

À Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4".
ela Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ai) texto constitucional:

Art. 1 0 - O art. 68 elo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado passa a vigorar acrescido do segui une parágrafo único:

"Art. 68 -

Parágrato único - As diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental aplicáveis no primeiro exercício financeiro de sua vigncla serão compatíveis com as
disposições da Lei ele Diretrizes Orçamentárias para o mesmo exercício.".

Ao. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1997.
Deputado  Romcu Que i roz - Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2`-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3-Vice-Presidente
Deputado Elmo I3raz - 1 "-Secretário
Deputado lo José - 2°-Secretário
Deputada  Maria 01 iv ia - 5-Secretária

EMENDA À coNsTrrutçÃo N° 31

Dá nova redação ao art. 162 ela Constituição do Estado.
.-\ Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1"— O art. 162 ela Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentáriii, aí compreendidos os

créditos suplernentares e especiais destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal ele Contas, ser-lhes-ao entregues em duodécimos até o dia 20
(vinte) de cada unos.

§ 1° - O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será feito mediante crédito
autom ático em conta própria de cada órgão mencionado no copou deste artigo pela instituição
financeira centralizadora ela receita ele) Estado.

• (Argüido a inconstitucionalidade (ADIN 1.901). Medida coate/ai
para suspender os efritos. (frterida em 18/1111998 e publicada em
23111/1998.)

§ 2° - É vcelaeia a retenção ou resirição ao repasse ou emprego dos recursos atribuídos aos
órgãos mencionados fle) copio' deste artigo, sob pena de crime ele responsahilielaele."

• (Suspensa a eficácia ela expressão ' Sol) f)C!i(t de crime de i'esponsahi-
lidade ". em 18/11/1998 e publicada em 2311111998 (ADIN 1.90/).)

Art. 2°-- Esta emenda à Constituição entra em Vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1° de janeiro de 1999.
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IiIacio da I liconlIdi'ncia. cii) Belo 1 iiiiitoiitt. ao 390 de d ,embro de 1997.
1 )eputad Romeu Qi i e o,, Presidente

I)Cliiado (leuhL'r ('arneiro 1' Vice-Presidente
I)cputadl' Fianci,,co R;iiiialho - 2''-Viee-Preídente
1 )c»i Itdi (;cialdo Re, ide - .''- Vice- l're%i dente
Deputado El ai)R ra/	"-Secre(ário
l)eIIiadii 1% o use - 2-Secretário
Deputado Marcelo (hinçalves - .'-Secrttno
1 >eputad 1)11 ii iii Nico - 4°-Secretário
)'p)itida \1,ir_i ( ) lt	a -- S-Sc'ici:iria

I;IENtA À (()NSTITLIÇÃ() Y'32

iul)riii1e ii § 2" do ari. (i7 da ('iinstittiiçJiii (III E"taijii.
À \lcsa da -\ssenihlcu;, 1 .coisl;il 4 4 ilii [-.%i ado  de N1ina' ( erat'.. nO', tcrnios do aO. 64. § 4''.

da (' nstitiilçáo Io Esiailu. jironiu Iga a seIiiiiie enierida ao leSto constitucional:
Ari. 1- Fica stupu'ii ido ii § 2" di> art. 07 da ('iinstutulção do Estado.
Ari. 2'' - Esta cuiitn(I;i i (i instil uluçail entra co) lei ir na data de sua ptuhlueaçân.
l'aLiciii da 1 i>ciiuiliiL-ncia. clii Bei ' 1 Iiiriiiinie. at)s 15 de março de 1995.
Depulado Rouuicuu ()Iii.'li(i/	I're'.idi.'iili.'
1 )epuLido ( leu hc r ( 'iruie iii	1 • '- Vice -1 'residente
1 )iiiIa&ki I:u_.iuieiscii l'aunaIluii	2''',1uc'eI>rcsusletiLc
1	( ciiIiIi ' Rctciule	''-Vuce-l'residcntc
1	IIiiii ) Ii:u,	1
1 )epuutadc i !V(i Jiisi_'	2''-Si,'i,ii't,uiiii
1	 rsl,iii'i.Ii	( ; ii,içiIvL-'.

1 )cputado 1)11/1111 Nicli 1	4''-Secret,irui.i
1 i ' lt u Ii u Ii \1.iria 4 )li\ II

I-:\IJ:NUA . ('()NSTITt'IÇÃO N" 33

.iii 134 da ( 'orisIiluiçiii do Estado.
\ \les.0 il,u .\'.scunhli'i,i I.t'gisluii\.i iii l:stadode Niunas Gerais, nos termos do ao, 64. § 4'',

LLI ( iinstitiiuç,io do I'.sta,lo. pronuulg.t a scnninte emenda ao lesto constitucional:
An 1" - ( ) .urn 134 da Constituição do Estado passa a gorar com a seguinte redação:
"Ao. 13-4 -- () (.'iinslh,i de 1 )clesa Social é órgão consulti'.o do Gosemadsir na deliriiçãi>

da política de detesa social do Estado e tem assegurada. eni sua composição. a panieipaçzio:
- do Viec-(;os ernidi ir do Estado. LIUC o presul irá:

II - do Secretário de Estado da Jutiça
III - do Presidente da ( onui'.sá,> de 1 )ctcsa Social iii' Poder Legislativo:

- do ('oniiandantL'-( er;il da I''Ii.0 \lilitar:
\	Ji(	ii_-lc il,i l'i'li.,-i,i (ul.
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VI - de um representante da 1)efensoria Pública:
VII - de um representante do Ministério Público:
VIII - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos Advogados do

Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais. um da imprensa e um indicado na forma da lei.".
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de março de 1998.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
I)cputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
l)epulado Francisco Ramalho - 2°-Vice-l'resideiite
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado l)ilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5-Secretária

E1ENDA À coNsTn'tIçÃo N`34

Alteia o .lrts. 62. 246 e 247 da (uislitliiçao do Estado e acrescenta arileos
ao Ato das Disposições Constitucionais Transutórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.
da ('oilstil (lição do Estado, promulga a seguinte emcnda ao texto cons(itucional:

Ari. 1° - 0% dispositivos da Constituição do Estado enumerados a seguir passam a vigorar
com :t segui ole redação:

Art. 62

XXXIV - aprovar, previamente. a alienação ou a concessão de terra pública.
ressalvados:

a) os casos previstos no § 2° do ao. 246 e nos §* 3°c 8° do ao. 247:
h) a alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais previstas no ao. 247.

com área de até 1 00h (cem hectares):

Ao. 247 -

§ 1°—

IX -- a alicnaçái) 1)11 a concessão, a qualquer iítulo, de terra pública para assentamento de
trabalhador rural ou produtor rural, pessoa física ou ii nt lic:i . ainda que por interposta
com p:ti i hi li zadas com os objetivos da reforma agrúnia e li flui :ulas a 1 (t( )ha (cem hectares).

§ 3°— Independem de prévia autorização legislativa:
- a alienação ou a concessão de terra pública previstas no plano de reforma agrária

estadual, aprovado cm lei:
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ii - a emcessão gratuita do domínio de área devoluta ritual não superior a 5()ha 1 cinqüenta
hect,ires a quem, não sendo proprietário de imós cl rural ou urbano, a possua como sua, por
5 (cinco) anos inimerruptos. sem oposição. tenha iiel,i miu nioradi u e a tenha torrado po idui Ia.

§ 7 , '-

c'nhIigL' ou a parente consangiiineo ou atum. ;ité o tercetro Lrau. ou por adoção. das
autoridade, e do sers idor indicados. respect 1 :imnente, nos incisos 1 e II e de heneúei,iruo de terra
publica rural cmii ;irea contígua à do heticticiariu.''.

Ari 2" () art. 246 tia ('onstutuuçãui do Estudo tuca acrescido dos seguintes §* 2". 30 , 40 , 50

e 7'' pissitidi cu	rigrai) único a constituir	§ 1'':
2 1

§2"  .\ lt'culumuçuo dc terras devolutas siiuuadus no i'riunctro utrbatioou na zona de exp;iiisuo
urbana. assumi coiisiuk'i,uda a útixa externa cOntiu1uu ao permeio iurbuito de ;iIt 2km olois i iuuili i tiC

-tios de laru1ura. coimupatihiliiuda com o piano urbanistuco iuuuiiiuiipul ou metropolitano. e linuitutiu.
respt'cti anuente, a 5(X)un 2 quinhentos metros quuudr.udos) e a 2.00t1m 2 (dois mil metros qttadr;i.
dos, x'rniut iii :io ocupante a legitimação di irei rc'nlinest'c'nte, ilulando esta for insuul ciente a
const tutição dc um nos o lote.

" Será onero sa a leettumação:
-- de tetrctto ocupado por prsiprict.mruil de ouiriu unos cl urbano ou rural no uiicsiiuo

município.
li de :irc'a superiora 1.(t(X)m 2 imil mnc'Iruis quadradosi, situada em zona de expansão urbana;
III	(Li à rei reuilinescente.
§4"( ) Poder liectut is-o poderá delegar aos mui luicípiuis. nos termos da leu, a dtscrimutiaçãi

e a legiluuiuição das terras devolutas situadas no períiuis'iri' utrb,itio e na tona dc expansão iirhaiia.
§ 5' -- A k'oiiiinuçio oiicrosa elctuiacki 1ido uuiutuicipio obedecerá à tabela de preços l\a-

mente ul i ruis-iuia pela ('imara Municipal.
§ O,'' 1 )as :urcus ;ui'recudadas pelo inuilicipto em	discriminutriruo admiutistrutuvootu

	

ação lidei &Iiscriuiuuui.uii 'iriu. 3O	Urint,i por cento) t'ouutuituarãui a pertencer ao Estado e serão
destinadas, prutu u taruiit1ente, a:

- construção de habitações populares:
II - implantação de equipamentos coniunttáruos:
III - prcsers ação do meio ambiente:
IV - instalação de obra, e ser's iço, murttctpais. estaduais e federais,
§ 7''- Serão cuic;uuiuuiiiados àÀsseunhlei;i l.eeuslati, a:
- relatorioanual das alis idades relacionadas com a alienação ou i euiutcessào adiruiuuustraiu. a.

sim po'vi:i;ti iti ri/;içào lecuslatis a. de terr:us puihlie;us c . ik'ut ii luis:
II - -elação das terras públicas e devolutas :u serem lcgttuin;udas adinunusuratus anuente. cont

untccedi'ncii uninum;u de '4(1 (noventa) dias da expedição do titulo''.
Ao. (" ( ) art. 247 da Constituição do Usado 1 teu acrescido dos scgututtes §* 8 , 'c 9'':
"Aul. 2 47 -

§ " -- Na içâum ;tiduciil discrimmnatória, o I'.st:uulo 1iidi'ru tinn;ir acordo para a legittmnaçaodc
ts'rr: i dc' dita mii ril com área dc atct 251 )ha duientos e cm nqiic'nt a hectares 1. atendidos is seguintes
r'uui "ii is

ti.0 tiiuçã	s'iul. 1w, [cri I I. , k ,i 11 	1 M, tia (nsiutuuução ledi';al. i'



li -devolução, pelo ocupante. cia área remanescente.
§ 90_ Serão encaminhados à Assembleia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas com a alienação ou a concessão administrativa,

sem prévia autorização legislativa. de terias públicas e devolutas:
li - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou concedidas administrati-

vamente. com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da expedição do título ou da celebração
do contrato.".

Art. 4" - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Oca acrescido dos seguintes
arts. 93. 94. 95 e 96:

"Art. 93— Até que seja promulgada a lei a que se refere o § 4°do art. 246.0 Poder Executivo
poderá delegar aos municípios, mediante convénio, a discriminação e a legitimação das terras
devolutas situadas no perímetro urbano e na tona de expansão urbana.

Art. 94—Ao l0i0 de alienação ou concessão de leiras públicas e devolutas mencionadas
nos aos. 246 e 247 cm curso na data da proio ii Igação da emenda que i nsii tui ti este artigo, aplica-se
o disposto na legislação anterior e no inciso XXXI \' do ari. 62. com a redação dada por esta emenda.

Art. 95 -Ao parente de beneficiário de terra pública que esteja na posse de área por mais de
1 (ti iii) ano na data cia promulgação da emenda que instituiu  este artigo, não se aplica o disposto
no inciso V do § 7" do art. 247. com a redação dada por esta emenda.

Art. 96 - A legitimação de mais de urna área devoluta no perímetro urbano em nome da
mesma pessoa é condicionada à posse pacifica do terreno edificado por prazo superior a 1 (uni)
ano contado até a data da promulgação da emenda que instituiu este artigo.''.

AoS" - Esta emenda à Constituição entra eia vigor na data de sua publicação.
Palácio cia Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 8 de julho de 1998.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1 "-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Elmo l3raz - 1 "-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilton Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Dl (via - 5'—Secretária

EMENDAÀcoNSi'I'i'UJÇÃ() IN° 35

Alteia a redação elo § II do art. 39 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado dc Minas Gerais, nos termos do art. 64. §4",

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ai) texto constitucional
Art. 1°— O § II doart. 39 cia Constituição do Estado passa íi vigorar corri a seguinte redação:

Ai't. 39 -

§ 11 - Aplica-se ao servidor público militar o disposto rios incisos 1. II, III. IV, e V e no
parágrafo único do ao. 31 e nos §* 4°. 5°.6°c 7° cIo art. 36 desta Constituição e no incisos VI. VIII.
XII. XVII. XVIII e XIX cio art. 7° da Constituição da República.'
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•\rl. 2— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
l';ilãcro da Inconfidência. cm Belo Hori,onte. aos 29 de deieinhro de 1998.
1 )cpiiiado Romeu Querro, - Presidente
1 )c uta(o (letiher Carneiro - 1 -Vice-Prcsidente
1 )c putad FranciscoFr-ancisco Rara alho - 2- Vice- Pre',idc ate
1 )epiiiaiio Geraldo Reiende - 3- Vice- l'residcntc

1 >epuiado El iii i R rui - ''-Sccretiirii
1>epulado lado Ko.lo%ie - 2''- Secret,ino
1 )cti do Marce lo Gonçulve - 3''-Seeieiàriti
1 )&' pulado 1 )ilti a Melo - 4-Secretário
1 )cpiil.d. Maria ( )I i\ ia - 5'-Secretária

EMFNDA À CONSTITUIÇÃO N° 36

-Altcr,i is aos. 73. 74. 155. 1 7 e 158 iLi ('i,iistl1Iiiiu do kiiidi' e .icresceniu
artigo ao Ato das Disposiçsies (unslrtueioilais 'Iransrt&ias.

A Mesa da Assembléia Le gislativa do Estado de Minas Gerai, itos termos do an. 64. § 4.
da (' iisttiuiçàil do Estado. promulga a seguinte emenda ao testo constitucional:

Au. 1"— () inciso l\-' do § 2" do uru. 73 e o inciso III do § 1" do art. 74 da Constituição do
Estado passara as igorarcorn a seguinte redação:

".-r1. 73 -

r_

1 \	riescciiça 'iii ('\1'ciiçàlr insuticierile iu tua li;i ik pl.iut 1. fli L'r;iIIii 011 ia ,JctI r de governo
e iii'	e I 1 i 1 li'is 1tiiiirt'idos 51)1 aiulit'uicias l i ul l lIea s ri'guiTl.iis: liii

Ai-i. 74 -

o 1"-

III -- o eunrprirnenuit de prorama de trabalho expresso ciii lenhos nionçtJírios. a rcaliiçào
de obra. a prestação de serviço e a execução orçamentária de PrPstas priorradas em auditnctas
publicas rcgloirars".

Ari. 2"— ( ) arr. 1	tia Constituição do Estado fica acrescido do seguinte §
'Ao. 05 -

' - A lei de 1 )lrcrri/es ()rçanlcnrárias lixará pereeriuiial não interior a tira por cento da
receita i rç une ai á ri a corrente ordinária do Estado. dcsIin;ido ao atendi mcii ti) das propostas
priiriiuul;is nas atidiénçjas públicas rs'eionais, a ser incluido naLei ( )rçahricruiini:i Anual e executa-
do. corri o rcspe(:iis ii pagamento. até o 1 mil do exercici'' irliruceiro ei Irrespi indenie. sob pena de
respirmisahil uitaik'. no,, lermos do inciso VI do aO ()

Ao. e' - os § 5''c('&loan. l57d,iC'oumsimtuiç:krdo Estudopissain a s-Igormrcoifl a seguinte
rcdiçuii_ licarrdosi.mprnmmmdoo § 7''do uieslniuiamligii:



'Art. 157

§ 5"— Para subsidiara clahoração(lo Plano Mincirode 1)csenvolvimcnto Integrado, do plano
plurianu aI de ação governamental e da proposta orçamentária anual. a Assembléia l .etis lati s a
sistematizará e priorizarã, em audiência pública regional, realizada a cada dois anos, as
resultantes de audiências públicas municipais realizadas pelos poderes públicos locais, nos ter-
mos dc regulamentação.

* 6°—OTribunal de Contas. órgáoaiixiliardo Poder Legislativo.oPoderiudiciárioeo Poder
Executivo, coma finalidade de prestarem intormações e colherem subsídios fiara as ações pi-
tes a seu âmbito de competência, participarão da audiência pública regional a que se refere o § 5°.".

Art. 4° O capuz do art. 158 da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que
se segue. ficando acrescido ao artigo o seguinte § 2". passando o parágrafo único a § 1°:

"Art. 158 A lei orçainentána assegurará investimentos prionlários em programas de
educação, saúde, hahitaçúo, saneamento básico, proteção ao meio ambiente, fomento ao ensino. à
pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à cultura e ao atendimento das propostas prioriiadas
nas audiências públicas regionais.

§ 2° - Tomando-se como retréiicia as respectivas dotações orçamentárias, o percentual
executado e pago das despesas com publicidade não será superior. em cada trimestre, ao percentual
executado e pago das despesas decorrentes das pro;x)stas prinrii.adas nas audiências públicas
regionais ressalvados os casos de despesas iinpreisiseis e urgciite-, decorrentes de calamidade
pública."

Art. 5° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
fica acrescido do seguinte artigo:

"Art. 97 - A execução e o pagamento das despesas decorrentes das audiências públicas
reali,adas nos anos de 1995 e 1997 obedecerão aos seguintes critérios:

- até o final do exercício financeiro de 1998, serão executadas e pagas as despesas decorren-
tes dos convnios firmados em função das propostas priorizadas nas audiências públicas regio-
nais realizadas cm 1995:

II - até o final do exercício financeiro de 1998. serão firmados os convênios resultantes das
propostas prioriiadas nas audiências públicas realizadas em 1997 e executadas e pagas as despe-
sas decorrentes:

Parágrafo Único - Na i o possibi 1 idade justificada da execução das despesas a que se refere (1
inciso II deste artigo. estas serão executadas e pagas no exercício de 1999".

Art. 6' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aoS 29 de dezembro de 1998.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
1 )cputado (]euber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado  Francisco Raia alho - 2°- Vice- Preside ii(e
1 )eputado Elmo Braz - 1 "-Secretário
Deputado Iso José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - Y'-Secretário
1 )epuiado 1 ) Izon Meio 4°-Secretario

Deputada \1,o ia 01 i\ ia .S'-S CL rei.ii ja
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 37

\Lreseert,I l\iruel.t. a	,iri. 3-1 via (	flSillLiiÇiI III' hti(iIl.

\ Nlesa da As	hkitt 1 eislaiisa do Fstadti de Minas Gerais. nos termos do ari. 6 4. 4°.
da ( ' iil1stit1iiÇiii LIII lstado. promulga a seguinte eiiiv'nda ao textil constitucuotial:

•\ n. 1' -	ari, 34 cia (onstituuçto di listado 1 uva acrescido (]<I seguinte 2". passandi seu
l,iriral único a '. igorar conto	1°:

"Ari. 34-

* 2' - O Estado procederá ao desci mim, em fOlha mu ordem k' p.iganienw. de consi ii imaçimes
auiori,adas pelos ser udines puhl icos is das adia iiilstraçves dileta e i ndi reta em 1 as t de
siiidictiiiis e ssimeiações dc classe, elciu,itsk) O reivisse i5 euttivl,ides ate il tllitilti) dia do nivis
subseqüente ao tmu's de eoittiel'itcia do iii iiïietiLii ilims servidores, ohsers aJa ti data do eletivo
dv' sci Ii

I':tiacim mia i1 mrilidciiei,u. cm Belo ii iru/.onte. ;ims -")(]C dciemhrn de 19%,

1 )enitadii Romeu ()Lieutiit - Presidente
1 )cpu t itio('ra ldti Reie rude - 3"- '5 ice- l'residerute
1 te utado Iluini Brai - -Secretario
Deputado Ko Jose - 2"-Secretário
1 )i'pii ttidi '51:1 rce lo ( i mmiç':i Is es - 3''- Secretário
Deputado 1 )tlim ii '51dm - 4-Seret,irio
1 )epu tavl.i '511 ri tu (>1 iva - '-Secreu áru a

E\II:NI)A À (ONSTII(IçÀ() ° 38

.-\ci'esec'uiu alínea ao inciso 11111 iii. Ul( da ( 'oimstututçáo do listado,
A Mesa d,i A eunl m Iei,i 1 xguslatuvtu do Estado de '51 irias Gei ti'. nos termos do .ot n-I. -Ida

('onstttutçãm do Estado. rrouitulg-a ii seUiuite eineiud.i ii' te\1mi eoutstuuucuottal.
,\rt. 1° - 1 iCti acrescentada tio inciso 1 dii art. 11 )ú iLi ( 'outstutuição do Estado a seguinte alínea
An. 106

- as c:iiisas e os conflitos entre o Estado e os unuttlueípuos.e nire estes e entre as respectivas
ent idades da atliiiinistraeáo indireta'',

..\ ri. 2" - 1 :st a cmv' nda 1 ( mst tu i çat 1 entra em vigor na dzua de sua pubi ucaçào.
Palácio da ltieoniick'iiciti. Liii Belo 1 Iori,onte. aos 7 de jaiueiio de 1999.
1 )epuuuim Rimineu Qiien m, - Presidente
1 )eputad i ('k'uher ( arneur - 1 '-\iee-Prcsideoic
1 )epunadm 1 tane i sv i R ai n ai ho - 2''- Vice- Preside ole
DeputadoDepulado 1 Iino Brai l "-Seerelárrim
1 ie )Ut.itm i	si Imlsv



Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado I)ilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia 5°-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 39

Altera a redação do, aOs. 39, 01. (, 90, li)(. 110. III. 136. I.7. 142  143
da Constituição do Estado, acrescenta dispositisos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras providências.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ari. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1° - O eapul do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ari. 39- São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-
ros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar..

Ao. 2"-0) inciso VII do til. 61 da Constituiçào do Estado passa a vigorlr com a seguinte redação:
"Art. 61 -

Vil - fixação e modificação dos eletivos da Polícia Militar e do Corpo dc Hoiiiheiros
Militar:''.

Art. 3° - A alínea a do inciso III do ari. 66 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 66 -

lii -

a) a fixação e a modificação dos eletivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar:-

Ao. 4° - Fica o ao. 90 da Constituição do Estado acrescido do seguinte inciso XXVIII.
passando seu inciso XXV a vigorar coiii a redaçãoque segue:

"Art.90 -

XXV - exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo dc Bombeiros Militar.
promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos:

XXVIII - relcsar. atenuar ou anular penalidades administrativas impostas a servidores civis
e a militares do Esiiidii, qiiantlii julgar conveniente.''.

Art. 5°- A aliiica h do inciso Ido ao. 106 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

—Art. 106 -
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b - o Secretario de l lado. ressalvado disposto no § 2"Jo ao. 93. os Jui /es dos 'I'rihii nais
de \lçatia e de Justiça Militar. os Juizes de Direito. os membros do Ministério Público. 1)

( 'otiandante-Geral da Pi'Iicia \li!it.ir e do ( 'rs de Ronibeiros Militar e os i'rekiios \kiiiici-
tiOS crimes COfl)Liit5 e flos di.' res1isabilidade:''.
\rt. 6" ()t'apu:doart. lhe o art. 11 1 da('onstiiuuçiodo lstadopassain a vi gorarcom a

sce 01 inc red.içit
1 1(1 - () 1 rihunal de Justiça Militar, com sede na ( 'aluiul e iirisdiç:io cm iodo o

território do Istado. compõe-se dc luítes ( )I leiais da ativa, do mais alio posto dii Policia Militar
ou doCorpode Hombeiri''. Ntili ar. e de uI/cs cisi', cm nunicro impar. fixado na lei de ( )rani -
iaç.io e l)i'. iso Judicidrias. excedendo o numero de til/e s Oúei;us ao de LO/es eis 5 cio Lima
titudatie.

.-\Ii. II ('ompctca Jusiiça \liIitarprtccssureiuI.iro polici.il !nhiltari.- t'bombvtr,' militar
eia crime niffiiardelínido cm lei. e uo Tribunal de Justiça Militar. decidir sobre a perda tio posto
e da patente ik oficial e da graditação de praça.''.

7 - ( ) art. 130 da Constituição do Fstado fica acrescido do seguinte inciso III:

"Ari. 136-

- Corpo de Bombeiros Militar.".
Art. 8' -- ( ) art. 137 da Comtsuiutiição do isiado	Li Igorar com a seguinte redação:
''Ari. 1 7-A Policia Civil, a Polícia Milutareo ('itrpii de Bonibeiros Militar Ne suboidinam

,to (ii'% ern.iihir do Est.ult
Au. 9" - () ari. 142 da Constituição do i.smado passa i '. im'rar como a reJaçio que segue:

"Aro 142 ~A Policia Militare tu ('orpode i3ontheiiits Militam', liurças publicas estaduais, são
tircãos perniaulentes. rcanitadis com base ria hiei'arijiim.i e na disi.'iphumia mmhi,iri's e comaiid:idos.
prcterenci.tlmrmcnte. p r '1 ieial da ali', a do ultimo pO'.tt t. e nmpct ind

Policia Militar, a policia ostensiva de prcvcnçào erunutual, de segurança, de tuduisuto
urbano e rido i:irui), de tioresias e de mananciais e as atividades relacionadas com a preservação
e a restatLr.iça tia ordem pública. alem da gurLimitia di, e xercicIt' do poder iii.' piluciLi dos 'rgãi's e
entidades publ icos. especialmente dar. área,, fLue ndríri .i. sanitária. de proteção am hie ntal. de usi i
e ocupação ilti solo e de liatrimônio cultural:

II - aL'(ttupo de Rt'unbcuto ' Militar. .0 cotirdenaçaite ii cxi.'cuiçàode ações de delesacivil. a
p1 es ençfit e Cita bate .0 t nc ndii . 1 'e ri elas de incêndio. busca e sais ame no e estabelecimento dc
iiorni.is relativas à .cymança das pessoas e de seus bens contra uum'nditt ou qualquei tipo de
catisiri'tc;

III -a Policia \lilii,ure atiCorpode Hrnbt'iros Milriar. a tunç:ii'de policia ludicoiria militar.
no ,, te rua s da lei fede r,u 1

§ '-A l'uulíeji MiliiareoCtirpode l3iiumil'eimos Miliiirsãi, torças iuxili:irese reservasdti irxreito.
§ 2''- I'tirdcciss lumtdamv'ittadu do ( ' 5 eroridor dii hstatJo. ii i.i,inandoda Polícia Militar nu

ti ' Corpo dc Ifombeimis Militar poderá ser exercidi	it ICiLil da reser', a que tenha «ictipado.
durante o serviço aliso e cio caráter ctCiiiO, cargo pri".iui"0 do ultimo po ,,to da corporação.''.

Au. itt -_ 0 iui. 143 da ('onstiluição do listado pLissa a vigorar coro a seguinte redação:
"An. I4 -lei i.-miiplcmenr.tr	r.'ari,.tii,i l'licr:, \lrlirare('orpidc Itiruberris Militar.
Paiaor:itii único	1)'. rei,uI,iuuien1os disciplinares iii'. corporações LI que si' relcr'c ii oLjiiI(

deste artit'ii serão ri''. 041,15 periiidie:uumiente pelo l'oder l,xecuuivo. colo inti'rvilosde no miiaxuno.
,llieo Lill's, sisindi' .1	sc:i aprrriirauient	e .iuui.ili/aç.i

um



Ari. II - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias OS

seguintes arts. 98. 99, 100. 101 e 102:
"Ari. 98—Os oficiais e as praças lotados em unidades do Corpo de Bombeiros do Estado na

data de publicação da emenda que institui este artigo terão o prato de noventa dias para realizar
a opção i rretratáv cl de perrnanë ncia na Policia Militar.

Art. 99—Terá o prato de noventa dias para realizar a opção irretratável pela integração nos
quadros do Corpo de Bombeiros Militaro militar lotado em unidade da Polícia Militar na data de
publicação da emenda que instituiu este artigo, que preencha os seguintes requisitos:

- possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para Oficial, se oficial superior ou
intermediário:

II - possua certificado de conclusão de( 'urso de Formação de l3ombetro Militar, se praça.
Art. 100 - Até que lei coinplemimcmitar disponha sobre a organização básica, o estatuto dos

servidores e o regulaimienlodo Corpo de Bombeiros Militar, al)IICa-Se a esta cotoraçãiia legisla-
ção vigente para a Polícia Militar.

Parágrafo único - No decorrer do esercicio de 1999. a ordenação das despesas (lo ('orpo de
l4omhci os Mil lar será realizada pela l'olícia Militar. até que se processe a 111(11 vidu:ul i/ação dos
respectivos orçatnentos mia proposta orçamnv'ni.irma do e sercícto de 2(K).

Art. 101 - A efetivação do desoiemhratuiento patrimonial. financeiro e iirçatimentário do
Corpo de Bombeiros Militar e da Policia Militar se dará na forma da lei. que disporá também
sobre o respectivo período de ti attslçã4

Parátirafo único - Será iittegralmente mantida a estrutura administrativa do Corpo de Bom-
beiros Militar uté que a legislação discipline o previsto neste artigo.

Art. 102— ( ) Poder Executivo promoverá a revisão do Regulamento l)useiplinare do Estatuto
da Polícia Militar no praio de ctoo e oitenta dias contados da publicação da emenda que instituiu
este artigo, visando ao seu apri moratiletilo e atualização.''.

Ari. 12—As praças da Policia Militar de Minas Gerais excluídas da corporação em virtude
do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 ficam incluídas nos quadros do Corpo
de Bombeiros Militar, asseguradas a contageni (ir) tempo e a graduação anteriores ao alastanic'nto.

§ 1'— Para o exercício do direito estabelecido neste artigo. as praças deverão, no prazo de
trinta dias contados da (aia de publicação desta emenda:

- apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado:
II -renunciar expres samente. nos autos, ao direito em que se funda a ação udicial proposta

contrito Fstado em virtude da exclusão decorrente dos fatos referidos no cajnit deste artigo.
§ 2° - O Governador do Estado editará decreto, na data de publicação desta emenda.

relacionando os nomes das praças a que se refere este artigo.
Art. 13— Ficam retirados das fichas mdiv iduais dos militares que participaram do aos umento

reivindicatório de junho de 1997 as anotações e os registros de punições administrativas ou
disciplinares dele decorrentes.

AI. 14— Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da I,iconfkkuicia. cimi Belo Horizonte, aos 2 de junho de 1999.

Deputado Andersorm Adauto - Presidente
Deputado José Braga - l"-'ice-Presidente
Deputado 1)urval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado l)ilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário
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FIIDA À C()NSTFI'tI('ÃO N" 40

is lO'. 2 . 1. 32. 3 ,K e 30 e ieioc.i ii zin. 2 -13 da	itstituição do Estado.

.\ Mesa da Asseitthkia 1 .egisl.ii is a do1 stadi sic XI i tias Cicio s, nos te i inos do ali. 64. § 4'.
da ('tiilstituiço do Estado, promulga a seetiittic emenda ao texto cimstitucional:

\rI. 1" -	§ "&ioart. 24 (ia Ciutstiiuiçiïodo hstiii' passa as IL.iiii'iti a sceiimnteredaçao:
24 -

3" - E vedado incular ou equiparar espécies remuneratõnas para eleito de remuneração de
pessoal do sei  iço publico.

,-\rt. 2" - Ficam acrescidos ao art. $2 da ( 'onsi Ituição do Estado 05 se g uintes inCisos 1. II e III
C § 3''. passando seu ca/ui! a 5 1 ti Orar com a redaÇaoredação que segue:

\ri. 2 - À ti s.içao dos padrões de encmrtmento e dos dentais componentes do sisiemi
rettltimieratorio iihsei varti:

- 1 1 i.imurefi. ' erau de respi uisahi 1 idade e a ci imoples idade do-, cargos que ci iinpõeimi cada
CdiTe iii:

- mis reqitislios par:i a investidura los cargos:
III - is peculiaridade'. d is cai is.

3" - ( )hsers :tdo o disposto no copo! e meios deste artigo, ii lei disporá sobre reajuste.,
di teremiciados mias adio inisi rações direta. aut;irquica e fumidacional dos irs Poderes do 1 stado.
visa nulo à rt'esi ruiu ração do si sietila rent ui teratoru i de tu iIções.cargm)s e carreiras.

- () ao S, passa acomislimulr i Subseça' III da Seção \ do Capitulo 1 ii'Timtlo III da
Constituição do Estado eoui a deniminoação i)os Ser' udures Policiais Civis -, com a seguinte
reLiçiii:

Asseiuratti is. no que couber, mis direitos. g;tranl is e preri igati as pres isto'. nas
Subseções 1 e II deste Capitulo e observado o disposto no art...2 desta Cmittstituiç:io, a lei dispmira
501 1 k' is pliiiis de ,iiieii e o reiiiiiic j uridit"' di' ser' idites policio'. ci'. is.''.

Art. 4" - A Subseção III da Seção V mlii Capitulo 1 do Titulo III da ( ' iiiistittiição do Piado.
integrada I''' ali. O). possa a vtgmil:ir cmuiio Scçimi VI. coro a denominação • 'I )os -Militares do
Estado'. p.issanul is Seçs's VI. Dos Sers iços Pubimeos". e VII. "Da Rcgionalii.iç.io.....Seções
VII e VIII. iespeeiivail)eiltc.

'ri.	() § II do an. 31) da Constituição do F'.iado passa a vigorar com a seguinte redação:
"An. 30 -

II - Aplica-se ao militarodisposimi liii'. uncisiis 1. II, III. IV. 's e no pirágr:itii iuiieidiiaii.
31 c nos § 4''.5'',('e7"doart. 36desia(')ii'.ti1 iiii0 e nos ineisim'. VI, VIII. XII. XVII. XVIII e
XIX do ali 7` da ('iinsittiiição mia Republim'a

Ari. (i'' - Fica res ogadmi o :iri . 273 da ( 'oitsi ii loção tio Estado.
\n. " - Esta cinentta à Consi tuiç:ii ' entra cio vi gor na data de sua publicação.
I'alkio da Incouiid'iicia. ciii Belo 1 Iori,ontc. aos 2-1 de umttio de 211(K).
1 )eput.idti ,'\ndersm ii Ad:iuti' . Presidente
I)eptutado Jose Braga - 1 '-'vice-Presidente
1 )epuiumlmi 1 )ut aI Ân g elo- 2''- Vice- I'i esidetiie
1 )epu tado Di lion \ Ie lii - 1 - - Scerc' larim i
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 41

Acresce nizi pará grafo, ao art. 152 da Constituição do listado.
A Mesa da Assenihkia Legislativa (tu 1 stado de Minas Gerais. nos termos do art. 04. § 4".

da Constituição do Fstado. promulga a seguinte emenda  ao texto constitucional:
Ao. I' - Ficam acrescentados os seguintes §* l e 2° ao ao. 152 da Constituição do Estado:
"Art. 152-

§ 10 - Não será admitida. fl() período de noventa dias que antecede o término da sessão
legislativa, a apresentação de pio jeto de lei (11k' tenha por objeto a instituição ou a nlapor:tça( de
tributo estadual

§ 2'- O disposto rio § 10 deste artigo não se aplica a projeto de lei destinado exclusis :iinctlte
a adaptar lei estadual a norma federal.".

Ao. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo 1 lorizonte. aos 8 de novembro de 2(X.
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
1 )eputado I)ursal Áiigelo 2°-Vice-l'rest(ienie
Deputado Dil,oii Melo - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2-Secretário

Fi\ILNI)A À CONSTITUIÇÃO N° 42

1 )ã iis a redação ao § 2° do aO. (') da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. nos termos do ao. 64. § 4°,

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 10_ O § 2° do aO. 69 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 69 -

§ 2°- O prazo estabelecido rio § 10 não corre cm período de recesso da Assembléia Legislativa
neto se aplica a projeto que dependa de quoruru especial ara aprovação, a projeto de lei orgânica.
estatutária ou equis atente a código e a proleto relatiso a plano pi uri diretrizes orçamentártas,
orçamento anual ou crédito adicional.".

Ao. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo I-h ri tort te. aos 14 de novembro de 2000.
Deputado Andcrson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - ]`-Vice-Presidente
Deputado I)urval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira -- 2°-Secretário

• 165



E,NIENDA À ('ONSTFI'EIÇ.() N° 43

\ltcrt a ( lilipo'_i lo do ('onseIlude 1 )k. I c ' ^ I soLlal
A Mesa da Asseiiihl.,ia Le.iislaiiva do Estado de Moias (icrais, nos tcrliiiis do art. 64. * 4'.

(Li (' instItuiç.iI do Estado. pioiIluIi.Qa a seguinte emendam) texto constitucional:
Ari. 1 — - ti (0/101 do art. 134 da ( 'ommstiIuiço do Estado Ixissa a vmorar com a seguinte rcdaçii
• Ãn. 1 4 -- (1 (nsClho de I)eicsa Social é órgão consuiti o do Gosentadir na detniçio da

iiíiica de dei esa s ci ai do Estado e teto sseurada, ciii sua e mposiçio. a pari II p.içio:
- do Vice-( ii o ernador do 1 st:ulo. que ii presidira

II - do Scerei:irIlI de Estado da Justiça e de l)ireiios 1 lituitanos:
III - do Secrelirui' de Estado da Idiicaçao:
1	de um membro do Podei 1 .egislaml so Estadual
V - do ('iimiamid;mnie-Gcral da l'ilícia Militar:
VI - do i. lieIe da Po licia ( I\  ii.
VII de um representante da 1 )clensoria Pública:
VIII	de uuiii epleseiluatite do \iimuslrio Público:
1 - de rs representantes da sociedade ei 1. sendo uni da Ordem dos Ads ogadoi. do Brasil

Scço do Estado de Minas Gerais, um da imprensa e um indicado na fornia da lei.''.
Ari- 2 - 'ta emenda à Couistiluiç2i entra cru iii ir na data de sua pubi ucaçào.
PaI:icii da 1 nelintid'ncia. em Belo 1 lon i.onrc .i i 14 de nos embro do: 21 (IX).

Deputa(Deput a(b, .-\ ndersi n Adaumti - Pies i dente
Depurado Jose Braga - 1 '-Vucc-l'residenic

l)eputadi i 1 )iurral Ângelo - 2"- Vice- Presidente

Deputado 1 )i 1/1 ir] Meio - 1 '-Si'erel aro

Deputado Gil Pereira -2"-Secretário

L;I%JF:NIA À (ONS1'IT( 'iÇk() N° 44

1 )	loa C(t,l,.i	i' InCi	\ d' nt	1 ii da (IIsiiiiii,:, 1	I-siado.

\ \Ics,i Li \s' .IIIIICIa Letiisliiis a dl EsladI de Miti,is 1, eram'. fl'5 (CliOs dl ' :irt. 64.	4".
da Cofimimição thi Estado, promulga a seguinte etneutd.i dii tC\tIi eoflstitUL'iOIhiL

Art. 1' () II1CiSO V do art. 170 (Li (omlstituiçãii 1111 Estado passa a igor:ir eoun a seguinte
redação:

'Au. 171)-

\' promoção do orden.umnenco ierriiorial. niedianre planejamento e controle do uso, do
pa rce lamen lo e da i ieu paço tio solo urbano.  ficandodispensada a ex ignc ia de aIs arà ou de
qualquer iltilíl 111)11 de iieenciaiiientii pirli o templo religioso s' proibida tinida-
çao de ear:iIer geigr:ilueci à sua inst;il:içài:'.

Ari. 2'' - Esta t'uiucrida a ('iiilst iuiiiçao entra em vigor nu data de sua piihIic:iç:iii.

Palácio (Li lneiiiitidniu. cm lteIo l-loi bOte, aos 18 de dezembro (lc 20(X),

Deputado Amidersin .Adauto - Presidente
1 )eptiiadt II se iiriiia — 1 "-\ ice-llic,.iilcnte
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Deputado I)urval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado I)i Iton Melo - °-Secretário
Deputado (iii Pereira-- 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°45

.-\ lei-a a redação do ali. 23 do Ato das 1 )isposi, ões Constitue ioilaiS Transitó-
rias da Constituição do Estado.

A Mesa da \ssemHia Legislativa do Estado de Minas Gerais, flúS temos do art. 64. § 4° da
Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. I - O art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ari. 23- O policial civil bacharel em Direito que presta sers iço ,, como Delegado Especial
de Polícia, com OS vcnciiiicntos e as vantagens da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia
1. passa a integrar o Quadro Efetivo de Delegado de Carreira.

Parágrafo único - O servidor de que trata este artigo fará jus  promoção na carreira por
merecimento e por antigüidade.".

Ao. 2° Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 2000.
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 46

Aeresceiiii dispositivos ao art. 02 da ( onslituição (lo Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, rios termos do art. 64. § 4".

da Constituição do Estado, promulga a segui me emenda ao texto c ilistit ticional
Ao. 1°-o ao. 62 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso XXXVIII e § 4°:

"Ao. 62-

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

§ 4°_ O exercício da competência aque se refere o inciso XXXVIII dar-se-á nos tentios da lei.".
Ao. 2'- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência.Iidiicia. cri Belo 1 lorii.onte. aos 27 de dezeitibro de 2(XX).
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Depuiado José Braga - 1 "-Vice-Presidente
Deputado I)urval Angelo - 2-Vice-Presidente
Deputado Dili.on Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2'-Secretário
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ENIENDA À ('()NSi'FI'UIÇÃO N° 47

i\irescciit.i dj5po,itiSis au art. Iii e ao ari. I 9') da Coi i%[itiiiçaii do Estudo
de Nt in.is

A Mesa da ssemhkit Legislativa d1' Itado de \liiias Gcrais, tios termos do arL 04. 4'.
da Ci instituição do Estado. promulga ;i	ui nie emenda ao texto ecins1tteiiinaI

Ari. L -- () inciso IV do ari. 161 da Constituição do Estado fica aciescidi, da setitt1Ie
,tI inca

"Art. l(l

IV -

LI dcsiiiiaçao de recursos para a Lliiiseisidade do Estado de Minas Gerais - IENIG -e
pita a ( iiisc p sislade Esiadual de Ntotites Claítis - 1N INl( )NFLS -. pres Isia tio art. 199.".

Ari. 2' - 0;111..uri. 91) da Constituição do Estado de M luas Gerais lica acrescido dos seguintes
e 2', passando o seu parzi g ral, 1 unleu a
'Au. 1)')

1' - () Estado dcstinari dotações e recursis à i'peraeii'nuliiação e iihliiuteilçIui das
atis idades neee'.sánas à Liital implantação e desensiils iniciitii da t tiis-cistdad' do Estaili' de
Nliitas Gerais - 1 1 I\iG - e da Ijiiis-ersid;ide Estadual de \listtes Claros - ( I\\jO\fl- —. 110

alor de. nu iiiuiiiiio. 2	dois por edito) da receita iirçaiueiitaria corrente iirdinaria do Lstado.
repassados em parcelas mensais equiu ilciites a um doze asos do ital, no titesrnii e\creicl,i.

2'' - 1 )os recursos a ulue se 1C1C1C 0 para	hgra anterior. 7 .. (sete e meti i pi ir cento) serão
dcst i itadi is prii irii;iriaiticilte a erIaç;iO e à implantação de eu rsi is superu ires nos a ks ilsi
Jequitnihonha e di' Nlueuri pela Enisersidade do l.siado de Minas Gerais	UM(; e pela

nis ersidade Estatual de Montes Claros	I i NIM( )NlE -. podendo. usiitieidauieiiie. ser
emprceado' na inanuiençaii de outras atividades das reslieci is as unisersid.ides,,

Ari	" - Esta emenul:i à & onsiiiiiiçãi 1 entra cm viril ir na data ile sii;I pohuieaio.
Palácio da lneonÍidncia. ciii Belo 1 Iori,onic. aos 27 de dr,enihrii dc 2900.
Depui adi i A adersi « ti Adaiiii i - l'res i dei te
Deputado Jiiss Braga - l"-Vice-l'resideuttc
De pUl adi i Du iva 1 Á iicel o 2-Vice - 'reside liii
Dipuiadi i Dil ,uii Meto - 1 ''-Secretãrio
Depiitidi ' (]il Eeieir.i -

ENIENDA À CONSTITUIÇÃO N° 48

.Altci.i ui iii.	l di ( uinstittnçãui do Esijdo.
A Mesa da A sse iii File ia 1 .egi slatis a do U.-,tado de Miras Gerais. nos ternos do aO. 64. § 4".

da Constituição dii Estaul «. promulga a segu me emcriula ao testo constitucional:
Ari. 1 '' - ( ) capul e o Inciso II do au. 31 da Ci insi it&nçãi i do Estado passam a irii irar com

a seriuilllc red.içãii. hc:iTiuluiu ' , irtiizi 	icreseiil,l. 's 5CLI !ti tC5	2''a 4''_'	issatidi seu i pu:is'riIi



".\rt. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no ali. 7°.
incisos IV. VII. VIII. IX. XII, XIII. XV a XX. XXII e XXX. da Constituição da República e os
que. nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço
público, especialmente:

II - férias-prémio. Com duração de três meses a cada cinco anos de eletivo exercício no
sers iço público do Estado de Minas Gerais, admitida sua com ersao ciii espécie, pa g a a título de
indenização, quando da aposentadoria ou a contageni em dobro (Ias nao goladas para fins de
percepção de adicionais por tempo de serviço:

§ 2° - Ao detentor, exclusi^ atuente, de cargo em comissão declarado de lis re nomeação e
exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das
férias-prêmio não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração. desde que não
seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da
exoneração.

§ 3" - Para a conversao em espécie de (Itie traia o § 2", a base de cálculo será a média
ponderada dos vencitoentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o
benefício.

§ 4" - Para os fins do disposto no § 2°, só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de
serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração."

Ali. 2"— Esta emenda à Constituição entra era igor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,fidência, em Belo 1 lori,.onte. aos 27 de deze ia bro de 2000.
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1"-Vice-Presidente
Deputado I)urval Ângelo - 2"-Vice-Prcsiclente
Deputado 1 )tl,on Melo - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2"-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 49

Altera os arts. 13. 14, 15. 20, 23. 27.3(1.31.33 e 5 da (on'.iliuiçio do
Estado e acrescenta dispositivos ao Ato das D isposições Constitucionais
Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

An. 1" - O copio cio ali. 13 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade
descentrali,ada se sujeitarão aos princípios de legalidade. impessoalidade, moralidade, publicida-
de. eficiência e razoabilidade.".

Ali. 2"— O § 4° do ari. 14 ula Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que segue,
ficando o artigo acrescido dos seguintes §* Ta 4:

"Art.	14— ..............................................
* 4° - Depende de lei específica:

- a instituição e a extinção de autarquia. lundação pública e órgão autônomo:
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II - a autorização para instituição e extinção de empresa publica e sociedade de economia
ilusta, cabendo a lei comple rnetltar deI tnir SuJas arcas de atuação;

111 a auJi rizaç.%ii p;ira criação de subsidiária das cm idades mencionadas neste par;igr.iI e
pura sua Imi-ticiliação em empresa privada;

IV - a alienaçli de ;Jç(s's que carantam. nas empresas rúbleas e s ciedades de ecuniunia
fl)iSt;i. 1) e turiilc pelo FSi;Jd).

§ Q"	A lei disciplinará as tirtnas de participação do Jisuári> de serviços ptihl teus na
administração pública direta e indireta. regulando especialmente:

a ieclaiitaçã i relati s a à p estação de sers içi >s públicos eia geral. asseguradas a manutenção
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periodicu. e-stcrnzl e Interna. da qual idade dos
sers Iços:

II	i acesso dos usulirios a regisi ros adia i nistrativos e a mli irmaçães si ibrr atos de gos erno.
ohserx udo o disposto no mi. 5". X e XXXI da Constituição da Rcpuhl ic.i

III - a represen 1 ação contra ne 1 ieénci a OU abuso de pokr iii exercício de cargo. ciii prcgi ou
tuiiçào da administração ptiblie..

10 - A autonomia utereneial, orçamentária e financeira dos órgãos c das enlidades da
adiuiiiisti'ação direta e indireta poderá ser ampliada niediante iiistruiiiento especifico que tenha
por objeto o a lisaçii de ilicia, de Jescnipeiih para o irJo ou entidade.

§ II -Alei disporá sobre a iiatuie/a jui]dicii do iiistruiiien0ia que se rclerco* I(tdeste artigo
e, entre outros requisiti is. sobre

- o seu prato de iliiiaçãi
II - i controle e  criiirio de as iliaçào de desempenho:
III - os direitos as itrtgaçies e as responsabilidades dos dirigentes:
1V -- a rei ii uneração do pessoal.
* 12 - ( ) 1 Atado e os Municípios diseipltn:irão. por meio de lei. os consorcios publicos e os

coo' nios de eis iperação eoni os elites edetadi is. ;ititori,and a gestão associada de serviços
públicos bem como a traiisterncia total ou parcial de encargos. sers iç is. pessoal e bens essenciais
à e 'aI t n ii idade dos sers Içi '5 t r;i ns feridos

* 13 - A iransteréncia ou cessão. onerosa ou giatuliti. de pessoal elctkç> OU esiis cl para
endadc tão iienet 'nada no §	deste arneo úca eoiiuliei 'nada à anuineiu do ser' iJoi.

* 14 lei coiiiiileuienwrdispoi:i sobre noiinas gerais de coação. luitcionanientoe extinção
de cl insci lii is esiadui,i is.".

•rI ° -- ( 1 .j;uit di art. IS (Ia Constiluiçao do Estado passa a vigorarcimi a seguinte redação:
Ari. IS 1 ei estadual disciplinará o proceulinietilo dc licitação. ohri gattiria para a contratação

de obra. ser\ iço. cotnpr.i. aleitação. euiiessã e icrnlissãii. ciii todas as iiiidalidadcs. para ti
adniinisiraço pública dileta. ;ititárqiiica e fuitilacii'tial. bem coinil para as empresas públicas e
so iedades de ecoiti'iii ia ttitsta.".

Ari 4	Os iiieisi>s 1 e II do ,iri. 20 da ( 'oitsiituição do Estado passam a sigurar com a
redação ii uc seg rie. úca udo o artigo ;ic resc ido do seg iii inc inc isi 1 III:

".-rI. 2()
- lia mtniinisnaçai.i direta de qualquer dos l >ode res. por servidor público iiciipaiitc de cargo

publico e 11 cutater cIcio>' ou ciii ciimlssii. por empicado público ileienii'r de elnpteeo publico
ou designado para fiinçiii i de confiança iiii por detentor de funçãoiição pá til ica na li irmu do regime
jurídico tires isto cm lei:

II -- ias autarquias e tund;içõcs publicas. por seri idor publico ocupante de cargo público em
eu i.ii er eI et iS ii,iLi ciii c iiii i s5ii i. O! ciii pregadi público detcnti ir de empre goi publlei oou des tgn;i-

171t



do para função de confiança ou por detentor de função pública. sujeito ao regime jurídico próprio
de cada entidade, na forma pres ista em lei:

III - nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito
privado sob o controle direto ou indireto do Estado, por empregado público detentor de emprego
público ou moção de coo liança.''.

Ao. 5 - O euput do art. 23 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 23— Às funções de confiança. exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento.".

Art. 6° - O art. 27 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não pode

excederos limites estabelecidos em lei complementar.
§ I' - A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a criação de cargo. emprego e

função ou a alteração de estrutura de carreira bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, por órgão) ou entidade da administraçãonistração direta ou indireta ficam condicionados a:

- priv ia dotação orçamentária suficiente para atender às proJeções de despesa de pessoal
e aos acréscimos dela decorrentes:

li - autorização especifica na Lei de l)iretrites Orçamentárias. ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economizo

§ 2° - Decorrido o prazo estabelecido em lei para a adaptação aos parâmetros por ela
previstos, serão suspensos os repasses de verbas estaduais aos Municipios que não observarem
os limites legalmente estabelecidos.

§ 3°— Paraocumprimentodos limites esiabcleci(loscom base neste artigo. deiitiudo prazo fixado
na lei complementar referida no oaput. o Estado adotará as seguintes providencias. sucessisamente:

- redução de pelo menos 209 (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e
funções de confiança:

li - dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admitido em órgão da
administração direta ou cio entidade autárquica ou lundacional. que conte menos de três anos de
efetivo exercício no Estado;

II - dispensa ou exoneração de sers idor não estável, observados os critérios de menor
tempo de eletivo serviço e de avaliação de (lese mpenho. na  forma da lei.".

Ao. 70 - O copia do ao. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que
segue. ficando o artigo acrescido dos seguuiites § 4'. 5°c 6°:

"Art. 30 - O Estado instituirá conselho de 'oloca de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados por seus Poderes, com a finalidade de participar da
formulação da política de pessoal.

§ 4°— Os recursos orçamentários provenientes da economia na execução de despesas corren-
tes ciii cada órgão. aulaiqu ia e fundação serão a 1)1 cados no desenvolvimento de i i o grantas de
qualidade e pisxlutividade. de treinamento e desens oils imento, de imxlernização, reaparelhamentu
e racionalização do serviço público ou tio pagamento de adicional Oti prêmio de produtividade,
nos termos da lei.

§ 5°—A remuneração (tos servidores públicos organizados em carreira será fixada nos termos
do § 1° do art. 24 desta Constituição.
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§ 6 O Estado nianterÚ escola de goserno para a irmaçilti e o apertciçoamcntt' dos
,mdores públicos. eoitst itui ido a participaçáo nos cursos iiiii dos rcquisuios parti ti provioção
na cirreirti. facultada. parti isso, ti celebração de coris 'nit's ou e iitruitis em os dem;i ' entes
lcderados.'.

•\rt '5'' - ( ) ari 31 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes §	" a 80:

I

	

'	\,,	idor li ,idiiiiiisiriç.s' diret,i dos Poderes dk,Fsi,tdi. ii l'rihuntil de Cornas e
do Milil ,,lerio l'iihlieo Lit'in Conro tu' iltis aiil:irtIUuas e Iuiitltições 1iiihlii-as que eiiiitplcl;irciii o
tL'ilii	par ti lssenl:iliii:i v,liini:íri:, in!eiti pder: serconi'edid ' . o crtirnoda .idrninu'iriã,,
e desde que o sers idor mão requeira sira

,
gem tra a ilhOiS i&iidc, o hoiii-periiitinenciu.

corre s lonul c n tc tu 2iI' 1 vinte SOE cCiti( ' da reuiuuuertução mensal, salso iruiutefltiriu'. ti coiuitir ii,'
primeiro dia subsequente i periodo5mquisitls ti da aposentadoria.

§ fi0 A parcela peiceutitial prevista no § " não será paga etunuiulattvtuiiuciite,
* 7'' ( )ah'nudeqie i rol., * "	1 ul base para L':iiL'iIidc adi'iinaisc santagense

não se incorpora tio sencuiitenhi.
'4' - \i i ineidirài sobre o abomi-permanência os descontos referentes às contribuições

pie v deite maria e e na piei mienttur para a ti pose til adoria.''.
1) uri. 33 da Consi tu çã do Estado possa ti ei ruE eu 'm tu seguinte redação:

5 'ArI. 13	() direito de cruve será exeicido nos lenhos e tios limites definidos em lei
es1'ce fico:

Ari. itt - ()mi. 3S d ('oimst ittuiçtuo do 1 sttiilo possa tu vigorar com tu seguinte redação:
1: estás ei. após inês ,tiii's de eIet,' exercício. o sers idor põblico nomeado para

cao't' dc piovimeulio efetivo em virtude de eouicurso púhliiti.

	

1'	1) sersidor publico esiáscl si perderá i'c,irgo:
-. ciii virtude de sentença judicial transitada ciii tulgado;

II unedi.unic processo adriminislututui. o ciii que lhe sela asscgtirada ampla delesa:
III inedititite pruics'dirncnto de ;usaliaçàui periodica de dcscinpeuiho. na tornitu de lei comple-

iteilitil. ,usss'gur;id ti anipiti deks:i
§ 2'' liii. mIiti,udtu lstr sentcnçi udicial ti dcmiss,i,i do ser\ uduiresiás el. 'cru ele rcirutc g r,tdii. e

o eventual iteluptinie da va ga, se estável. recoiiduiidii ao cargo de origem, seta direito a iumdeuiiiti-
çtti, apros eittudi em ouin , cargo iu PI)"lo cio di'.pt itibilidade com remutiei.içáo 111 p&rcti lia? .1

tempo de serviço público federal. estadual e nitinucilitil.
Exiinto o co i Lk, ,ti dccl ai tudo .i sua desnecessidade, o sei dor estás e? ii L tií ciii

dis1ioniisutnitidc, ei,m rciiuuneiaçãti pu'loreuti;ul ao tempo de sers iço público tcdcral. csit,dual e
iiitiiiieip;il. ttt, seu adequmado aprosciittrnento em Oultio cargo.

§ 4` . Como condição para auju si ção da estabilidade. t obrigatória a avaliação cspect aI d
desempenho por cotisissão itisttituid pata cssti finalidade.—.

Ao. II - O Ato das E)isposiçõs's ('onstitucioiiais Tratisiiártas fica acrescido dos seguintes
arti.. 103 a 109:

• iA,'i5'iiiilct a ill('OflSíiTU(UOt(lIl(IUdt' (.'I)!A 2.578-3)

103 - Nt, p'° de dois altos contados da data de publicação ulesta entenda à Consi-
tu ição. .us entidades do administração i uudirciti terão seus estatutos rei. isti 's fl que se retre a suo
uutitureisu jurídica, tendi em visto sua Íiitt,lidtudc e ti' eiinspeteneias eFetivamente executadas.

Art.  1114 - F assegtu rodo o pr:uti de do v, tinos de e leI usit c\cicic'lo para aqui slçà i de esi.uhi -
Iid:mdc aos servidores ciii está g io probtulóruti ira dato ,l;t proiuulgaçãi' da 1 :iimcnd,i ( i insiuiucit iittil
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n° 19 à Constituição da República, sem prejuízo da avaliação a que se refere o § 40 do art. 41 da
mesma Constituição.

A rt. 105 - Ao detentor de função pública da administração direta. autárquica e fundacional
dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de ('ornas admitido por prazo
indeterminado até l°de agosto de 1990 são assegurados os direitos, as vantagens e as concessões
inerentes ao exercício de cargo efetivo, excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida nos termos
do art. 41 da Constituição da República e do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da mesma Constituição.

Ao. 106- Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal da administração pública estadual.
ciii cargo correspondente à função pública de que sejam detentores, os seguintes servidores
admitidos por praio indeterminado:

- o detentor de função pública adni ii ido até a data da promulgação da Constituição da
República de 1988:

II -o detentor de função pública admitido no período compreendido entre 5 de outubro de
1988 e 10 de agosto de 1990, data da instituição do regime jurídico único no Estado.

Art. 107 - O disposto nos arts. 105 e 106 aplica-se ao servidor readmitido no serviço
público por força do ao. 40 da Lei ri.' 10.961. de 14 de dezembro de 1992.

Ari. 108 - Lei coml)lciucniarestabelecerii os criiérios para adispensa de deieniorde função pública.
Art. 109 - O Poder Executivo promoverá. nu exercício de 2001. a compatibilização das

remunerações de que tratam as Leis Delegadas n°s 42. de 7 de junho de 2(XX). e 45. de 26 de julho
de 2000. com o disposto na Lei Delegada n.° 43. de 7 de junho de 2((X).".

Ao. 12 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 13 de junho de 2(X)l.
Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pintolo Coelho - 1 "-Vice-Presidente
Deputado lvi) José - 2"-Vtce-Presidente
Deputado Olinto Godinho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1°-Secretário
Deputado Wandcrlcy Ávila - 2°-Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 3"-Secrt'iário

FNIENDA À CONSTITUIÇÃO N° 50

.\liei:i a redação do art 14 da (unstttutçao do kslatlo
.A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nus termos do ao. 64. § 4".

da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda  ao texto Consi ti tic tonal:
Ao. 1° - O inciso II do § 4" do ao. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar colo a

redação que segue. ficando o artigo acrescido dos seguintes § 15. 16 e 17:
—Ar[. 1-1- ....................................
§ 40
II - a autorização para instituir, cindir  extinguir sociedade de economia mista e empresa

pública e para alienar ações que garantam ir controle dessas Cnti(lades pelo Estado:
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§ 15— Será de três quintos dos menihms da Assemhkia Legislatis a o iJua rum para apro% ação
de lei que auti iri/ar a cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública, a ai ienuçâi de
açcs sIu garaitiani ii controle direto ou indireto dessas entidades hei Lstado ou a alteração ciii
sua estrutura soldaria,

§ 16 - A lei que utuuiri/ar a alienação de açies de empresa eoitcesstoiiáruu riu perliiissiu>iiarua
de serviço piíhl 11.0 e,labe lecerá 3 e\i!eTicIi 1k cumpri iTiento. [11.1(1 ad liii rente. de metas de qual ida-
de de sers iço e de aieiitliuitento aos objete is sociais inspiradores da constituição da euiitl.ide.

17 - A desestail/as'ii' de erilpresa de propriedade di Estado prestudora de sers Iço publico
de eraçào. traitsiiiissfui e distnhuução de energia eletrica ou de sers iço de saneamento básico.
auitori,.ada 115 termos deste arti go. será submetida a referendo popular.—.

Art. 2''— Esta entenda à ('oiistuutuiçao eittr;u eia vigor nu data ik' sua publicação.
Palácio da incouiíd'iieia. em Belo 1 luiri,oiutc. aos 29 de outubro de 2001.
Deputado A iiiõii iii J ú li - I'resideri te
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1'- \'ie-l'residcnie
Deputado ho Jose 2"-Vice-Presidetiie
Deputado )Iinti ( jiilit1h(i - 3'-Vice-Presidente
Deputado Mauiri !'ories -. 1 "-Sccrct;iri
l)eputado\\uiiderlev As tIa - 2-Secretário
Deputadoi A Is aro A ii i(n io - 3°- Sectt'tá III

l;\1ENDA À (ONSTITt.JIÇÀ() IN' 51

Acie'ceiita incisos ao ari. 2 .13 da Consiituiçao do Estado.
A rvlcsu da Assembkia Legislativa dii Estado de Munas Cierais, tais termos do ari. 64. * 4".

da Constituição do Estado, promulga a sega i ntc emenda ali texto cuinstituctonal:
\rt. 1' - O art. 243 da Constituição do Estado ficaac rescido dos seguintes unciMis XII

e XIII
.................................

XII proituoçuo il.i educaçao pala o (Lirismo em todos os li  eis educacionais;
X 11 - d s uluiaça&i de tnt'iirntações sobre a utilidade do iturisniii. cciii vistas a eonscieiutu/iir a

pulaçao da uupottáuicia do desensils 111 teuti o dii setor Di 1 Estado.''.
Ao. 2°— i ' i;u enienda à Consiuuç.ii eiitra cio icor tia data de sua publicação.
Palácio da 1 nconhidcncta. em Belo 1 lori,onte, ai:is 29 de i utuibro de 2(Xi 1
Deputado Antõnu Julio - Presidente
1 )cputat lo A lhe O i Pi tito Coe hi ) - 1''-Vice - Presidente
Deputado lvi .Iose -- 2"-Vicc-l'residcuute
t)eputau.lii ( ilututi i ( odinho - ''-Vice-I'resudente
Deputado \lauri Torre ,, - 1°-Secretário
Deputado W.tnderley. Á. ila - 2"-Secrctáriii
IX-pulado AIs aro Amónio - 3' ' -Seci'etúrn i
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ENIINL)A À CONSTITUIÇÃO N° 52

Acrescenta ao Ato das 1 )isposç es Consi nacionais i 'ransitórias da Consti-
tuição do Estado dispositivos re cientes à extinção do cargo de carcereiro na
estrutura da Polícia Civil.

• (I)eclar(ida a in o,,.síituciona/idade em 30161200.5 - .4 DIN 3051.
Acórdão publicado no Diário (la Justiça em 2811012005.)

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ar). 64, § 4°.
da ('oilst 1 t uição do Estado. promul ga a segti i ntc emenda ao texto constitucional:

Art. l° Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constitui-
ção do Estado o seguinte ar). 110:

"Art. III) - Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil, o cargo de Carcereiro, com suas
respectivas classes, passando seus ocupantes na data de publicação da emenda que instituiu este
artigo a ocupar o cargo de 1 )eietive. mantidas as vagas existentes no quadro de detetives.

§ 1°- Os ocupantes do cargo de Carcereiro a que se refere o (api4t deste artigo ingressarão na
classe inicial do cargo de Detetive. independentemente da classe ocupada na carreira de Carcereiro.

§ 2' - Os servidores de que trata este artigo farão jus à progressão na carreira por merecimen-
toe antiguidade.

§ 3°—Até o integral Cumprimento da Lei n.° 13.720. de 27 de setembro de 2000. cabem aos
ocupantes do cargo de [)etelive as atribuições previstas no art. 78 da Lei ti.' 5.406. de 16 de
dezembro de 1969.

§ 4° - Fica ti Poder Executivo autori ado a promover o aposte e o equilíbrio do ntin)ero de
cargos na série de classes de Detetive.—.

Ari. 2'- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da 1 iiconfidnci a. em  13e 1(1 1 li )rizonte. aos 28 de de/,embro de 21)01
Deputado Amónio  Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1°-Vice-Presidente
l)epuiado Ivo José - 2°-Vice-Presidente
Deputado ()linto Godinho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mau ri Torres - 1°-Secretário
Deputado Wanderley Ávila - 2°-Secretário
Deputado  Á1varo Antônioio - 3°-Secretário

EMI:Nt)A À CONSTITUIÇÃO ) N° 53

1 )á nos a redação ao ai 1. 239 da ( onstitulç:io do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional.
Ari. V' - O art. 239 da Constituição do Estado, modificado pela Emendaà Constituição n°

ló. de 1° de dezembro de 1995. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 239— Sem prejuízo do sistema de centralitação das receitas públicas, o recolhimento

de tributos e demais receitas públicas estaduais será efetuado nos estabelecimentos públicos ou
privados autorizados pela adia inistração latendária.

Parágrafo único —A autorização a que se refere o caputdesle artigo será publicada no .migão de
imprensa oficial dos Poderes do Estado e divulgada na internet, na página eletrônica do Estado.'.

• 175



\rt. 2" - Lsta Emenda à Constittiição entra ciii vigor na data de sua publicação.
Pl,icii ia tneiiilid'ncia ciii Ilti }liiri/intc. ao' ]2 de dele ri) hrodc 20(12.

Júlio Presidente
)epiit.iilt \lbei ti Pinto ('nelhii - 1'' isIccPresideJitc

Depitaói lvii Jose - 2" Vi e-Presidciik
Deputado 011 iii ( dinho 3° Vice-Presidente
Depin,ido Niaiiri'Iiirrcs - " Secretário
I)epiilitti \VanderIc .A' iLi	2'' Secretario
l)C 1iiitatlo ,\lv ini Antônio	' Secretario

V'NIENDA .'%. ('ONSTIi't'IÇ.() N° 54

1 Ri novzt ri'il;içào ao alt S( da 1 'onstituiçãii do Estado
\ks,i da Asscrnhltja Lcjijslaij'. a do Estado de Minas Gerais, nos termos di' ai. (4. * 4"dj

iuist tu ç,ii i do Estado. prom u 1 i.!J a seguinte emenda ai) texto ci insti ttiei ifla 1
Ari. 1'' -- 0 art. 50 da Constituição (li) Estado iia a vigorar com a seguinte redação:
A n	(i - ( ) 1 )eliutadii e 111% iolás e!. eis II e penalmente. por quaisii1cr de siiis piT1 ii''s.

J\ikit las e Siitiis.
§ 1`	Deputado. desde a cxpediçao do diploitia. será submetido ajul Igztwcnlo perante ii

Itibti rial ik J iist iça
* 2' ( ) DepuladoDeputado não pode. desde a C\pediÇ() dii Jipli una. SCI piei. SJI iii ei Ii tlagiaiiie de

cri Inc mal iauiçavcl.
§ 3" \ hipi'itcse prevista no § 2" deste artigo. os autos serio remetidos detilro de vinte e

&lUiti'i ii i i,ts .1 ,-\ssetiibleia Leislati'. a. jvit.i que esta. pelo 'ti da i Ti m ona dese is tneiiih '.
tcsi uva si Inc a prisão.

* 4' Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após ii diplontação, ii
i'rihitnal de Justiça dará ciuflcia à Assciiihlcia Legislativa. que, por iniciatis a de pautudo polilici
nela retiieseiltado e pelo voto da maioria de seus uticuibros. podcui. ais .1 decisão tiuiiul. sustai ii
iuiduiieiuto da ação.

§ 5'' ( ) pedidu ide sustaçi i será apreciadu u pela Asseunhkia 1 cgislat iva tu i pra/ti um pu um ugve 1
de quare iit.i e cincou dias do se ii recebi tu entO pela \l esa.

* (" - A susiaçaiu tio processomispende a prescrição. enquanto durar o nianititi.
§ 7"— ( ) 1 )cputadi u no sew obri,nido a tcsteiui tu uuluar sobre iii Ii urmaçãt u recebida (>ti prestada ciii

ralão do e\ercicio iii Inaridah 1, nem si ibR' cssii:i ttic ,i ele eorut ii 'ii 'ti dele reeebcii nt 'rua, 5
§ W' Aplicauuu-se ao 1 )epiiiadvi as en,is di U , nsiituiçao da Rcpuhlica não inscritas lesta

'uunstituiçiii sobie sistema eleitoral, in\iolabilidade. iuuuujnidade. reniuneração, perdi de mandato.
liceiie:i. luIiI iedliik'nti i e ncirp'r;içào a' l- ' i:is Armadas.''.

.-\rt. 2' -- Esta elmiLtida a ( ' mi s imluiçi 1-mitra cm i lei,r na dati de sim,i liUbli1asi
l'alãtuo da lneomut idincia. cmii Belo 1 lorizonte, aos IS de dcítimhro de 2002.
l)elitit,u1 1 -\nimiuim túl ii - l'residentc
1)cliulmvl i Alticito Pinto ( 'iuelhi - 1 \'mce-F'resilerite
1 )t'pimi.ii lo lso Pose - 2' Viet'-I'rcsidt'uuie
l)eputalim ( )lint u Godinhii 3° Vice- Presidente
1 )epuiatli \1,imiri l'itrres	1 Secretario
Deputado W;iuitterlcv As i la - 2" Secretário
l)eIiii,itli Ats.ui	\iiióimmi'	'i' Sccmcl,urii
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L\IENDA À CONSTITUIÇÃO N° ss

Acrescenta parágrafo ao art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do listado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do listado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte euienda ao texto constitucional:

Ari. 1° - O art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado fica acrescido do seguinte § 4°:

"Art. 82-
§ 40 - A Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Montes

C aios c as fundações cd ucacionais de ensino Mi pe nor criadas ou autorizadas por leu estadual ou
iii uni ci pai e existentes na data de promulgação da Constituição do 1 stado integram o s 51cm a
estadual de ensino.'.

Ari. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte. aos 20 de dezembro de 2002.
Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1° Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2° Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho - 3° Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 10 Secretário
Deputado Wanderiey Á'.ila - 2° Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 30 Secretário

I;fII:NI)A À (()NSTI1UIÇÃ() N° 56

Institui a .\dvocacia-( iei:il tIu ksiad.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64, § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1° - O inciso XV do art. 62 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Ao. 62- (...)
XV - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral do Estado nos

crimes de responsabilidade:"
Art. 2'-0 inciso XXVI do art. 90 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art.90-(...)
XXVI - nomear ii Procurador-Geral de Justiça. o Advogado-Geral do Estado e o Defensor

Público Geral, nos termos desta Constituição:"
An. 	- As alíneas "a" e "e" do inciso 1 do ant. 106 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:
"Ari 106-(...)

a) o Vice-Govcrnadi w do Estado, o Deputado Estadual. o Adv  pado-Geral do Esi udo e o
Procurador-Geral de Justiça, nos crimes com uns:
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inandadi de settirança contra ato do ( o ernador dl 1 klado. da \ 1 esa e da 'rt id é i ie ia
d.i \sscinbkia 1 .eeislaiis .1. do piópi 1) I'rihtin;il ou de seus irgãos dueto is ecoleguak us. de mii
de 1 )ireito. rias catis:ts de sua counpctitcia ice ti de Secretario de Estado, do l'tcsidenie do
i'rthunal de Com as, do Proettradnr-( craI de J 1151 iÇit e do Advogiitlo-( erttl do Estado:''

Au. 4 - O § 5 do ari. 118 da ('onstituiçâodo Estado passa a vigorarcom a seguinte redação:

§ 5 - Quando o I'ribunil dc Justiça apicLiar a inconstilucfl 'tualidade, em tese. de norma legal
uuui ato norni.uliso estadual, citará, pres ianmenme. o Adsoado-Ger,il do Estado e o Procurador-Geral
(Li Assembleia Letislatu'. a. que delendetã u iii' Li texto inhlniWtadi, in, mio caso dc norma le.il ou
Itt) normati', o tituiuui 'ipul. o Prefeito Co I'uesidi'muie di Câmara N4uuiuci i lal. pira a mesutit Finilitiade.''

.\ri. 5 - ( 1 alt. 125 da Constituição tio Estado passa a	'rir cmii a seguinte rcdiçao:

"Ao. 128 A \d'.ocaeia-Geral do I:stado. subordinada mm ( osL'riiudordo Estado, represen-
ta o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe. mios termos da lei complementar que sobre
eia dispuser. as atis idades de consultoria C assessoramento jurídicos do Poder Ecutiso.

* 1 - A Advu ucte a-( ieral do Estadm 'tem por chefe o '\ds ugado— Geral do Estado. de lis te
tionteação pelo ( u o criador do Estado culte cidadãos maiores de iritita e cinco amttus. de utoti\ cl
saber jurídico e reuuiaçãuu ilibada.

* 2 - Suhordiuuuui-se iicnica ejuridicaiitcnte ao Advogado- (era? do Estado as coutstilioruts,
as ,issessorias. os (k'l)moamenios jurídici is. as procuradorias das iut.tisuias e das lundaçm"es e os
demais rgãos e utiidades jundicas intecritites da :iilmntntstração direta e indireta do Poder Eecutis o.

3 - ( ) ineresso na classe inicial da carteira da Ad\ ocicia Pública do Estado depende de
concurso público de as e titulo'. realiiudm' com a participação da ( )rdem do
Hr;rsil, Seção dm I:siuml de Minas ( cr:io ciii iods as suas t;rscs

§ 4 - Ao liticerante da carreita m'eícrumlu tiuu * 3' deste arileu e assegurada csiabu lrd:tmle apuis
tris altos de ele[ i\, 1 1'\i'ts'mi'io. mediante o .ilt;ução de mlesemls.'nlu u . apó ,, relatório circunstuticiadu
e conclusivo da ('umrmecd iria do

5 - No pri ucessot udieial (IUC 5 crsar sobre ato prat icaili u pelo 1' mdcr 1 egislati Si' OU 1 ur sua
.ulmui 1 nisiraçal 1, .1 representação do Estatlm ii nei imri he à Procu nulu tnm-( ela 1 da -\ssem bica 1 esi sIjT is a.
na lu'mia di'	2 di' ari (i2.''.

Art. 6 -- 1) Alo das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido do set!u t nte
ali. III:

''Ãrt. II? -Até a entrada cm Sigulr da lei euumplcniciitar a que se refere oca/j11 du, ao. 125
desta ('onsmitutçáu u, que mmrgani/e a Ads ocicii-( kral do hstadm u. serftiu u ubscrvadas as secuintes
til trinas:

- a estrutura da I'rocuradona-(ieral da 1-venda Estadual passa a Integrar a .Ads ucacia-
eral do Estado:

II os cargos de Procurador do Estado e dc Procurador da 1 'a,enda Estadual e I'S respecti 5115

titulares passam a uuccrar, clii carreira tíníca. a Advocacia-Geral ', luu Estado. colo a ukiioitnivaçãui
de 1 'iocuradorcs do 1 :siudtu:

III - us se rsmdu 'ri,' s da Procuradi iria-( ieral ela  Faienda Estadual serâi u trans teridu ts para a
Ads ocacla-(_ k'ral do 1 st:alo e nani dos em cargos com atrihuiçles e remuneração equ o ;ilcntes:

l\ - sã gar.intidm s m 's direitos e ant:mgcns a que la/em tus is ser'. idu ires da adiitinist raçãi u ultruta
i irdi reli de qualquer di o Pt1ercs di' Esiadu u que prcstarcmn ser'. uçm 'rui Ad'. ocacia-Gcril d' 1 :si:slu

1 - Fut'as'',iinimumu i'ariode I'rmueturaduur-Uei'al da l'a,.endzt Estadual,
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§ 2 - Ficam transferidas para a Advocacia-Geral do Estado as unidades e as dotações do
orçamento da Procuradoria-Geral do Estado e as parcelas dos créditos orçamentários da Secreta-
ria de Estado de Fazenda referentes à Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.".

Art. 7 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos II de julho de 2003.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adclmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
1 )e n iado 1 )i 1 ton Meio - 3°-Vice-Presidente
1 )'1ottado Aittônio Andrade - 1°-Secretário
I)CI)ti 1 ZI(10 1 .0 i i Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À coNsTiTuiçÃo N° 57

Altera O arts. 14. 2. 3 1. 5 e 2Q0 e revoga os § 1° e 2 do art. 32 da
Constituição do Estado e acrescenta os arts. 112 a 121 ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado ele Minas Gerais, nos termos do ao. 64. * 4°.
da Constittiiço do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

,r1. 1- O § Ii do art. 14 da Constituição do Esdo fica acrescido do seguinte inciso V:
"ArI. 14 - (...)
§ II -( ... )
V - alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos dc provimento Cli) COiSSO e das

funções gratificadas. observados os valores de retribuição correspondentes e desde cicie não altere
as unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aunienio de despesa.".

Ao. 2- Os dispositivos a seguir relacionados da Constituição do Estado passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.25-( ... )
lii - a de dois cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com protissões

regulamentadas.

Art. 9-(...)
§ II Aplica-se ao militar o disposto nos §* 1', 2. . .4 Se ( do ao. 31 e flOS §à 4.5.

fie 7 doar[. 36 desa Consti(uiçãoe nos incisos VI. VIII, XII, XVII. XVIII e XIX doart. 7` da
(' insi i t ti ição da República.

Art. 125-(...)

e) os direitos previstos no ao. 7. VIII. XII. XVII. XVIII e XIX. da Constituição da
República: no § 4° e no inciso 1 do § 6° do aO. 31 e no § 5° do ari. 36 desta Constituição:

(...)
A ri. 290-(...)
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- a ldrtas-prêniio em dobro. em relação às pies istas no ao. 3 1, * 4. desta Constituição. se
inteerante do Quadro de Magisurio:

II - a gratilicação calculada sobre seu vencimento básico. tncorporável à remuneração.'.
Art. 3 - ( ) ao. 3 1 da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que seQue
'Ao. 3 1 - ( ) Nstadii assegurará ao serv dor público Civil da Adnii tiistraçiio Pública di reta.

autárquica e liuidaciotial os di'ei os previstos rio art. 7 IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV. XVI.
XVII, XVIII. XIX. XX. XXII e XXX. da Constituiçãod:i República e o ,>quc. tios termos da lei,
visemà melhoria de sua condição social e da produtis idade e ditei ieicncia no sers iço público. em
especial o prêmio por produl s'idade e o adicional de desetn pemiho.

§ 1 - A lei disporá sohrc o cálculo e a periodicidade do prémio por produ ii vidade a (t i v' se
re 6rc o copo! deste artigo, o qual não se incorporará. em nenhuma hipótese. aos proventos de
aposentadoria e petisões a que o sers idor fiier jus e cuja concessão dependerá de pres isão
orçamentaria e disponibilidade li na icei ra do Estado.

§2 -- () adicional de desempenho será pago iticrisalmente. em valor variável. calculado nos
Icrnios da lei, vedada sua concessão ao detentor. exeltisi vaniente. dc cargo cio comissão declarado
em lei de li te nomeação e exoneração.

§ 3 - Para fins dc promoção e progressão nas carreiras será adotado. além (los criidrios
estabelecidos na legislação pt'rtinente, o sistema de as aI iaçãii dc desempenho. cl' será discipl i ii:i
Ji clii lei. l)Oiictidi i ser ICV U pontuação por mciii po de sers iço.

§ 4'' - Serão coneedid:ms ao serv idor ocupante de car go de provimento eletivo e função
pública ferias-práni o com duração de i ris meses a cada cinco anos de eletivo exercício no serviço
público do Estado de Minas Gerais.

§ 5 —À avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil. para ele j o (te promoção
e progressão nas respeciivas carreiras, obedecerá a regras especiais.

§0 -- Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:
- iss i ski ilc i a e pr' idncia siiciais. esicnsivas ao cúnilige ou au conipanhenve aos dependentes:

II - :issislnciim gr:iiui lii. ciii creche e pt'd-eseola. aos filhos e aos dependentes. desde o
nascimento aid seis anos de idade:

III adicional de remuneração para as atividades peiio'ais. itisalubres ou perigosas.
Ao. 4 - ( ) Ato das 1 )isposiçôes ('onsti tucionais Transi tórias da Consi ttuiçio do Estado

Fica acrescido dos seguintes ai'is. 112.1I3.114,115.116.117.I18.1 19. 126e 121:
112 - Ao servidor público estadual da Adtnitiisiração Pública direta. atitarquica e

fundaciotial e ao niilitar que lefiliam ingressado tio scrs iço pfhlieo do Esiailo de Minas Gerais ate
a data da publicação desta emenda á Constituição. ci assegurlRl:i a percepção de adiei mal de 1
((lei por cento) sobre o seu vetici nienu i básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício.
o qual a este se incorpora p:mt Fins de aposentadoria.

Para-ralo único - Fica :issegur:id:m :1 concessão dc adicional de 10 1, 1Í (dez porcento) sobre seu
vencimento básico e gratificação a cada período de cinco ali[)" de efetivo exercício no serviço
público ao servidor público e ai i militar de que traia o co/li!! desie artigo que tenham implementado
os rcqnisi os para obtenção de tal benefício aiií a data de publicação da Fimcnd:i a ('onstimuição da
Repiihlic:i ii ' IV. (te '1 de junho de 1998.

Ao. 113 - Ao servidor público estadual da Adni inisi raçào Pública direta. autárquica e
tu tidaciomial que tenha ingressado tio sers iço público do Estado de M imis Gerais ate a data da
publicação desta emenda à ( 'citistitui ição. e assegurada a perceição de adtetimiii 1 de li i4 (dez por
cenlol sobre o vr'u vencimento básico qitando ('tini pli'lar 1 ri til a itios de serviçoi iiti. lilIes disso, se
imnpk'riicntali iii mmnersi icicm neccssármii para :i aposentadoria s cluniárii integral. o dilI se incorpo-
ra i venctmctiii para 1 mmiv de aposeiitadmmri:i
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Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de I W4 t dez por cento) sobre sua
remuneração. quando completar trinta anos de serviço, ao servidor público de que trata o capul
deste artigo que tenha implementado os requisitos para obtenção de tal benefício até a data de
publicação da Emenda à Constituição da República n° 19. de 4 de junho de 1998.

Ao. 114 — É garantida a contagem ettt dobro das férias-prêmio não gozadas:
- para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prênflo adquiridas até a data da

publicação da Emenda à Constituição ela República n 20. de 15 de dezembrobro de 1998:
II - para Ons de percepção de adicionais por tempo ele serviço. quandoda aposentadoria, ao

servidor que tenha cumprido I)S requisitos para a obtenção dc tal benefício.
Art. liS - 0 servidor  o militar na ativa na data de publicziçzto desta emenda à Constituição

Poderão. por opção expressa e na forma da lei, substituir pelo sistema de adicional de desempe-
nho a que se refere o ao. 31 desta Constituição as vantagens por tempo de serviço que venham a
ter direito a perceber.

Parágrafo único - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo ele serviço ao scrxidorquc.
na data de publicação desta emenda à Constituição. seja detentor, cxclusivarnente, de cargo em
comissão declarado de livre nomeação e exoneração. quando provido cvii outro cargo ele mesma
natureta, desde que o ato ele flOi)iCiiÇO ocorra até noventa dias após a exoneração.

Ait. 1 1 - É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em ratão exclusiva do tempo de
serviço ao servidor que ingressar no serviço público após a publicação desta emenda à Constitui-
ção, excetuado o disposto nos § 3° e 5° do ao. 31 e no parágrafo único do ao. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Ao. 117— Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentado-
ria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não
gozadas.

§ 1" Ao detentor. exclusivainente. de cargo em comissão declarado de livre nomeação e
exoneração ou ele função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie elas férias-
prêmio adquiridas até 29 ele fevereiro ele 2004 e não gozaelas.a título ele indenização, por motivo
ele exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noxenta
dias contados da data da exoneração.

§ 2° - Para a conversão em espécie de que trata o * 1. a base de cálculo será a média
ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o
beneficio.

§ 3° - Para fins do disposto no § 1 . só serão computadas as férias-prémio decorrentes de
serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.

Ari. 1 1 8 - Ao servidor público civil e ao militar do Estado ele Minas ( erais em exercício na
data ele publicação desta emenda ( 'oiist i t uição que fbr nomeado para outro cargo no Estado em
ratão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por
tempo ele serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir.

Ao. 119 - Para fins de aposentadoria, é garantida a contagem proporcional correspondente
ao tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa privada e na rede pública municipal.
estadual ou federal de ensino, até a data ela publicação da Emenda à Constituição da República n°
20, de 16 de dezembro de 1998:

- ao Professor ou ao Regente de Ensino que tenha passado a ocupar cargo efetivo, cargo em
comissão ou função gratificada diversa elo exercício de docência. até a data do afastamento para o
exercício desses cargos ou funções, e que m)O tenha completado vinte e cinco anos ele eletivo
exercício de magistério, se isi u 1 hi'r. ou trinta anos, se homem. 1)1 ptese cm que se sujeita rã() ít
api sc O ad ria na regra geral:

• 181



II - ao Especialista da Educação. rei -,i[ i ,. 	ao tempo cm que eserceu o cargo tu função
d' l'rolessor e àquele a que se refere a Lei ri 1. te 2 2 de dezembro de 198 1. iié [()de maio
de 1990, data da puhiieaç,'it da decisão liminar do Supreini' Tribunal Federal na .\ 1>1 N 152. a qual
suspendeu a elicacia tki lii 50 desta Constituição. quc

iii'io ieiiha 1 tia) it.' n it.' itiitit II, rcqtiisito LeiO pi nal para se benefiCiar da api iseniadorta especial
ate 22 de setembro de 1992;

h se tenha apiiseiitadt a partir de 26 de iriiii de 1992. com  proventos proporcionais. 1105

termos do art. 36, incimi III. alínea •'.ou d''. da (' ilstitiiiçào do Estadi
e 1 se tenha apownIxio n' periodo de 26 de tomo a 22 de setmhro de 19 ,>2.  tios termos do

,ir(	(,. inciso III. alinea ''a''. da Constituição do Estado, por não contar trinta anos de eteto o
e ii' de niaeistril'. se lioniem. ou 5 mie eemiit.o arltis.se mulher.

III - ao sers idoi tio ttii;idro do Ma g tsterii cio exercício no ( ')reão ('entrai mia Secretaria de
l .st;to de Educação. cio Siiperiiitendc'neia Regional mie limiano. em NúcleoNueiect do I'ngr;iiita kstadual de
Aliiiientação Escolare cio 1 nidade .., Estaduaisde Fitsiiiiiquc tenha optado pelo Quadrii I'ermanen-
te nos termos (lo ati. l li tia 1 ei ti" 9346, de 5 de de,cnthro de 1986. e do art. 37 da Lei ti 935 1. de
18 de (Ietemhi'o de 1986, re lati anlentc alt perít sio de iii agisteril 1 anierti 'r à opção.  e tenha retornado
itt cargo anteriormente ocupado, nos termos do art itt da Lei ti 9592. de 1 4 de iunho de 1988:

IV -;li , sers idoiocupanie de cargo pertencente a Quadro de Pcsso,ii d istitmi' do de mrag iste ri o.

Ari. 120 - Para tins do cálculo de adicionai-,, e asse g urada ao ser' mdt i r público estadual a
conta gem proporcional ei irrespi tndente ao temi lti de eLO so e xercicio de tu agi sieri, na i ri mci :015 a
invada e na rede pública municipal. estadual ou ledetal de ensino, na bruta do anigil anterior, ate

a data da publicação (lesta emenda à Consitttiiçãt

Art. 12  - Ficam resoe:idas as legislaç'es dos }'tideres Legtsiaiiso e Judiciano. (101 ribunal
de ('linfas e do M alistei iii I'iihtieii ret'crenles a aio s i i l:inmt,'iiio cio calma' de p'°" intento cio
comissão ou lunçãi g t,iii Iii. i(i.i,

* l - Fica asseguradi i ao servidor ocupante de cargo de pr is intento denso o direito de
continuar percebendo. nos termos da legislação i ecu te ate a data de 'in o l g aç ão desta emenda
à ( 't tnstituição. a remo neração do car go cio conii ,, ,, :w , ni 1 a nção gratO cada que exerça nessa data.
qmiaiido dele íor exultei ad' seiii ser a pedido iii poi tenalirlade tu t.1iiaiido se apowiiiar, ficando
garantido. para esse iiiii, ti tempo exercido iio fitei itt,i cargo dc pr05 intemo ciii i'oniiSsO 110

função g ratificada ate data ascifixada em lei.
* 2 - (.)s Podeies e drgãos a que se reter' o io/imiF desie arti go encaniiiiii,irãt'. tio prazo de

sessetita dias contados da promulgação desta entenda a ('instituiçto. )i-otcio de lei contendo as
regras de transição.

3 - Para ti Podei OU orgai i que não cumpriro pra/o tires isto no 2 . adi itar-se -à a data de
20 de ('es erciro de 2004 com'' limite para contagem do tempo para efeiio de api isiuianiento.''.

A rt. 5 - ( ) Poder Execui SI' encaminhara à Assenihkia Le g istat is ii, ale l  de tle,t.'m bro de
2003, os projeti is de lei relai is os aoS planos de carreira dos servidores públicos eis is do Poder
1 xecmit i vii em exeicíc lo lia data de publicaçãoidesta erne nda à Const ttu i 1 e dos rpie Ingressarem
o ' serviço publico estadual a pariu' dessa data.

Art. 6'- Ficam icsogimdos o mi. 285 e os §* 1' e 2' dii art. 32 da ('iinstituição do Estado.
'\rt. 7 - Esta emenda à Constituição entra ciii vigor na data de sua publicação.
Palácio da ineont'idncía, em Belo Horizonte, aos IS de julho de 21H11
Deptuatiti tlaurm torres - Presidente
1 )eputado R'nioi i .-\liuise - 1 ''-\"icc -Presidente
1 )eputado ,--\dehiui ( 'au'nei' ii .e 'ui - ''-\'iee i'i'esitbi'iitt.'
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Deputado l)ilion Meio - 3°-Vice-Presidente
)eputado António A ndradc - 1°-Secretário

Deputado  1 iii! 1 :eril.indo Faria 2°-Secretário
)L'plltddo l'astr ( corce -

ENIENDA À UONSTITLIIÇÃ() N° 58

Altera a alínea "e do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art.	- A alínea "c" do inciso 1 do ao. 106 da Consiituição do Estado passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Ao. 106-(...)
- (.1

e) o mandado) (le ;c,, [irança Cl liii id iii, (ti) Governador do Estado, da Mesa e da Presidência
da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados. de iuit
de Direito. nas causas de sua competência recursal. de Secretário de Estado, do Presidente do
Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça. do Advogado-Geral do Estado e contra ato
de Presidência de Cãmara Municipal ou de suas comissões, quando se tratarde processo de perda
de mandato de Prefeito;-.

Ao. 2	Esta emenda à Constituição entra em vigor na (lata de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo 1 lori onte. aos 18 de dezembro de 21)03.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado 1 )i Izon Meio - 3°-Vice-Presidente
1 )cputadi i A ii tôn io A ndrade - 1°-Secretário
1 )epu tad i Luii Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À ('()NSTIT1J1Ç() N° 59

,•\Li'escentL irtigo ao Ato das l)istsiçtx's ('onstitucioii.ui'. 1 F.insitórias ia
Constituição (II) 1 stido.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos doar(. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
lica acrescido do seguinte artigo:

"Art. 122 Ao militar que tenha ingressado no serviço 1)úhliCO estadual até a data da
publicação (Ia eiiienda que instituiu este artigo e que, nessa data, esteja no serviço ativo fica
assegurada a percepção do adicional de 10% (dez por cenho) sobre seu vencimento básico quando
completar trinta anos de serviço ou, antes disso, se implementado o interstício necessário para a
aposentadoria voluntária integral, o qual se incorpora ao vencimento para fins de aposentadoria.".

Ao. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua puhlicai
Palácio da Incontidéncia. em Belo Horizonte, aos 14 (lc (lczemhr() de 2(X)



i)eputd' sl.iuri iorre. - Presidente
Deputado R,nmlc •\ Iciise - 1 °-Vice-l'ri'siciente
1 )eputadc Adeini ( arileiro Lei,	2 Vice-Presidente

F)el)uEtci( i 1)1 l,icit Nielci -
1 )c utak' Ai tnio -\ndrade - l'-Sccrci,trto
1 )eptiiidc 1 ii:, Ei'rn,incli ' lana - 2'-ccretirio

1 ec'ree - 3°-Seciei,ui'

EMENDA À CONSTITUIÇÃO ) N° 6()

\cicsi'itl paniiri1c iltilco ao art. ft cia ('ciIisIiIiiiçn do Estado.
A Mcs da Asiiilkia Legisiatisa do lidc'd \itnas (ciais. nos termos do art. 04. § 4".

da (ontituiçio dc' 1 stado. promulga a sec!ulnte emenda ao testo constitucional:

Art. 1	ait 5c3 da Constituição do Estado fica acressidc ch seguinte pará grafo único:

63 -
Paraizr;clo unico - Lei complemecitar dispora sohre a cl horaçac'.aredaçac. a alicraçao e a

cc uiisol iilaçii 1 das leis..
An. 2 - Esta emenda à Consi iii içio entra cm vigor na data ck sua puhlicaçcic '.
Palácio da lncc'iiIidiucma, em Belo 1 Ioru,onte. aos 19 de de,.ciiihicc de 2003.
Deputado Nlautt ines - Presidente
Deputado R'niolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
i)eputado Adelino ('arneiro Leão - 2"-Vice-Presidente
Deputado  1)11/4111 Melo 3°- Vice- 1 'residente
1 )cputado Ani,iiiio Andrade - 1 ''-Secicicírici
Deputado Iii, I:c.rnii,idi Faria - 2''-Seereiirco
1 i'jiI	t',i	1	— '-' , ccrc

I1ENE)A À CONSTITUIÇÃO) N' 61

.Acii'sceiiia dispccsiuisii 144 ali. 73 da Coiisliluiçaci do Estado.
A Mesa da Assetutfiucia Legislativa do Isiadude Minas (icrais, nos termos do mi. 04. * 4°.

cia ( 'ccnsii nlçai tio 1-siacici. promulga a seguinte emenda ao tCXIo constuicicitmnal:
Art. 1 -- 1) an fl da Constituição do Estado Oca acrescido do seeUIntC § 3

-ii
§ 3 -( )s l'cuderes do Estado, seus tkgãos e entidades. o Tribunal de Contas e c' \linisicrco

Público divul garão, no orgao oficial de imprensa do Estado e pio' iiiei,i eletrônico de I&L'sso
piil)licO. iitC 4) igcsiilucl cliii do I1iS stibSetl(it'iiie ao Irimestre vtiic'icicc. &Iciin'nslratis o cia ilcspc'sa
ictiusal i-eali ;Ida 114' tu -uuiuestre anterior coiui iciuiciiieraçcicl. subsiduc 4 e c'rbas iiideiii,iioriis. niciiiudiis

as c utita gens de nature,a pessc'iil ou de qualquer c'litri flatturi'Ii. ck seus str\ til rcs eutiprcg;idos
ptit1ic&'s e agentes poluiccs. ati\t'is e i natis os duscriniunada por uiumudade orçanienLína e p  cargo.
emprego ou tunçfici e respectivos números de ocupantes ou rnenibrcis,"

Au. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data cl.' sua publicação.
I'mI:ic R I cii IiioiuIickiucia. cio lIdo 1 lccru,oiuie, aos 23 de Lk'.'c'inbI4u de 2003.



Deputado Mauru Torres - Presidente
Deputado Rêrnolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilion Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado António Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 62

Altera o Irieralo único do art. 195 da (orlsiuiiuição (li) Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ari. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional

Art. 1 - ( ) parágrafli único do art. 195 da Constituição do Estado passa avigorar com ii
seguinte redação:

"Art. 195-1...)
Parágrafo único - l'ara assegurar o estabelecido neste au igo. o hsiiih des e'rá garantir!) ensino

de Filosofia. Sociologia  noções ele Direito Eleitoral nas escolas públicas doensino médio.".
Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2003.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
l)eputado António Andrade - l'-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2'-Secretário
Deputado Pastor George 3°-Secretário

Er1EN1)A À CONSTITUIÇÃO N° 63

A Rera dispositivos da Constituição do Estado e acrescenta artigos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. cola o objetivo de promover a
unificação da Segunda Instância da J ust iça Com u O) Estadual.

A Mesa da Asseuiihkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos lermos do art. 64. § 4°.
da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1 - Os arus. 66.1V. "h": 79. § 1 :99. parágrafo único: 103.11. "h"e 106. 1. "h",e [I, da
Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.66—(...)
IV—(...
h) a criação. transformação ou extinção de cargo e função públicos de sua Secretaria e da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, sob o regime jurídico único dos servidores eis is. e a
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros es1aN, , 1ecidos na lei de l)ireirites
Orçamentárias e o disposto nos aris. 24, § 1° e 2°. e 32:
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Art. 7') -
1 - ( ) \uditor tem os mesmos inipedinivnlos e garantias do.luii de Direito de entriniu

mui , eles uda e. quando em suhstitu cço a Cc 'use lhe rc'. os riicsiic 's direitos. gata lii as e inipedi-
(lentos dCSLC.

Ari. 99 -
l'rigrtk) único - Recebidas as indicações. o Tribunal de Justiça formará lista Irípl tcc e

enviari co ( sernadccr cio Estado, que. nos inc dias suhseqiicnies. escolherá um de seus me-
grantes pura iioiiieuçã 1.

Ari. lO
II
li) esl)e(lir cic.'iis.ici uornlaii\ a eu) micterca ;cdncinisti;itis c de econoiliva interna do l'oder

Judieiricc. iess:clvada .c Litoilornia administr.ctiva dci lnhccn;il de Justiça Militar:

srt. i()õ -	. 1

o Sccrct;ricc de Estado. ressais udo o disposto no * 2 do art. 93. os Juizes do Tnhunal de
J icsi iç.c NI ii iur. os Juizcs de l)i rei to. os membri s do NI i nistriii l'úhl ico. o Comandante-Geral da
l'iclieiu Nlilitoreodo Corpo de Bombeiros Milciare, is  l'reteitos Municipais. nos cri mescciiiiclics
e no,, de respoicsahi lid:cde:

II cile.cc em er:icc de recurso as c.cusis decidida,. ciii 1im iniciiii uistãileia. ressicis udas às de
Loiicicetemc(ic de lrihtcn:cl Federal, do 'lrihucmicl de Jccsiiçic Militar ou de ÚiOS i'ecursacs dos
pui timci, is eslieeiais:''.

AO 2	(1 inciso III (Iii ti/ficO iii) iii. 9 tia ('iiiisiitiiiçiii clii NsiKlo passa i vigorar cicia à

'Au. Os

III - .ieessci mi i'rihunui de Justiça e ao Frcbumi,cl de Jiisiiç,c Militar far-se-ú ulcermiaduimieicie
,cmmiigciidudc e merecinienlo. apuradas. resk'çtcs aumente, entre os Juítes de I)ircmti, da eimircuiem.i

mais eles ,mda centre	J uíiesAuditc.cres:

l'ar.ier.tto único - Para o acesso ao Tri hicmiiil de J lmsiiça, a última entr3neia. pres ista no i neisi
III deste iii igi i. serd integrada pelos iii fies de l )i rei ti' imicil ires de varas dci ai zado comam e pelo.,
iii fies Ais luares da ( cima teu de Belo 1-lc cri ii cite.'

Ari	- 1) 2 do uri. Itt da Cciiistituiçiicc do Lstado	a vigorar com a redaçucc que
se ue. t içicudi cci uru c m acrescido dcc selm cite	-

"Au. Itt)--
§ 2 ( ) liii, do de Justiça iclilmoci e ci liii, Acicliicci ccctanL respeetcsaiuceiite. ilcis

mucesimicis dnc'itccse 5 aniagens do Desecnl criadore dcc Jccii cli' 1 )iicmtccdc entrauieia miics elevada e
sic e (ciii -se ms mcmesimmas vedações.

3 - Os seneimeniosdo Juiz doTrihccnal de Justiça Militure doiuiiAuditorserdci lc'iados
em lei, cchsers adc cci disposto no inciso 'V' do art. 93 da ( 'onstilu içio da República.''.

Ari 4	) Aio cii'	 acre,,cido dos seiiiiinies
uns 12'. 1 24	1
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"Ao. 123 - () Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à Assembléia Legislativa, no
prazo de cento e oitenta dias contados da data de publicação da emenda que acrescentou este
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. projeto de lei complementar adap-
tando a organização e a divisão judiciárias do Estado às modificações introduzidas na Constitui-
ção do Estado pela mesma emenda.

Parágrafo único - A lei complementar resultante do projeto a que se refere o (-aput deste
artigo transformará os cargos de Juiz do Tribunal deAlçada em cargos de l)esemhargador, mantida
a classe de origem, e estabelecerá a forma de aproveitamento, nos novos cargos. dos magistrados
ocupantes dos cargos transformados.

Ar!. 124— Até que entrem em vigor as alterações a serem introduzidas na organização e na
di s isãojudiciária,, do Estado, tios termos do ar!. 123, o Tribunal de Alçada coto inuarii Iuncionan-
do cinul as atribuições e as cttml)etflCiaS em vigor ria (lata da publicação da euiuciida que acrescen-
tou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais lransuiórnas.

Ar!. 125 - ( ) Presidente do Tribunal de Justiça encaminharánhar:í i .\ssciiihIi ia Legislativa
projeto de lei dispondo sobre o Quadro de Pessoal da Secretaria do 1 ribu tal de Justiça, atendendo
s necessidades de funcionamento do Tribunal após a unificação da Segunda Instância pres 1%[a ria

emenda que acrescentou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transiiórias.
§ 1 - A lei resultante do projeto a que se refere o capul (leste artigo estabelecerá a forma do

aproveitamento, no Quadro de Pessoal cia Secretaria do Tribunal de Justiça, dos servidores
ocupantes de cargos da Secretaria do Tribunal de Alçada.

§ 2° - Os bens e o patrimônio do Tribunal de Alçada passam a integrar  acervo patrimonial
do Tribunal de Justiça.

§ 3 - As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de despesas do Tribunal de
Alçada. aprovadas por lei, serão alocadas ao orçamento do Tribunal de Justiça.".

Ao .5° - Ficam resogadoso inciso lido caputdo art. 96. o § l do ar!. lOóc os aos. 107. 108
e 270 da Constituição do Estado.

Ao. 6 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte. aos 19 de julho de 2004.
Deputado  Mau ri 'Forres Presidente
Deputado Ritiokn Aloise - 1 "-Vice-Presidente
1 )eputacht Adelino ('arneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
l)eputadtt l)i lon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz. Fernando Faria - 2"-Secretário
Deputado (leorge 1h ltori - 3°-Secretário

IIEN1)A À CONSTITUIÇÃO N° 64

Altera o intenso II do 3 do M. 53 cia (' nstliunçao d o ksIich.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ar!. 64. § 40,
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1 - O inciso II do § 3 do ar!. 53 da Constituição do Estado 1)USi a \ igorar com a
seguinte red nçà

\ii	't	(...)
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ti - dccc r a Mesa da Asser bir1a para mandato de dois anos. permitida urna única recondução
pua O Files 110 cargo na eleição suhseq dcii te. na mesma legi sial ti ia ou na seguinte.—.

Art. 2 - Esta cnrcrida à (onstil tiiçáo entra ciii vicor nu data de sua ptthi rcaçàO.
Palácio da 1 ncon ltdricia. cru Icio 1 horizonte. aos Ii) de novembro de 2004. 2 0" da neon-

liddicia Mineira.
Deputado Maurilorres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1 -Vice-Presiderile
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
1 )epu tudo 1) ii iorr Meio - 3°- Vice-Presidente
l)cpritatirr Antônio Andrade - i''-Secret:irrr
l)ejitttado Luiz Fernando Farra - 2°-Sccretárirr
1 )e pit tudo Georgc liii toti - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 65

Altera ris arts. 42 a 50 da ( onst riu içio do Estado.
A Mesa la Asserribldia Le g islativa do Nstado de Minas Gerais, nos terniris do § 4" do art. 04

da Constituição dii Estado. pronutilga a seguinte ctiicnd:u ao lexio curnstittucrorial:

Ao. 1 • ' - ( )s ans. 42 a 51) da Constituição do Estado passam a igirrar com a segui ite redaçám
42 - ( ) Estado poderá instituir rnediinte lei coriiplcmcmitar. região mctropohtamma.

agirirneração urbana e rnicrorregiãir constituídas por igrupailieritri de Municípios lirirítroles. pari
integrar o plane jumento a org anização e a execução de unções públicas de i rileresse coilititTt

Art. 43 - (orisidcra-se função pública de Interesse cornum a atividade ou o serviço cuja
real ilação por parte de mii município.  isotadamerite. seja i riviis cl ou cause impacto rios oUlr)S
M unicípios inte g rantes da região iiiettcpolitaiii.

§ 1 -A cs15o de função pública de interesse conitifil será uni ficada.
§ 2 - As cspeci íicimções das láinções públicas dc interesse comum serão definidas na lei

complementar que instituir região mel ropolitiria.iglonieração urbana e microrrcgião.
Ari ,44 Ai nst i (ti ição de região metropol daria se fará com btmsc nos conceitos estabelecidos

nesta ('orrsntuição e ria aval ação. na õmrnria de parecer técnico. do comij unto dos seguintes dados
ou Iaiors. dentre outros. objetivamerine apurados:

1 população e erescinricnito deriiográlrco. corri prteçao qtii1ietial:
II g rau de coriurbição e rnovinlicritos peitdtdares da população:
III	atividade ecuinõmica e ierspectrx:is de ilesenvmrlvimcnlum:
1 \	ultimes de polarização:
V	de ficicricir dos serviços públicos. em uni ou mais Mu iiueípios. com implicação no

desenvolvi niento da região.
§ 1 - Lei eoioplerncimtar estubeleceni os procvxliitieiitos para a elaboração e a amili ,,e do

parecer tdcrimcrr ii que se relcrc ti co/nude,,[e artigo, indispensável pura a apreserilação do pie CRI
de lei complementar de inisti uiçãu) de região metropolitana.

§ 2 —A inclusão de Município em região rueiroptulitaira ii instituida será feriu crmrmi bise em
estudo tccnuco prcx iii. elaborado cri) conloniirdade com 05 crits'rros estabelecidos ncstc artigo.

A rt . 45 -Considera-se região rnetropol uma o coniturito de Municípios li ind til es (]tie apre-
semmtumn a ocorrência ou a teimdé no: ia de conhi rruidade cio tecido urbano e de complementaridade de
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funções urbanas, que tenha conto núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que exija
planejamento integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes.

Ari. 46— 1 laverá em cada região metropolitana:
— uma Assembléia Metropolitana

II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano:
III — urna Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e executivo:
IV — um Plano Diretor de l)eseiivolvimento Integrado:
V — ii ia Fundo de Desenvi ti \ i me flto Metrop dii ano,
§ 1 - A Assembléia Metropolitana constitui o órgão colegiado de decisão superior e de

representação do Estado e dos municípios na região metropolitana, competindo-lhe:
— definir .ts nacrodiretrizes do planejamento global da região metropolitana:

II — vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de seus membros, resolução emitida
pelo Conselho 1 )el iherativo de 1 )csenvolvimenio Metropolitano.

§ 2' - Fica assegurada, para fins de deliberação, representação Parilária entre o Estado e os
Municípios da região metropolitana na Assembléia Metropolitana, nos termos de lei complementar.

§ 3°() Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é O órgão colegiado da
região metropolitana ao qual compete:

— deliberar sobre o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum:
II - elaborar a programação normativa da implantação e da eXCLIÇfi() das funções pií hI icas de

interesse coiriuuu:
III — provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da

região metropolitana:
IV - aprosaras regras decompatihiiizaçãoentre o planejanienii di ieeiãi metropolitana e as

políticas setoriais adotadas pelo poder público para a região:
V — deliberar sobre a gestão do Fundo de 1 )csenvoI viniento Metropolitano.
§ 4 Fica assegurada a participação de representantes do Estado. dos Municípios da região

itictropolitana e da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano.

Ao. 47 — Fica instituído o Fundo de Desensol'. intento Metropoliiaiio, destinado a financiar
os planos e projetos da região nictropol itana. em consonância com ti l'laru 1 )i retor de 1 )eseii sol -
vilnento Integrado.

Art . 48 - Considera-se agloincraçziu urbana o agrupamento de Municípios liin itrofes que
apresentam tendéncia à complenientaridade das funções urbanas que exija planejamento integra-
doe recomende ação coordenada dos entes públicos.

Parágra6 único —A instituição de aglomeração urbana obedecerá, no que couber, ao disposto
no art. 44.

Art. 49 — Considera-se niicrorregiào o agrupamento de Municípios limítrofesitrofes resultante de
elementos comuns físico-territoriais e soei occonôinicos que exija l)laiiei:tmeiitO integrado com
vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e ai ritegração  regional

Ari. 5() - O Estado compatibilizará a organização administrativa regional de seus órgãos da
administração direta e indireta com as regiões miietropoliianas, aglomerações urbanas e
mii ierorreg iões.".

Art. 2' — lista entenda à Constituição entra ciii vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de noveitibro de 2004: 216° da Incon-

lidéncia Mineira.
Deputado Mauri Torres - l'rcs,dcnte da ALNt
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EINIENDA À CONSTITUIÇÃO N° 66

	Alterao iuiciso VIII do ao. 10 tis	IS e 17 '.hi iii. 1 . 1 da ('c>iisiiiutçaiido
1 si ado.

A \ks,i da AssemhIiia Legislai isa do Estado de \IivasGcrais. nos termos do 4do .111. 64
da Constituiç.io do Estado. promul ga ,t seguinte eriicnda ao LCstO constitucional:

Ai. 1 - () inciso \ III dii iii. 1 0 da Consiuuiçao do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ali. II) -
VIII - e'.plorardirelamente ou mediante concessão os serviços locais de gás caiiali,odo. na

torinada Icm..

.ri.	( )s	' e 1T ili	ir	4 di Ciitisitiiiit ' di ' l:st:ido piss;Iiii .1
redação:

"Ali. 4
5 - Sela de ttiS quintos dos iiieihius di Assciiibleia Legislalivi oqlioruni para aiiovaçio

de lei que autori/ar a alteração da estrutura societária ou a cisão de soetedade de ecotiomnia til ista

e de em pi-csa publica ou a alienação das ações que garanleni o controle direto úU indireto dessas
entidades pelo Estado. ressal\ adi a alienação de ações para entidade sob controle .ieion.i lo do
poder público ledejal. estadual ou iiiuiiicipal.

§ 17 -A dcsesiatitaçio de empresa de propriedade do Estado presi:idora de sei', iço público
de distribuição de is canali,:ido. de geração. tralisnilssão e distrihuiçao de energia elétrica ou de
ancamento básico. autorizada nos termos deste art igo. será su hiiiei da :i referendo	 lar.

A ri.	Esta emenda à ('tinst i  ti ção entra em 5 i g, or na dati di sua puhlicação.

Pal:icio da InconIidncia, ciii Udo 1 Iori,.ontc, aos 25 de noveiiibro de 2004: 2 lód;i Ineon-
Iidncia Moicira.

1 )ipiii:iIt	\I:iiir, I'ric	I'risokriic da \l \I( i

F;\1t:Nt)\ À C()NSlIItI('Ã() N° 67

Acicscei li; i iiiiC) ao Aio ilas 1 )isposiçoe'. (onsiutucioiiais Trausii (li ias da
Constituição do Estado.

.\ \tes,i da .\sscmbkia 1 .ccislaii'. a do Estado de Minas Gerais, i ws Lermos do art. 04. * 4'.
da Consi Liii içal 1 do Estado. pri nu u Ica a seguinte e menda  ao testo cunsi ii ucionial

Ari. 1 - (1 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da ( '.iiistitunção do Estado
Fica acrescido di secuinte ari. 120:

"Au. 1 20	A lei criará iiin'.lo com o oheuvc' de viabilizar açiles clesimimailasa rcciiper:içáo.
á prCscr^açm ' a ci Inisers açai aun buental da bacia do rio São Franc i seu.

A ri. 2 - [ ' ,Li emenda à Constituição entra cm '. 1 ,201 fla data de sua pul'l icaçãi

Palácio da Inc.'nfidëncia. ciii Belo Horiionte. :105 IS de dezembro de 20(: 210'da Inconli-
kncia Minei i .1.

l)epiiliil \lauri Torres . Presnlente

l.)epu L idi Rmnolo A lot se 1''- \'lce- Presidente

1 )cpui:uI ' \delrnii Carnciro leati - 2-\ ice-Presidente

l)cpiittil	1 )ili. n Mel.,
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Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luii Fernando Fana - 2°-Secretário
Deputado George liii I	3 -Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 68

\crc'.enia aráiratii único ;fli dii.	iii Con ,,inuição do Listado.
A Mesa da Asseinhlt.ta Leizislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64, § 4°.

da ('onst o a içilo do Estado. promul ga a se g uinteme emenda ao texto Coflst 1 tJC i ona 1
Art. 1- Fica acrescentado ao art. 38 da Constituição do Estado o seguinte parágrafo único:
"Ari. 38-( ... )
Parágrafo único - A aposentadoria do servidor policial civil obedecerá ao disposto eia lei

complc nie atar federal
Art. 2 - Esta emenda i Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2004: 216° da Inconfi-

dência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
1 )eputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
I)epuIado l)ilzon Melo - 3°-Vice-Presidente
1 )eptitado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2'-Secretário
Deputado ( ,eou ge 1 lilton - 3"-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 69

Acrescenta d ispos itis os aos alt 5 77 e 71) da ( on st tu ição do Estado e ao Ato
das Disposições Constitucionais Iransitórias.

À Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos Lermos do art. 64. § 4°.
da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ari. V - O art. 77 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes § 4°c 5°:
"An.77-(...)
§ 4° - Haverá um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os

princípios institucionais da unidade. da indivisibilidade e da independência funcional e ao qual
incumbe, na forma de lei complementar, a guarda da lei e a fiscalização de sua execução.

* 5' - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se de Procuradores,
brasileiros. bactiartis em Direito. aprovados cru público de provas e títulos e nomeados
pelo (t )i ernador do Estado. que tarnhm ewolheráescolherá e nomeará o seu Procurador-Geral dciii re
aqueles indicados ciii lista tríplice elaborada e coml s i s tii pelos ultegranles da carreira, para man-
dato de dou a iii is. perinilida tinia recondução. na  1 orina de lei c titi p1 ement ar.''.

Ao. 2'- O art. 79 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes § 3° a 5°:
"Art.79-( ... )
§ 3° - Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de quatro, serão nomeados após

aprovação em concurso público de provas e títulos, observada a ordem de classiiieaçio e is
requisitos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
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4" - Seta pie que ocorrer a vacância de cargo de Aud i or do Tribunal de Contas, será
realitado concurso público para seu plo intento.

§ 5"- O edital do concurso público a que se refere o § 4°deste artigo será publicado no prato
de cento e oitenta dias contados da ocorrencla da acáncia.''.

Art. 3,` - () Ato das Disposições Coma tucionais TransikSrias da C'oitst 1 luiçáo do Estado
íica acrescido dos seguintes zirts. 127c  1 28:

'.-\ ri. 127 () primeiro concurso público para ingresso no cargo de Procurador do M iniste-
rio Público junto ao Tribunal de Conta-, será convocado pelo Tribunal de Contas do Estado tio
prazo dc cento e vinte dias contados da igncia da lei coinpkmcntar a que se refere o * 5° do art.
77 da ('onsliiiiiçáo do Estado, isseurada a participaçao da ( )rdcin dos Ads ogados do Brasil.
Seção Minas Gerais, na sua cal/ação.

Parigrato único-- Ap(s a homologação do resultadodi COiiCliFSO a se rcicrc o< of'iU deste
artigo, os l'rocuradores do M inisterlo Público junio ao 1 ribunal de Contas elil,orarào lista
trpl ice a ser encaminhada ao (ios ernador do Estado. para a escol lia e ii iiiimeaçüo do seu Procu-
rador-Geral

A rt. 1-3 8 - ( ) edital para a realização do primeiro concurso público para provi menti) dos
cargos a que se refere o * 3'' do arl . 79 da C'onstituiçi'to do Estado será publicado11111 prazo de cento
e oitenla dias contados da data de publicação da entenda à ('onsi tu ição que acrescentou este
artigo ao Aio das Disposições Constitucionais 'l'ransttúrias.''.

An. 4" - Fica rcvoeado o art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Ari. 5' - lista emenda à Cotisi tu ição entra em mor na data de sua publicação.
l'ilácio da Inc nfidncia. em Belo Horizonte. aos 21 de dezembro (le 2(101: 2 1 6'' da lnconti-

dvncia Mineira.
1 )eputado Mauri Torres - Presidente
l)cputado RêmoloAloisc -- 1°-Vice-Presidente
1 )eptiiadi 1 ,-\delmo Carnei o Leão - 2"-Vice-Prcsidente
Deputado F)i li.on Melo - 3"- Vice-l'i'esidentc
t)cpuiudo Antõnio Andrade - 1-Secretário
1 )e pu tado Eu ii Fernando Faria - 2"-Secre tári o
Deputado Ocorge E -li Iton - 3-Secretário

E1\IENDA À CONSTITUIÇÃO N° 70

Abera o ao. 82 do Ato das I)isposições Consiiiucionais 'I'ransitárias da
(' Itistititição do Esiao.

A Mesa da Assembleia 1.e2islativa do Estado de Minas Gerais, nos termos dii ali. 64, 4°.
da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

.\rl. 1 - () inciso II do § 1 e o § 4 do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Traiisi iárias da ('oiist iiu ição do listado passmil a vigorar com a redação que se segue, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes §* Se 6

"Ari. 82 --
§
II -. su bimi issãi 1 à psl ii ica educacional tli Fsi:ulo. incsmo que enham. nledi:ultc alteracão (kis

seus estatutos, a extinguir seus iticulos como poder público cstadtial. periiianccendii sob a
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supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação e obrigando- se. na forma da lei, a
fornecer bolsas de estudos para os alunos carentes.

§ 4" - Integram o Sistema Estadual de Educação, sob a supervisão pedagógica do Conselho
Estadual de Educação, as instituições de educação superior:

- mau tidas pelo poder público estadual ou m uitic i pai
II - cujas fundações mantenedoras se tenham manifestado por uma das opções previstas nos

incisos 1 e II do § 1° deste artigo;
III - criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal, existentes nadatade promulgação

da Constituição do Estado e que venham a enquadrar-se, de acordo com seus estatutos, nos
incisos 1 ou II do § 1' deste artigo.

§ 5" - A criaçãode cursos superiores de Medicina. Odontologia e Psicologia por universida-
des e demais instituições de ensino superior integrantes do Sistema Estadual de Educação que não
sejam maiitidas pelo poder público estadual e municipal será submetida aos procedimentos de
autorização e reconhecimento estabelecidos pela legislação federal para as instituições integrantes
do Sistema Federal de Educação Superior.

§ 6- Fica cancelada a tramitação dos processos de criação dos cursos mencionados no § 5'.
que no tenham sido aprovados pelo Conselho Estadual de Educação até a data de publicação de
emenda à Constituição que acrescentou este dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.".

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 dc junho dc 2005; 21 7°da Inconfidência
Mineira e 1,84" da Independência do Brasil.

Deputado Mau ri 'l rrcs Presidente da ALM(

E!1F;ND& A CONSTITUIÇÃO N° 71

Resogi o parágrafo único cli) art. )S da Constituição do Estado.

A Mesa daAssemhléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4°do art. 64
da Constiiuiçào do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ari. 1"- Fica revogado o parágrafo único do art. 98 da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n°63. de 19 de julho de 2004.

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo 1 lorizotite. aos 31 de agosto de 2005; 2 1 7° da Inconfidên-

cia Mineira  184° da Independência do Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo A Iois - 1 °-Vi cc- Presidente
Deputado Rogério Correia - 2°-Vice-Presidente
Deputado Fábio Avelar - 3°-Vice-Presidente

Deputado Antônio Andrade - ]"-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria 2°-Secretário

Deputado Elmiro Nascimento - -- 3°- Secretário
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I:\1I :NDk À CONSTITUIÇÃO) N° 72

-\cic'cciita par.ig.iIi ia aii. I) da (._sliistiiiilçao do hstido e artigo ai'
das 1 )isposições ( ''nsiiii,ciouats	iatisitdrias.

A Mesa da ,ssciii blia 1 .egislai is a di> 1 si:ido de M i nas ( ei ii s. nos termos d> art 64. * 4...
da Constituição do listado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ari. 1' - Fica ;içrescentado ao ari. 199 di Constituição do Fstailo o seguinte * 4':
— Art. lo > ) -
* 4°- As .itis idades aead'mnicas e adininistratisas das unisersidades públicas estaduais serão

reguladas por normas cspeeilieas..
Art. 2''- Fica acrescentado ao Ato das 1 )ispiisiçõeS ('onstiluctoitais 'l'iinsitdrias da Consti-tuição 

do Estado o seguinte art. 129:
129 -. As Iumidaçdes educacionais de ensino superior que eletuaram a opção prevista

iii inciso 1 do * 1'' do ir!. 82 deste Ato das l)ispisuç'es ('onslituciiinats Transitórias pas ,,jni à
condição de associadas a Inisersidade do Estado de \linas Gerais - temg -. com  istas ao
,'siabelecimento ik i'iixr:ição mútua. mi:,immiitl.t i autonomia adnmmrusiriitis :i. tmnanceir:i e pairunniai

iundaçõcs.
1" - Outras liiiiilaçdcs educacitinais de ensino superior 1s,krãii associar-se à lkiiie.

fiei lianle dei-reto di (1 )vernador. apos mnaiiilesi;içao expressa iii> (>rgãi i cidegiado diliberati vi> da
1 umitiação.

* -)" - A tu nidação associada à Ucnimc pi iderã
- ser .ihs,rs ida, caso haja nitanik'.ii' uriieresse do Estado e da tundação. atendidos os

reiutsitos e procedimenios previstos em li'!:
II - dess t neulur se da t cmg. ou ido o ór-ão coleuiado dei ibe rui is>> da ititidação. com  repre-

sentatiles dos corpi is diiemmie, discente e ieeil iço- adm iflisirzlti 5>

An.l ; st;i entenda à Constituição entra ciii N igor na dama de sua publicação.
Palácio tia Ineoníik'iieia. em I3eIi> 1 iorj,.onie. aos 24 de nos i'miibri> de 2005: 217' da litenti-

iidiicia Mineira e 1 4 da Independência do I4rasil.
Deputado Mauri l irres - Presidente
1 )cputadi > Rúrninli Ali use - 1 -Vicc-l'resiiiente
Deputado I<oeci ii' (>>mrcta - 2 -\ ice-I'tesideiite
Deputado Lábio Avelar - 3-Vice-I'resideiue
i)epuiado .\nk'>iiiiu Aiidradc - 1
Deputado 1 iii, 1 s'rnand>.> liiriti
l)epiitiiliu I:liiitii	sdis,_ iiiieiiR> - 3	.'Si.i.ii_'t.Iiil>

I:\I }:NI)A À CONSTITUIÇÃO N° 73

lia itosa redação aos	1 e 2 di ai 1. 1 SS di ( iutisifluição iJi i lsi,idin
A Mesa da AsseiiililLia Legislatis a do 1 :stadi 1 dc Minas Gerais, nos nermos do § 4 (li)ai 1. (14

iLi ( 'onstituição dii Estado. ironhlilga a seguinte eiiiciida ao texto ci instilticional:
Art. 1-Os hh 1 e 2' doari. 155 da('onstituição do Estado p:issani a vi gorarcom aseguitLie

redação:
"Ari. l55-i..j

1 - - ( ) projeto da Ler de l )irei ri,es ( )rçamcniiinas. de 1 nis'ian is a ti o Gos ernador do Estado.
resultará das pri>piustas l>o5 de cada l >isicr. do Ministério l'úblic ' di' Tribunal de Cantas e da
1 k'tensonz> Pdhlmea, eoinpaiihilitadas ciii ru'eimili' de col:ihir:icãun

194



§ 2° - Para procederá com patibilização pre^ ista no parágrafo anterior e à ciclo, a venhcação
dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes (>rçarnentánas, será constituída COmISSãO perma-
nente. Composta de seis membros, indicados:

um, pela Mesa da Asscmhkia:
II - um. pelo Governador do Estado:
III - um. pelo Presidente do Tribunal de Justiça:
IV - um. pelo Procurador-Geral de Justiça:
V - um. pelo Presidente do Tribunal de Contas:
VI - um, pelo Defensor Público-Geral do kstado.".
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidê ncia.  em Belo 1-li ri zon te. aos 29 de novembro ele 2005: 217'  elu I ncon -

fidência  Mineira e 184' da Independência do Brasil.
Deputado Mau ri Torres - Presidente da ALMG

I:\Il :NDA À CONSTITUIÇÃO N° 74

Alicia o art. 53 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado ele Minas Gerais, nos termos do § 4` do art. 64

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. U - O capuz e os § 2°, 3, capo:. e 6 do ao. 53 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 53 - A Assembléia Legislativa se reunira. em sessão ordinária, na Capital do Estado.

independentemente de convocação, de l)rinleiro de fevereiro a dezoito ele julho e de primeiro de
agosto a vinte ele deienibro de cada ano.

§2 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto da l.ei
de Diretrizes Orçamentárias nem encerrada sem que seja aprovado o projeto da Lei Orçamentária
Anual.

§ 3 - No início de cada legislatura. haverá reuniões preparatórias, entre os dias primeiro e
quinze de fevereiro, com a finalidade de:

§ 6° - Na sessão extraordinária, a Asseio bE ia Legisla(ix a somente de liberará sobre a n1aI ria
para a qual tenha sido convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da
convocação.".

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos TI de maio de 2006. 217' da lnconfid'ricia
M Oteira e 184° da Independência do Brasil.

Deputado Mauri'Forres - Presidente da Al.MG.

EMENDA À ('ONSI'1'I'UiÇÃ() N° 75

Acrescenta parágralos ao ao. 129. altera a redação do capuZ do ao. 162 e
revoga parágrafo elo ari. 14 da Constituição do Estado.

A Mesa daAsseinbliia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4` do art. 64
da Constituição do Fsti&lo, promulga a 'ezuinie emenda ao texto Cmniist ituciormal:
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,\rt. 1	1 ~29 daConstituiçãodo Esiiido i.-,sa a gorar acrescido dos se guintes ** 1'
ao 4'':

'\rt. l2) --
§ 1 -. À 1 )etensorra Pública é asse gurada autonomia luncumal e administrativa.

2 - Compete à I)efensoria Pública. obsersados os prazo ,; e os limites estabelecidos na lei
de LII ÍeU'i ,es oiçamcni.íriu%, a eIaboraço de sua projs ista irrçanieniãria.

	

-	'.isii ik' a l)ett'nsoria Pública n,'iii enc;iininhar sua	orç:i ieniãria di'nii'ii (lii
pr;i,o a qii' si' releR' o § 2 o Poder Esectitis ii 'onsideriia. p.ira uns de c nsolidaçãii da priipiisia
irçirrilcinlaria ;innii:iI .	ss iii Ires corisiLinies na lei iirç;iulteini:iri:i \iii'iiii'

* 4'' ( )correndo a hipotcsc previsla li( , * 3' ou de%;icoido cnirc a proposta ore,innenriri;i
que se i'el'cr' este iriuuzi n e os limites esLi1 ildis ria lei de iliretrii.cs orçamentárias. o I»isk'r
1 :Xcctuii\o proccder:í aos ajustes riecessarios. sina uns de L'onsolidaçai da pu'ipostr uurçainciiciiriii

	

/srt. 2	capul do ao. 162 da Constutu ição do 1 stado passa a istl)rar com a seguinte
redação:

''Mi. 1(12 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentária ,.. aí compreendidos os
credito, stililL'me fiares e especiais destinados ao irgal is (14 )% P. deres Lcg islatis o e Judiciário.  dii

1 nisk'rui i l'iit,I ico, do Tribunal de Cintas e da 1 )etensin ia I'úblii'a, ser-lhes-5o entrecues ciii
duixkciinos, ate o dia inte de cada mas.'.

Ari, k - Fica rcsi,iadui o § (" do ari. 14 da ('iiiisiiiuiçãti do Estado.
,\ri. 4'' -- l:st:t emenda à Constituição entra cm igor na data de sua publicação.

PaI:icii' da InL'otullLleuicia, em Belo 1 lorjtonte. aos 8 de agosto de 21106:21 °da lnconlidncia
Mineira e I5''da Independência do Brasil.

Depul;ido Mauru 'hrrcs - Presidente
1 )elnuuadl Reuni iii .'\loise - 1 "-Vice-Presidente
1 )epuuiau!i RocerRi ('orrera - 2''-'v'icc-Presidcrnlc
1 )e pufi adi 1 'abri .-\s cl ar - 3°-Vice - I'rcs dente
1 )epuuuadi ,-\inl(lnio indrade - 1 "-Secretirio
1 )epuiailo 1 Lii! Fernando Faria - 2°-Secrei,irui'
1 )epuiado hlmiro \ascimento - 3°-Secretario

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 76

,'lten',i a iliiiL',I ''b'' dii HW1,1 1 1 liii.	liii Lia Constituição do Lstadii

A Mesada ,\sscitihlç.ia Legislativa do lstidii dc Niritas (icrais. tios lermos (Iii
4' do ;ir, 64 da ('olistiluiÇão do Estado. promulga ii segurite entenda ao texto
ci)itsti 1 LiCii mal

Ari. 1` A alínea "b'' do inciso 1 do :111. 100 da Constituição do Estado passa a
v sg irur com a cg Li iii c redação:

'Art IDO -
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h) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 do ari. 93. os Juízes do
Tribunal de Justiça Militar, os Juízes de Direito, os membros do Ministério Público, o
Comandante-Geral da Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros Militar, o Chefe da
Polícia Civil e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns c nos de responsabilidade.—.

Art. 2° - Esta entenda à Constituição entra cm vigor tia data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, cm Belo Horizonte, aos 21 de dezembro (te 2X)6 218°
da tocou fidência Mineira e 195" da Independência do Brasil.

Deputado Mauri 'torres - Presidente da ALMG.

EMENI)A À CONSTITUIÇÃO N° 77

Dá novaa rcdaçiio ao § 1° do art. 36 e ao parágrafo á nico do art .3K da
Constituiçãoição di) Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. nos termos do § 4°do art. da
Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto consiiiticionat:

Ao 1' - O § l O do ao. 36 e  parágrafo único do ao. 38 da Constituição do Estado passam
a vigorar com a seguinte re(açi

"Ao. 36-(...)

§ 1 ` - As exceçoe\ ao di )ii 1 no 1 ad so III. alíneas "a'' e ...'' do caput deste artigo. no caso
de servidores portadores de deficiência, itic exerçam atividades de risco ou cujas atis idades Sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde mi a integridade física, serão
estabelecidas em lei com pteicuilai.

(... 1
Art. 38-1...)
Parágrafo único - Lei complementar estabelecerá os requisitos e critérios para a concessão

de aposentadoria aos servidores policiais civis que exerçam atividades de risco ou cujas atividades
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, flOS

termos do § 4° do ao. 40 da Constituição Federal".
Ari. 2° - Esta emenda à ('ou si iii iç ão entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 17 dej ul tio de 2(X)7; 2 1 9° da Inconfidência
Mineira e 186° da Independência do Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente

Deputado Doutor Viana - 1°-Vice-Presidente

Deputado José Henrique - 2°-Vice-Presidente
Deputado Roberto Carvalho - 3"-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pia hei ai - t "-Secretário

Deputado Tiago LI isses -- 2'-Secretário

Deputado Alencar da Silvei iii j r. - 3°-Secretário
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IENDA À CONSTITUIÇÃO) N' 7

Acrescei ao* 7 Lloait. -io. da ntisaredação ao § 1 h tri. 77e ao *1 (loari.
79 e esoga o * ( doan. ló e  § 21k) ir[. 77 da ( i i(uiçIi do Isi:slo.

A N ies,i da \ssel i Nii 1_e2islati s a do lstadi de Minas Gerais. ni s termos do § 4' di an. 64
da ( 'oIistItuiço dii lsiido. promulga a seguinte eiiienda ao teSO' constitucional:

Au. 1 - lca acrescentado ao au. 70 da Constituição do Istado o seguinte § 7

-A 11. 70-
§ 7 - ( ) lrihiiiiil de Contas. no exercício de suas eoinpcteiieias, ohsers ará os itisititili is (Li

pieseriçio e da decadência. nos termos cia legisi:içio ('TU vigor:'.
.-\rt. 2	() § 1 diiari. 77e.i § 1 diari. Nd:iCimsiiiuiçiodo i-siadt' passani a vigorar com

a segiliTite relaçio:
Ari. 77-L

* 1 - A lei disporú sobre a organi/açi'io do Tnhurial. que pudera ser dis idido cm ('imaris.
cuja composição serii renovada periOdiCailLeiitC.

Au. 79 -
§ 1 - O A udi 1 ir tem os mesmos impedimentos e garanti Js di i iii.' de Direito de em r5uici a

iii ais eles ada e, quando em %ubsti[uição i Conselheiro.  eis iii esmi is iii pedi menti s e garantias
(leste.".

Ari. ' - licim resogados o * O do arl. 76 c  § 2 uli ' ali / / ula (uiilsiiluição do Fsiiolo.

Ari. 4 - ist;i eineiiuia i Constittiiçio en ia Ciii vigor na ulata Ik sua puiblicaçulo.
Palácio (1.1 ine,iiiIidnciui. em Belo 1 liiri onie. aos 5 de ouiiihro de 2007: 21 9dui lncciI iukui-

eia Mineira e 1 4ó" da Independência do Or.isil.
Deputado .\lhertiu l'inlui Coelho - Presi(lente
Deputado 1 )ciiilor Viana - 1 '-Vice-i'resiuleiiie
1 )1'Í) i i tutiti .1 ise 1 li nmiqtie - 2"- \'ic(- Prusoleni e

1 )epu tadi i Robei io ( ars alho - 3'- Vice - I'iesideiite

1 )eputado i)iiiis i'oiheuro - 1 °-SccrelLirio
1 )epuiado 'li:i go 1 1 isses - 2°-Sccreiuírii >
l)cpuiaclii \ii.iiu;ir uli Siiscir.i ir. -

I';JI-:N)A À (ONSFITLIÇÃ() N° 79

Altera a redaçao do § 1 dii art. 21 da ( onsiiiiiiçao do Estado-;\ Mesa ula
,\ssenihluiui Legislai isa do l siado de Minas ( krais. nos Termos uiii § 4 do ari.
(4 da ('instiiuiçiio do I/siadii. promulga a seguinie emenda ao lesTo
ci iiistttueiinal

Au. 1 -- O § 1 do aO. 24 da ('oiisLituiio do Estado passa a s igorar Com a seguinte
i'ed:içio:"

•\ri. 24
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§ 1 - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos. tunçõcs e empregos públicos da
administração direta. autárquica e fundacïonal dos Poderes do Estado, do Ministério Público. do
Tribunal de Conizis e da 1 )efensoria Pública c os pros eritos. pensões ou outra espécie reinuncralória.
percebidos eu mu lal vamente ou não. incluídas  as vantagens pessoais, não poderão exceder o
subsídio mensal dos 1 )esernbargadores do Tribunal de Justiça. nos termos do § 12 do art. 37 da
Constituição da República e observado o disposto no § 5 deste artigo.".

Art. 2° - Os Poderes e demais órgãos constitucionais do Estado regulamentarão os procedi-
mentos relativos ao cumprimento de acórdão do Supremo Tribunal Federal relacionado com a
imposição delimites remuneratórios ou determinação judicial do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, reconhecendo-se eficácia aos pagamentos deles resultantes.

An. 3 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação, reiri iag 1 udo
seus efeitos a 1 de janeiro de 2008.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos II de julho de 2008: 220°da lnconlidincia
Mineira e 187° da Independência do Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Doutor Viana - 1°-Vice-Presidente
Deputado José henrique - 2°-Vice-Presidente
Deputado Roberto Carvalho 3°-Vice-Presidente
Deputado I )mis Pinheiro - 1°-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2°-Secretário
Deputado Alencar da Sils eira Jr. - 3°-Secretário

I1INDA À ('()NS'I'I'FUIÇÃ() N" 80

Acrescenta parágrafo ao aw 174 da ( 'onslituiçao do Estado.
A MesadaAsscunhliia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4° do art. 64

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ari. 1 - Fica acrescentado ao art. 174 da Constituição do Estado o seguinte § U. passando

seu parágrafo único a vigorar como § 2:
"Art.174-( ...)
§ l ' - A equipe de railsição de governo indicada pelo candidato eleito  pa o cargo de

Prefeito terá pleno acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos
projetos de governo. nos termos de lei municipal.".

Ari. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo Horizonte. 17 de julho de 2008: 220° da Inconfidência

Mineira e 187° da Independência do Brasil.
Deputado A Iberio Pinto Coelho - Presidente
Deputado Doutor Viana - 1°-Vice-Presidente
Deputado José 1 lenrique - 2°-Vice-Presidente
Deputado Roberto Carvalho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Dinis Pinheiro- 1°-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2°-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3°-Secretário
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ÍNDICF TEF1ÁTICO

A

AÇÃO l)I' IN)NSTl'I'U('IONAIiI)AI)E
- competência do Tribunal de Justiça 1 ari. 106.

AÇÃo PUBLICA
- civil (art. 120. III)

penal: Função do Ministério Público
prontos er (ali. 120. II
AÇÃO RESCISÓRIA
- competência do Tribunal de Justiça (art. 106,
1. e)
ACORDOS

competência do Estado (art. lO. III)
AD\1INISTRAÇÃ() I,ZENI)ÁRIA
- áreas de ação, precedência sobre setores
administrativos (art. 19)
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(Ver também SERVI DOR i'tJ l3LlCO)
- ações. Cflil)CSS pfihlicas: sociedades de
economia mista: alienação (art. 14. § 4°, IV)
- agente público: destituição: omissão (ar(. 4".
§ 1°)
- atividade administrativa: sistemas.
planejamento. finanças (art. 14. § 2°)

ato administrativo, motivação. legalidade (art.
13.§ 2°)
- atos: fiscalização e controle, invalidação (art.
13,	1")
- autarquia. Itindação, órgão autononio:
ilistituiçãO. extinção (art. 14. § 4°. 1)
- autonomia administrativa (art. 14. § 3')
- cargos. empregos e funções (art.2 1
- concessão, permissão OU autorização (ali.
14.§ 7')
- despesa com pessoal: limites (art. 27)
- direta (art. 14)
—direta: criação de cargos (art. 61. VIII)
—direta: destituição de integrantes (art. 4". § 1")
- empresa pública: instituição, extinção (art.
l4,4". II)
- exercício de atividade administrativa (art. 20.
1. 11  1111

- improbidade (art. 29)
- indireta (art. 14, § 1°. Ia V)
- indireta, adaptação i Constituição (AI)CT,
art. lO. parágrafo único)

indireta: causas e conflitos entre as respectivas
entidades; processo e julgamento: competência
do Tribunal de Justiça (art. 106. 1. 1).

indireta: criação, extinção ou transformação
de entidade (art. 14. § 8")
- indireta: estatutos: revisão (AI )( ''I'. art. 11)3)
- indireta: presidentes das entidades: aprovação
da escolha: competência privativa da
Assembléia (art. 62. XXIII. (I)
- organização de seus órgãos: aprovação da
Assembléia (art. 61. XII)
- órgãos e entidades: autonomia gerencial.
orçamentária e O lancei ra: aia p1 ação (,art. 14.
§ IOe II)
- órgãos e entidades: oi:oiutetiç:ii : reestru-
turação (AI )(:'1', art. lO)
- prestação de serviço público (art. 14,§ 6°)
- princípios e disjXsiçoeS gerais (alt. 13)
- reOrmi administrativa: aplicação do ant. 30
(AI )C'l'. art. ID
- serviços públicos: participação do usuário
(ali. 14. § 9°)
- sociedade de economia mista: instituição.
extinção (art. 14. § 4". II)
A1)( II .ESCÊNCIA

(Ver FAMÍLIA, CRIANÇA. AI)OI.ES-
('ENTE. PORTADOR DEl)F.FI('lfN('IA.
IDOSO)
ADVOCACIA
- advogado nomeado defensor dativo:
honorários (ali. 272)
- função e garantia do advogado (art. 132)
- vedada ao Procurador do Estado e Procurador
da Fazenda Estadual (art. 128, § 3")
ADVOCACIA GERALDO ESTADO
—(srt. 128)
- instituição (Emenda à Constituição n`56)
- organização. lei complementar A DCT art. 1 1
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•( ; l:\ 'iI: 1("IlI.I( )
L'(l1ulç.1i: CI.I)	ai. 1,	1
ilaç.'i' de dir-'i	C'IislIlUI'l.il'. do
Li.', p i1I1k'L.	lii -'	5'

IIl'l!III 1_iti SILIS IUIIÇOCS publia.
,tr.iça	Ji \-.'.'nibk':t l.iri. 61. VI
-	IllStIl(IiL.i.,	.Iilj lL'(L'IiLi.t 1,111. IO. XI1

M ;R( )I'I'( '1 .-\ RI.\
lIlitiCiltIl, ( (lIli)l('I l 'It l 'IU C1)I'iltlIii d,t (!IlIIil.

It,iilii, \iIIllIlpIl.II'. II. VIII)
R( )'I()X 1 ('o
\&'r itithi'iti \IIl( ) -\N-i1lENl'I

11-C i')iI''.tll	iii	-'(S. \

VAIAS
lo 1	t,tJi (ar(. i	. 1

jt SI 
\er \ttRD()'

uiI•:\	1)1: I'I'RRAS PtBI.IU.\S
l)Il\ ,IÇ;I0,	IIIp,'i.nia pr:\ali\a di

XXXIV
--	sct:IIal.'Iull de trabalhador rural (art. 2-17.
§ l'.IXi
-- Clifleessal Ur:I(LI Il,I: dispensa de autrittçii

1:111. 247. * 31
- pneedititetiiii (:tr(s. 24o e 247: AIX 'Larl, 94
- priihiçao ;irl. 247. § 7": AI)CT. au . 95)

\I.IMINI'AÇÃ()
-- ,Iti,IILCtliI('nI,l: i,'liI1pet'i1('Ia CilIlItIlil tI,i
1_Jtitai. I:'.tid e \Ittitieipto lan. II.

.tb.i'.ie,,iiitento interno (ar(
XI\

..P()5l'\'l-IH)RI %.

1	,'F i .iijii,eiii S[-,R\ II)) )R P1 RI .1(X)
- :IbIlIlll . jl('ItnaIIL'rIeIa: 't,nt.essm lan. 31.

.itt idade'. iii'..tlitbri,''. ali. 3o. § II
calci ts ou ciii preoos leniporiit'ios ( au. 36. § 2'')
('IIIiI)iII)SIlIIIi.iIi.	(l, III
('1 IIiIa!('In l('(Il ) lI l._'iI (:Ii't. 36. § 71

- i11% ah,del (ir). 16, Ii
111111 lii ile (au 315. § 5°)

- pl))r('llIli: ieutipodescrviço)art. 36, 111.c)

-- pro^ 	linttte. I'C\ I'.lo (ai'). 36, § 45
- 1Clll)U 1 il '.11 i 1 puhlio federal. e'.utdual.
llIlIIiI( 1)1.1) ali. 30.	35
-	,Ittiil.it ii. h titeni. mulheri art 36. III

Assi:1u1I .I]. 1 .I:(;Isi. vI'i\1.
.1)11 ,t	a	di .tliett,t,,-5' de terra ptihlt'.

,-rIl)5'I_'Ili.I )rI\ail', tiali. o2_ XXXI\
.11110 % .IÇJI I ILI e'.Ci'IIlJ'. C'on'.elhei r'. do

Tri bit it:il de (oItias. membros do Con'.el ti de
(h%crn. do ('on '.elho Estadual de Educaç.'tii.
dk, ('Ii'.t'lli, de 1 )e(e '.a Social. de InIcr\ efltor
cm liluIlI('Ipl. tio. I'residemes da'. entidades
da atilil inistraçati indireta. tltis 1 )i relures do
SlStClll ti ii LII CCIII esadual. de III til ar de ca rei
(III. 62. XXIIO

itr lho içi » d,' controle do poder público lar)
/i * 1", II)

.11 rihutçiie'. ) .trts. (11 e 62)
III1rI/;iç.IIde ti.')Ci'ciidt)tít.(')2. .>X\'IiI
('çilil isão I'urlantentar de Inqtitrttt :111. (li).

* 1")
l IllilIS'.IiCS. CtII% Ilcaçao de Secrei.irio de

I:'.iadi, de dirigentes de entidade da
-\ diii 1111 st FdÇdi 1 Públ ica ou de o w lar de trgai

di 11' 1 ,IiIl('tltt' subi Id 1 nado ao Gos ernador (III
FSI:IIIII (ar). 54. ** 1' • . 2" e 3°)
- coInissões: criação. representação
pnipiretinal, atributções tal'). 60. § I"e 2". 1
a VIII)
-- etiiiip:treciinefltt de Secreulrios de Estado
(iii. 54, § IS
- eIliip('teiteia, delegação de poder (AI (("1',
Iii. 54. 1c Iii

- ('t i lnl ietcli&'i;i	atl'a ) :111. 62
- CiiiiijilisiÇ 'il (ar). 52, §* I°e 2°i
- ('011111111 C \I1'I'll,i Ct)i1 (1 auil iodo ' I 'ribun II de

' tiritas 1 :irt 76)
CIII (ICIÇII (te plebiscito (ar). 62. XXXVIII

- ct liS ocaç 'it extraordinária: eompetenci.t dl
(;tisermtdtr.ins. 54 , § 5". 1. e 90. XX
- comk,caçài ex(r,iordin-.ma pelo l'restdente
(ar) 53	5''. lO
-- kcI '..i '.I)'Iíe Hall rta seonda (ali. 70. § 5°)
- tlelillei.çoes, maior i a absoluta (ali. 5S 

el;iisiaç;it e sts(t iittIt,:i,'it, do Plano v1iiieui'i
de 1 )C'. t'ii'I1I\'iiflCil(I1 Inteirado. do piaui
pltiriitiii.tI iii.' :IÇ'flI) g s-erflainen(al e da prilitisla
itrç:imlmeIitirmI	ititt.tI. elit tttidieiicta piblm.':
rei!ilIlial tu 1	57. § 5")
- lu:tç',ilc uiiodilicaçitodosetetisiisda I'iliL'la
\-Iil p mir til' ( li1i11 (te }),inibirt'. \Iilnar (ai')
(,I, VI li

III' 'ris 'iça 1, di	ou desme iii brame 11)1':
apt, '\a (,1:1.



- legislatura. duração (ar) .52. § 30)
- mudança da sede. matéria de iniciativa da
Mesa (ar). 66. 1.
-- pedidos de informações às autoridades, crime
de responsabilidade. não atendimento.
informações falsas (art. 54. § 3')
- posse aos Deputados (ar). 53. § 3''. 1
- Presidente; Convocação extraordinária (ar).
53.5°. II)
-Presidente: promulgação de leis (ari. 70. § 8°)
- previdéncia social de seus membros e
funcionários (ar). 62. XXXVI)
- regimento interno, adaptação à Constituição
(AI)CT. ar). 55)
- reunião temporária, em qualquer cidade do
Estado (ar). 53. § 4°)
- reuniões preparatórias (art. 53. §
- cv isão constitucional (AI )( ''1'. ar).....
- sessão ordinária (ar). 53. caput. e §2°)
- sessões extraordinárias convocação,
cOtO pr'têflcia (ar). 53. § 5°. 1 e II)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

legislação prisativa do Estado e concorrente
ctiiii a	1iã) lar). ID. XV. n
- sers iço ,, i art. 135
ASSISTÊNCIA AOS \ltNI('ÍI'IUS
-	 io ilti Estado (ar). 2''. VI 11
.tSSlS'I'ÊN('IA SOCIAl.
- ações estaduais: recursos (ari. 94)
- diretrizes (ar). 194. 1 e II)
- Estado: obri g ação (ar). 193
- populações de áreas inundada ,, por
reservatórios: Estado: plant's de assisk'iieia til
104. tjr i ) o único)

çtis ar). 135i
.l'I Il).\IW N)L1CLI.

n)roIe esterno: função do Mini'.ierilt
l'uhlieo ar). 120. VI: ar). 125. Itt
AIOS 1)0 PODER PÚBIJ('()
- legalidade e legitimidade (tri. 2''. ID
AUDIÊNCIA PUBLICA RI•1CIONAI.
- despesas: execução e ptgiiilenlo ( A D€T.
ai 1. 1)7
-elaboração: Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, plano plurianual de ação
governamental, proposta orçamentária anual:
sistematização e priorização de propostas pela
Assembléia Legislativa (ar). 157. § 51

- execução orçamentária de propostas
pnortzadas (ar). 74. § 1".
- fixação: percentagem: Lei de Diretrizes
Orçamentárias: destinação: execução:
propostas priorizadas (ar). 155. § 5°)
- Lei Orçamentária: atendimento das propostas
priori zadas (ar). 159. capilo

obrigatoriedade: Poder 1 xecutivo: execução:
projeto, programa aprovados (ar). 73. § 2°. IV)
- Poder Executivo: participação )art. 157. § 6°)
- Poderiudiciiritt: participação (ar). 157. § 61
-Tribunal de ('ontas: participação (ar). 157.§6')
AUDITOR DOTRIBUNALDE CONTAS
- aposentadoria 1 ar). 79. § 2'1
- nonicação i ar). 71)
- requisitos lan. 70. 1:1 IV)
A1'MEN'l'() DA DESPESA
- im possibilidade de apiesen ação de projetos
(ar). 68)
AU'RRQ1 1 1 A

(Ver também SERVI l)( )R )'( BLICO)
- administração pública indireta (ar). 14. § l '. D
- criação de cargos, aprovação da Assembléia
(art. 61. VIII)
- criação de cargos e remuneração dos
sersidores: ver CARGOS PUBLICOS
- instituição: extinção (ar). 14. § 4°. 1)
- regi me juridico dos servidores: ver
SERVID(R l'LRI.l('()
- territorial de desenvtilviiiieiito lar). 183,§2')
ANAL
- controle (ar). 8). III)

BANCO DE DI;sI:Nvol.vlMI:N'n) S.A.
l' ('.AIX. I'Á'( )N(')\ll('A DO I'S'I'Al)() l)I'
MINAS GERAIS S.A.
- capital, part ieipaçao do Estado (A l)C'l'. ai i.
13.	1°)
- integração ao 5 iste na Financeiro Estadual
(ADCT. ait. 13)
- servidores, contratos de trabalho. vínculos
cmpregat(cios. plano-, de cargos e salários

13,**2°e3°)

B..NI)l'JR.
- sÍrlhlo JI' ).si:id' (Iii. 7')
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BINS l)() FS1AL)()
.tpI.t.t' ia

\eiií lci:i .IFL 61. \ \
alrinição da .Assemhli.ia lan. 61. XIV

- Iliio% ei .ahe nação. (loaçai). permuta. UM).

PL'1110 sS i. CLS 10. itiiorl/iç8i). cadastrameniti
e icii)ilicaçao (ar). IS. §	la 5)

iii s eis. ;iqulslçto: aLi)	I/liÇO legislalis a.

iiiis ei, e imó%eis. direitos, rendimentos.
sersiços(art. 12)

Ior	histórico. arilsilco. cultural.
lnitnuiiieii)os. paisa g em, iiotíis eis. sítios
arquei lgicos: competincia comum (1(1 Fstado
e \1uimieiInt' (ar). II. III)
B lAS.k()

mnils tii do Estado (ar 70

(

( 'tJ	I.( '( )\()\I I( . \ I)( ) 1	I	I)() I)F;
\II\.S (;I-;R li, N S.. X .

\.i i,anhi.ni I:k\ ll)()R 1'1 l(l.l(U.
SISl'l:Nl.\ IlNÀN('llR() I,S'l\I)L',\!..
I),\N('(( DU l)FSLN\'(Jl,\"INILN'I(i I)()
I'.SI.\I)() l)I	.'viI.\.\S (iIR.'\lS

as) Itiliçai dc empresa Isiblica: lsirIn1iiI.
iitiii(iIIiÇLi. exiluçati (;ti 1, 207 1

(''.'..l \R. I)I I.ICI'I'AÇ.t()
1	It Itt ii j c (0111.1'. .iICi. maçãi	ia

c,iIitI.tCc dc alt ari	6.	6i
(..\1AR\ ILN1CIIL

Iiipt1iiicia. ar). 173. § 2c ar), 17(1
tiiil tt ,i5',! ) t IiI't.	175)

( '\IPA\II	A(' I( )NAL DE IS( Ol,AS
l)A (0\lNII)..l)l'

1)0 I:S'I'Al)( )
II ri,'nt.	ir x

iIisier'lmcI,t simhI:..i ,Iit 2s)t.

('AR(;( )S I). .ssi:\IItl .1:IA
e\mimmç:s): conul)cmerit.'I.I

pFi\ ali 5 a jaA-' NCI11Wla 1 ali. 62, IV 1

L'ILui,'Ui.	 tiu CX(iii\ i))	iludia
de 11 11, Liii ti tia \ les,t (iii (ti, 1.

CAR(.()S P1 ' 131.1(08
	\cr 	,iiriheni	.\I)Nl INIS'I'R.\Ç.\( 1

PLIILI('.\ e SlRVII)OR I'ú3L1('( >1

- acesso e investidura (art. 21.
- :ucumul;içai: scd:ição e adinissihulidíide lan.
25. 1.11 e 11h
- aduii uisirtçao direta e indireta	lRiSSC e
CM iuicrlmç:ii): declaração de bens t ar) 258(
- COO) r;u mação piE te ni P° deterin i nadi (ali. 22
- eriaçãii, extoução no Tribunal de Justiça:
matrla de uuitcmaus a tio Presidente (ar). 66.
IV. h 1

- criação e lt\aç ão da remuneração: matsria de
iniciativa do (hisernador (ar). 66. III.
- criação. Irunsioiiiiaçã&i e extinção: :ipriis iÇti
da Asseiiihka 1 ,cLlisIti)iva (ar). II. V 111
- destituição: caso (ali. 4''. § ('' 1

- do I:xectii is o . ammiarqioas e tuiililliçs's:
eompc(LuiCIi do (os .'rnador à pros isai e a
e\)inção(lirl. ifl), 111 e lv)

Clii LO)))) 55.1	au. 23. iput 1

em comlssao: exoneração: conversão cio
c,pecie das lenas . prt'rnuo: base de cálculo (ali,
$12°. )"e4')
—ciii ciutil	oe lunç6esdecon6ança (ar. 23,
parígraio (miei
- Cs)lihiliLl:ide. s'rila, reintegração. cxl nçao laIl.
(5. *	( 0	II

- cxli tição dos des ilecessarios: competênciaia do
Go. ernador(mi• 04). XIII)

(tirição publica. cxi (neração: CiltiS Cl'Sãi ) CIO

espccic das terias-prsn)mt: base de cálculo (ali.
31.**2". 'c4')
- lu flç6eS de Li ii liança lati. 2$. 1,111!

- invesitdiii a e exoneração - declaração d
bens: registro clii ( arcórioari. 258. parágralo
LifliCi)
- nivel LulIverst)ármii: is000mia. lis re L'nl pres:u
(art. 384

perda (ali. 35
remuneração. revisão, luxação: sers islorcs

eis se militares (ar). 24. §* (° a Sol
- titular: apros açã) da escolha. quando .i lei
determinai: i - ilipc)eumcma jti is :uti' a dii

ali. (2. XXIII. Li

CAR(;oS 1)0 'FR113LNAL DE CONTAS
cnaç:iic c\(imiçao. ni:i(.'ri:i (li' liiii'iail\a do
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('ARvÃ() vE(;i1'AL
- saída (art. 147)
CER'I'IDÃ()

defesa de direito ou interesse pessoal:
independe de )agaiento de taxa ou
enioluinetiiti (art. 4''. * 2'')
CIÊNCIA I' l'ECNOLOGIA
- com()cie Zlo Estado difundir (art. lO. IV)
- desenvolvimento científico: pesquisa.
incentivo (art. 211)
- entidade de amparo e fomento: recursos:
destinação (ali. 212. pará grafo Único, e AI)CT,
art. 92)

isenções, incentivos e benefícios fiscais-,
concessão (art. 213)
- pesquisa húsica: prioridade (art. 2 1 1 § 1'')
- recursos humanos: formação; condições de
trabalho (art. 211. § 3°)
CN IC

(Ver CAMPANHA NACIONAL 1)E
ESCOLAS 1)A COMUNIDADE)
CÓI)IG() DE FINANÇAS PLIBLICAS

(Ver LEI ('OMPI.EMENI'AR)
CÓDIGo 'I'RIBUTÁRL()

(Ver LEI COMPLEMENTAR)
COLAR METROPOIi'lN()
- composição. gestão ( AI)CT. art. 51,
parágrafo único)
COMARCA

W, ai iação pelo I'rihunal de Justiça (art. 1 IS)
- criação de (ar!. 98. VII)
COM ISSÂO
- para eonipatihil açio das propostas
orçanientiírias parciais de cada Poder (ar!. 155,
§ 1")
COMISSÕES DA ASSEMBLÉIA
- constituição: competência privativa da
Assemhhia (ar!. 62. 1)
(:OMPE'I'í:N(:1ALE(;LsLvnvA
- preservação: competência privativa da
Assembléia (ari. 62. XXXIII)
COMUNICAÇÃo SOCIAl.
- censura: proibições (ar!. 227, VI)
- Conselho Estadual de Comunicação Social:
criação (art. 230)
- divulgação de atividades. Poderes do Estado
(art. 228. parágrafo Único)

- emissoras ol leiais, obrigações (ali. 229)
emissoras oficiais: programação (art. 228)

- iniorniação jornalística: 1 herdade (ar!. 227.
parágra t iú nico
- manilestação do pensamento, da criação e
expressão: sem restrição tart. 227, parágrafo
único. 1  VI)
- publicação impressa. licença (art. 227. V
CONCESSÃO DE TERRAS PÚBLICAS

aprovação: competência privativa da
Assembléia (art. 62. XXXIV)
- gratuita: dispensa de autorização legislativa
(art. 247, § 3°)
CONCURSO) PÚBLICO

(Ver também CARGOS I'tlUl .ICOS)
- validade, prorrogação (ar!. 21. § 1" a 4°)
CONDECORAÇÃO

con íerência de: competência do Governador
(ar!. 90, XVII)
CONFLITO I)E COMPETÊNCIA
- competência do Tribunal de Justiça
(m-i. 106. 1. 1)

CONSEI.HEIR() DO TRIBUNAL I)I'
CONTAS
- aprovação cia escolha: competência privativa
da Assembléia (ali. 62. XXIII. a)
- forma de nomeação (alt. 78. § 1". 1 e II)
—garantias, prerrogativas, vencimentos (ar!. 78.
§ 4°)
-- lequisilos (ar!. 78. 1 a IV)
CONSELHO DA OAB
- controle de constiiucionalidade (art. 11 S. V
('ONSELH() DE DEFESA SOCIAL
- aprovação dos mero h ri is: competência
privativa da Assembléia (ali. 62. XXIII. h)
- composição (art. 134)
- função (art. 134. § 2°)
- organização (art. 134, § 2")
CONSELHO) DE DESENVOLVIMENTO
EC()NOTI'o1IC() E SOCIAL
(Ver DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO)
CONSEIÁI() DE GOVERNO
- aprovação e eleição ele membros: competência
privativa da Assembléia (ari. 62. XXI II. h. e
XXIV)
- coi n pcuêuicia (ali. 95)
- definição e composição (art. 94. 1 a V)
- nomeação de dois membros: competência
do Governador (art. 90. XXIV)
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i• Niti IlIt.lI ) l t )	( .irt. 1 1. Ii
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( 'O )NIRI Hil XII,
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('o)NIROI.I: 1)11 (ONS.....II (IO\-
1 .II)MU:
pi	ftiiilinla'. para exerce-lo (fl. 1 PSi

(ON\ ÍNIo)
- .liilio 1/Iça e ralitieaçáo. cornpetëTtcia

ii alva da -\sscnihleia 1 ao. 62. \ XV
- cehhi;içti: colIlpeicliela do Governador 1.111.
fl). XVI)

ctintpiit.'ncl.t do Fsltdo 1 ar). II). III)
('()NViNI() IN'I'IRMUNfCIPAl
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- fixação  dos eletivos'. matéria de iii Iclativa do
Governador (art. 66. III. a)
-tixaçãoe modificação dos eletivos: aprovação
da Assembléia (art. 61. XII)
- inclusão das praças excluídos em virtude de
movimento reinvindicatório: requisitos (EMC
39. ali. 12. capo!. e § 2°
- i ri (cii rarites ( art. 39. 'apul
-manutenção da estrutura administrativa
(AI )( '1'. art. 101. parágraft único)
- oficiais e praças: opção irretratável de
permanência na Polícia Militar: pra/o:
requisitos (ADCTarts. 98 e 99)
- ordenação das despesas no exercício de 1999
(A! )( "E ao. 100, parágrafo único)
- organização por lei complementar art. 143)
- promoção de oficiais e nomeação para cargos:
competência do Governador (art. 90. XXV)
- regulamentos disciplinares: revisão periódica
pelo Poder Executivo (art. 143. parágrafo Único)
- relevamento. aenuação ou anulação de
penalidades administrativas: competência
privativa do Governador (art. 90, XXVIII)
- reniu aeração: compatibilização A l)CT. arl
1091
CRECHE,

Ver também Id )I :( 'AÇÀ(
- atendimento (art. 198. IX)
- servidor público, filhos e dependentes,
assistência gratuita art. 31. lvi
CRÉDITO

(Ver também (RÇAMENTO e SECRE-
TARIA DA ASSEMBLÉIA)
- de nalureia almmenliL'ia: cxeL'uça() (art. 63)
- especial: vigência (urt. (61. § 2")
- extraordi nuno: admissão (ao. 161. § 3°)
- extraordinário: vigência (art. 161. § 21
- ilimitado: proibição (aO. 161. VI 1)
- operaç6es de: proibição: ressals is (art. 161.
III. ao . 62. XXXII. art. 81. 111)
- suplementar, ver ORÇAMENTO E
SECRETARIA l)AASSFMRI.II.•\
CRIANÇA

Ver F.\MÍLIA. ('RI..\N(,.\. .\I)O1.1:S-
CEN'IE. PORTADOR DE I)LIICIÊNCIA.
Il)( )SO)
CRIANÇA EADoLFscENTF:

(Ver também FAMÍLIA. CRIANÇA.
.AI)OI ESCENTI. PORTADOR DE l)E-
FICIÍN('l,\. IDOSO)

- fonnas de proteção, regulamentação (AI )CT.
art. 18. lO
CRIME (')MLM
- de Sccictiruo de Estado lan. 93. § 2")
- do Gove 'miador do Estado (art. 92)
- do Conmandanle Geral da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar: ci mm petênci a
julgamento Tribunal de Justiça (art. 106. 1. h)
- de Deputado Estadual; competência
julgamento Tribunal de Justiça (art. 106. 1, a)
- de Juiz de I)iicito: competência julgamento
Tribunal de Justiça (art. 106. 1. h(
- de Juii. do Tribunal de Alçada: competência
julgamento Tribunal de Justiça (art. 106. 1. h)
- de Juiz do Tribunal de Justiça Militar:
competência julgamento Tribunal de Justiça
(art. 106. 1.
- de membro do Ministério Público:
com petê leia j Li Igamemi Lo Tribunal de Justiça
(art. 106. 1. h)
- de 

p
refeito M unici pai: competência

julgamento Tribunal de Justiça (art. 106. 1. h)
- do Procurador-Geral do Estado: competência
ii lgamemiio Tribunal de Justiça (art. 1(16. 1. a)
do Procurador-Geral de Justiça: competência

julgamento Tribunal de Justiça (ao. 106. 1. a)
- de Secretário de Estado: competência
julgamento Tribunal de Justiça  (art. 106. 1. h)
-- do Vice-( oveniador: competência julgamento
'1 ribun.il de Justiça	ali. 106. 1.
(IJ\fl: 1W RESP( )NSABILÁDAI)E
- do Comandante Geral da I'olicia vl ditar e do
Corpo vk' Bombeirosros Militar (ao. 100. 1. h)
- do Goscrnadordo Estado (art. 91. 1 a VII)
- do Governador: tramitação na Assembléia
(art. 91. § 31
- de Secuctário de Estado (art. 93. § 2"1
- do Vice-Governador (ao. 62. XIII e XIV)
CtliT 'R

acesso: competência comum da 1 'hão. Estado
e Município (ao. II, V

compete ao Estado difundir (ao. 10. IV)
- datas comemorativas (aO. 210)
- defesa, curadoria especializada: manutenção
pelo Ministério Público (art. 125, IV)
- escolas e bandas musicais: congo. cavalhadas.
apoio (ar. 207. § 1°)
- Fundo de 1 )escnvolv imnuento Cultural (:10, 207.
§ 2°
- incentivos fiscais (ao. 207. V
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- Ieisiaçio ri atl a do Estado e concorrente
colo a tiiiio ;irt. 1)). XV.
- iiuelcos tirhuii is; pro eÇao ar. 2)4). parígrali
Lililei))
- patrimônio cultural; bens(art. 208
- iatrmnI cultural: priieç3i alt 209
-- I'odcr Publico: ?utranhias art. 207

)IItIL)'lIliiIIaIIrt.2fl7)

1)

DA NOS
i'nsiiniudor. responsabilidade: lcins)aç)o

pri ' ai a d l-?si.ldi e e neorrente ci nu a 1. n iüt i
(ar). lO. XV. li )
- ludo aiiihieuute. responsabi) idade. leoisIaçao
)ii%ti\a (hI Is(ii1ec,inçiieiutccirii a lllkiii

10. \\. h
- publicidade tis órgão,, publ ici is (:irl. 17.
pira grato ú O ci)
- resp nsahilidadc: pessoas iuridueas de direito
publico e pris:ld<t 1 art. 161
- salor i_ii)iiii.uI ).uuiístico. e.tetiu'il, histórico,

iuris)iI.' c p:iisieistuco) lan. III. XV. hi

L).%.l'A \R;\..
- (ia iii. lii,udeiitc,, (ali. 256. ('O/llt e

u)I:;IHI'() I"IS( 'A L
)iL)iIiiIIÇil 1, ( icul u e il as e 11IICRI-diIi)1FC511i'.

.)leiatI.l. dglopCCUirlaS c.Al)('l'. :urt. 73. 1
alI!.	li

	

•	liii iii	1.	.)1Iti 1	11.1)	.Iíi.	4?.
paracr.ih Ulite

1 )Ii'F;\s( )I IA I't ' Itl JUA
- LOl1)))I.'iLHLi e 1I1S1ILI1IÇ.)i) (ali. 1	1

	ri .4 ii.	r',tis tio Estado imi. 1 40. * 2")
- E )ctensi	l'uih)tei: carreira. opçai. garantias

e \CLbÇO&?5 i •\lX'I. ao. 22)
- I)etensor I'iuh)iLil Geral: nomcaçao (ali. 90.
XXVO
- Defensor I'ut)ihicit (icra): iloincação pelo
Governador) ari 130. * II

i rianiíação: apri )VIÇã da .\ssetnhleia (art.
0). Xlh
- )rea:tnh/açãui: c.Irgos de carreira lati. 13W

uiu.iLcri.i ulr' iiiu'i)iiI\a do
Li tniihui )ii1. 06. III.

UI1'ICIÊN( 'i.
Vcr I.iitibeiit F.AN-i ÍL 1 A. CRIANÇA.

AI )) )LES( I NFE.	P(R'I.\ 1)1) R	I)t
1 )EFIcIi:N( '1 A IDOSO)

admissão em cargos e empregos públicos lan.

)ptitu).assislitcua. integração: legislação
)I)\ativa e L'oncorreiuue eoun a (_'niãii lati, II),
X\', o

atendimento especializado lari. 218.
pará g rafo Úflieo

- cilso. eondiçiies iOlItiL'COflhllliILis. cli)turais.
))it.iIISSRlfl'dts. p)Ilie)aiiieiltit (Id iIÇCL'S iiíhlieas
iaii. 295

u s t ibe cci n'te fios de abrigo; Ii sca li, aç ão:
lunão do Ministério Público lati. 121, II
- O minas de proteçao: reeulaineniaçãi • 1 A i)( '1'.
ali. IX. II)

Ii lei uião e ieesso, (acuidades (AIX "1, ao. XX)
li)teÇàO e gariuliul;). CoiI1pdtilci;i eu 5)lutIit da

Estadi e Mitit Liplo (art. 1 1. lO

1)1:1 .E(;AçÃO 1)1: IN MER
atnhuiçio: \ edat,ao catre Poderes (art. 0'.
do Poder LegisIaiio ;IIi Poder Ecciuii o:

i'\(it!.Lçut.) )Al)(''l. Ali 54. 1 e 11

DENÚNCIA
III.' CiI)I1L' LII.' i 'I.'spl iiis:uh'il Lla.Jc (1h ILili til

o. 2

I)l •:Nt"NcI I)l'( I..R
Liii casi ' de irregularidade de agLilti' (atEi) LI

(;it). X2)

u)I:I'(')sl'I'() t)I' EsINI1I:IR() PL ' HI,I( 'o

hi .!ai neduile Lhe ))s i i de UlsiittliL,) )jii,uiieetru
E i	:.t	,;rt.

l)l;I11'I'A[)()
1 \t't uainbeuut 1\SSI\1I3l.l.l.\ l.l-.(l5-

l.AI'IVA e POl)NR 1.1( ISLA'I'IV)))
- atil idadesi iietmnup.uits ei' lami. S-7)

crime inuliança eI' til. 50. *	1'' i
iIL'.'•'ro P.urhuuiiL'lt.i	iiucoinp:ttihi lid.ude (ao.

1 I\ação dc reuiiuluuração: ctitit))i.'icIi('ilu
iiI\-tilva da .\ssenihk'ia ali. 62. VIO
- iuiu L'SiidUJ ela tiliro'. cargos )iri. 59.
-itisiiil;ihilidaul.' p0t tpinuuiu?s. pa)air:use soto?'
(itt "1). •'m1J1t 1

- iuL'amnenttmpe)i ' l 'nbuinalLkiustuça(;ul. h.	II
1 icL'nça. doença. uuiier'sse particular lati. S). lO
licença para P'"''' compcti.'neia pn\-atisa

ul;m A ssem hkia tari, 62, VII
- uuiand;uo. perda lati. SX. Ia VI. §* 2''e 3''
- processo e iulgamento ciii cnmes comutis
(ar. 106. 1. a)
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- remuneração: matéria de iniciativa da Mes:i
(art. 66. 1, h)

remuneração. opção (art. 59. § 3°)
-- sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades.
remuneração, perda de mandato, licença,
impedimento. incorporação às Forças Armadas
- aplicação das regras da Constituição da
República (art. 56. § 8°)
- suplente (art. 59. § l e 2°)
- leste m unhi i facultativo (art. 56. § 5°)
- saga. convocação de suplente e eleiçü art.
59. §* 1°c 21')
- \'icc-Prefeitos, exercício da funçãode Prefeitos
.\l)CT. art. 5)

DESEMBARGADOR
-- VCflCilttCiiti's ):tit. 101. § 1")
l)ESENVOl.VIlF:NTO EC'()N(')NIl('()
- atividade CLotiõintc,t: exploração pelo lstad:
proibição (ar). 232
- Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social: composição (art. 231. * 1")
- defesa do consumidor (art. 233. § 3°)
- desensols intento econômico: fomento (ar).
234)
- fundo de desenvolvimento: criação (art. 235
- microempresas: tratamento di Icrenciado (ao.
233. § 10)

- Plano \lineiio de lh'si.'nvolvimento
Integrado: cv'ciii: oheiisos )ari 2(1)
DESPESAS l'(ItI.l('AS
- ptthltctchidc. li:nit:ição ao. 158. § 2')
- vedadas as que excedam os crédito,,
otçameniários ou adicionais (ali. 16 1. II)
DESPORTO E LAZER
- clube e associações: assistência médica (aO.
2191
- compete ao Estado difundir (art. lO, IV)
- deficientes: atendimento especializado (ar).
218. pará g rafo único)
- desporto: tratamento diferenciado (art. 218,
III)
- Estado: garantia e atribuições (ar. 2(8)
- iniciativa privada: investimento tio desporo:
benefícios fiscais (art. 220, parágrafo único

lazer: apoio e incentivo (art. 220)
- legislação privativa e concorrente com a União
(ao. lO. XV.)
- reserva de áreas: praças: campos de esporte:
obrigatoriedade (art. 218.1V)

DIA 1)1; TtRl)l;XIl:S
&l,tt;i iii:liina (art. 256. eo,nn' e § 111)

DIA IX) ES'fAl)() 1)I' MINAS GERAIS
)art. 256. ('11/11(1 e§ 1

l)ILI(;í:NCIA POl.l('IAI.
icquisiçao: função (L, \liriistcrio l'iihlici>

)lr(s. 125. II. de 120. VI li
1 )IRI'J'l()

( 1 1 , 0111 m uco (a O. 10. XV. a)
li ii:!nceiro imi. lo. XV, a)
penitenciário (ar. 10. XV. a)

- tributário: legislação concorrente com a União
art. lO. XV, a)
ti rh,in (sUco (att. 10, XV, a)

I)lRI;I'r() ('()NS'I'li'IICIONAL
iiisi:uhili,:tç2iïdci.icio: caso (art. 4°, § 1')

l)IRl:IT() INI)1\II)LAI.
Icris:i a 1 ari. 7 .	2. Vi

DIREITO DE INFOR\IAÇÃ()
- projetos do Poder Público (ar(. 4°. § 50)
I)IRII'I'() DE PE'l'lç,ko
- .ii iumicnio de ta\a ou cinol untento: i ndepcnde
ir) 4

DIREITO PR( )('I'SSUAI.
lctis(:ição concortetile com a tJniao 1 u(. II).

XVI)
1)1 Rl:I'l'OS 1: GARANTIASNFIAS l'tNl)A-
\I,I\N

1 '.i ,i,I	,l'.sC5Liít 1 ar) 4
DIREITOS E l.Iltl;Rl)\DI:S CONS-
TITUCIONAIS

.'ai,iritla: (unção do Minisk)rio Publico (art.
(20. 11)
DIREITOS P01.ÍTI( 'OS

siisj)'iis)O. lilipi hidti(	iihtiiinisi r:I( l\:I(,lfl.
2') 1

DIREITOS SUBJETIVOS P( I1I.I( 'OS
ls,tk: oI'ictjs ' (iii. 2'. 1

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
(Ver tuinbciu \SSE\II3LÈI.\ LEGIS-

LATIVA. atrihutiçõcs
um1:itria de itt ici:tt iv a do Governador ) arl . 66,

III. Ii)
I)IS('RlMIAÇÀ()
-- litígio com orou ou entidade estadual
proibida (art. 4. * " )
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l)I$I'INÇÃ() I;\iRE Bit SILEIROS ()L
1 NlI).ADLS DA FI:l)ERAÇÃ()

)0 IbI(hI (,1[[. 7- . Iii
DISTRITO

rIIçi)_l'ealll/;iç;iIl.sLipr1ssaI)(art. 110. I's')
1 )IVIl)A PlBI .I( A

\er utihiu ASSE\IRLEI.\ i.EGIS-
1 ATIVA ..Lt[ ihi R, 0e.
-- I,ik s RCladI les. e\.tiile ,ii ai 1(1w. apui :iç de
rregtilandades. nhIlI1l;l&(e.\l )('T.ari. 53. § (e 2
- iiitit&ts; CI1IISSIlt I1se,IIC (;irt. (61. ))
I)IVIS.A() \I)\I IN ISIR AlIVA

rltpcIcIl1_I,I do	lan. ((1. XIII
l)I\ lS.() 1: UR	\\I/Ç() II 1)1-
(1 ARIAS

tc IIlIat\ .	J  Presideni. ri
lIliuIit(d__IIsII.IIni	(Ir.

I)U( 't)iENl() 1 1 1 , BLI( 'o
llhli(I llCiIl te iall	 e	1

l) )TA ç.o ORÇA \ll;\IRIA
Ie(Ia5s. IithIll_ç'it. ' ' lei I__iKI;Itistl. Poder

judiciário. \11111,1C11, I'h	. Tribunal de
(	nii'. .iii. 1 (2 e parairairrs

1 ais ersidade di' V%1,1110 de Minas (3 nus e
1 ai .. ersidade [siadui;tI de Mitites ('(aros: per-
.eui(igcrTi ((• 199. ** (e 2)

I•:Uo)SSlsTF\1.
\er niiiiheiii M Ii( ) \\I B (ENTE

.11sers ZlÇiO CuiUlpCii.ncia 1111. (0. XIi
11)1 (AÇ-t()

acesso: clrilipetelicia COliluhli da 1 OIRO.
EsLliIos e \Iuiiicipii» lan. 1

.iii,ilihttisitii': erra.Iicaçã.: universahiaçat
do ensi 11 o Iundrnen iiI AI )( '1. ari. 76>

Is'(sas de estudo. ilesiuiiaçzi&i ouni. 21)3. '1
(anipanhi X t.'iOlhII de Fscoljs da
(iitLillidi)d	(ali. 2))
cililipi.'tc ali Usia(h, deliiiii - (art. Ii). IV

- comunidade: ( niI.IplçaI) ali. ( 9$. Vii
- ('iiiiseiho Esiadti.uI de 1 diic;tção: cotiipei2iis ia
e apro.. ação dos niembis lan. (2. XXIII. 6. e
mi 2(16
- s-ne.lie e pré-escolar. .uteiidiiuiciito 1 ali. 1 9$. \

Iiteiiode todos.desct do l-siadui e da Iattuih,i
IVSi

Is 1 no: :mccsism (art. 196. 1
- casino: aplicação (11)5 recursos: publicidade
ff1. 2021

- eliSiflo coililitili liii: prioridade de apoio por
pane do Esi,uI (iii. 2) II
-- ensino da rn rIoiac Fiksoli;,: 2' irau (ali.
195. parasi.i(r 1uiii.(l
-ensino. dcsceilil,ili/,t	idireLtI/es i .111. 1971
- ensino Íutid.iiiieiilal conteúdo (ar). 2(N)
- etusilio RifldaillCflLiI. jorriadi de 11(115 h nas
IAI)('T. art. 781
-- eiisiii(l (iiii(Liilis'li(1iI. i)hligiiuiiiI' I_	!I:i(IIIi()
(ali. 198. 1
- _iis tio: eraiuidade (ali. 196. V. pará grato I ililCi 1)

inc : O (liii .1 pri ada: condições (ali. (
XVII. § 4i

ensino médio: prioridade lar). 198. II)
• ensino: pruisíplos (ar). I96

ensino: recursos ( iri . 2(11)
ensino: leCtIF.ts plí()Iicl)sdestlflaçã(I(ali. 203)
el1511iiI religioso (.111. -2 (1(). par:ra(o ililico)

- eli..iil.) supei mi. cni:1Ç.io de curso. lis, ates
do J equ II fl boa lia e do \ 1 uc u ri; dotações e
lCCUÍSs (alt. 199A 2`i201
- ensino superior: deseeniral i/_aç2o AI )CT.
;irl. 76. par;mi!r:ilii LOuco 1

ensino su perior: 1 uuiidações: opção. ibsi içio:
exiinçuo: 5 iisiuhuç;iiiaii( i,iisefluri Isiuiiii:i( de
l'.s(ucaçao: lranslorin:mçac 1_til (iiiid;içis's
puhluc.is -\I)CI, ar). $2. §* te 2. (cli)
- eflsili' sliperlclh illslltuiçõCs: lfl,Ihuulleliç;Ri
AI)CT. ari. $2i
ensino silpenor: 1 imensidade do Esiacliu de

Minas (elaus: cniaçimi A1)CT, art. 81. §* ('e
2"e art. 199, paicigiifo único)
- CilsiUti superior: 1 :iiis-eisktmde EsIadu;iI de
M,nics ('lar.. 1 \( )... .ir). 82. §

ensino leclulco. e spansão au. 198. I\)
- escolas esuadimais: e nstrução': aiuiiIiação.
reforma e mia iii e lição: piano de cnleng'ncia
(AI)CT. ari 77c

escolas 1)1(61 ICIS. e(lliliIfl tinIas, em iiilessii nl:iis
e (ilaliirol i ic;u s : (iiui(l:mçôcsde ensino.' pi'st(uilsi:

( 1)8 . \'. ali. 241.)eAI)( '1.
ar). 8W
- Estado: auxilio ao,. Municípios: proibição
(ali. 20
- hemolïi ci, e si udante. garantia de reposição
de aulas lan. 2800



- instituições oficiais estaduais: inaplicabilidade
doart. 198. V. (ai. 292)
- instituições públicas e privadas: coexistência
(ai. 196. XI)
- legislação privativa do Estado e concorrente
corri a União (ar!. lO. XV. i)
- material didático.  transporte, ali mciii aÇão,
assistênciaà saúde (art. 198. XVI)
- menor caren te: amparo (art. 198, XVII)
- objetivo do Estado (ai. 2°. VII)
- planos de educação: apreciação pela
Assembléia Legislativa (ai. 204. parágrafo
único)
- plano estadual de: objetivos (ar!. 204)
- Poder Público, garantia (art. 198)
- Poder Público. responsabil idade(art. 198.
XVII. § 211)
- portador de deficiência: atendiineiito
especial i,.ado (art. 198. III a V
- recenseamento escolar (Al)CT.art. 75)

sistema integrado de hihliolecas(art. 198,
XIII)
- superdotados: atendimento) ar!. 198, XIV

Universidade do Estado de Minas Gerais e
Universidade Estadual de Montes Claros:
criação de cursos superiores nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri: dotações e recursos
(ai. 199. § 20)
- universidades: autonomia (ar!. 199)
- universidades: pesquisa e extensão: apoio
financeiro (ar!. 203. § 2°)
- valori ,aÇi do ,; profissionais do ensino (ar!.
96. VI)

l'I"I'IIV() DA P( )I,Í(LA MILITAR
Ver POLÍCIA MILITAR)

IM I;NI)A À CONSTITUIÇÃO
- diseuss.io e otação )art. (-4. §3")

el:ih lr:Iç:i (i11. 63)
inicia!i a (],i 	(ar!. 64. 1 a 111
proinulg:içàl' ar! 64,5 4°

EMOLUNIENTO
- 111c1 1,,	 l)L't lç:tI) indeperide de pai.iiiienL 1

ali 4.
I:MI'RIs.& PÚBLICA
- idniinisIraçào pública indireta (ar!. 14, § 1°.
III)
-alicnação(ail. 14. §4°. II. § IS. § ló. § 17)
- alienação de ações: controle I)eIO Estado (ar!.
l4.4°.IV

- autorização para instituição e extinção (ai.
14 § 4°. II)
- fixação do quadro de empregos: aprovação
da Assembléia (ai. 61. X)
- quadro de empregos: matéria de iniciativa do
Governador )art. 66. III. (I)
EMPRESA SUBSIDIÁRIA
- ziiitOri/aÇão pata criação; P° icipação em
empresa privada (ai-I. 14, * .1', III
EMPRÉSTIMO

i. iii! ratação: COni pCtêflclt d 1 (1 l\ e rii:idor (ai.
90. XVIII)
ENERGIA
- desen', olvimento. exploração de recursos
hidrics, gás canalizado (ai. 254)

política (art. 254. § 2°)
- projetos. recursos (ar!. 254. § 1°. e 255.
parágrafo único)
ENSINO

(Ver EDUCAÇÃO)
Er\ílt)ADE DA .I)\IlNISlRAÇÃ()
INI)IRF'IÁ
-- sob oieulação da Assembleia: maleria de
iriiel:itl\ a da Mesa (:irt. 66. 1. e)
ENTIDADE SINDICAL
- e ',,iitrolc de constitucionalidade (ai. 118.
VIII
FNiII)AI)F PÚBLICA
- consultoria jurídica: sedada ao Ministério
Público )art. 121). VIII)
EN1'RÂNCIA

icavaliação lido Tribunal de Justiça (ar!.
lIS)
ESCOLA DE GOVERNO

ni:imlu!ençao pelo Estado (ir! 30. * 611
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
- Oscalitação: função 4 \linis!ério Público
ar!. 121.
I'SIAIIIIJDADE

(Ver SERVIDOR PÚBLICO)
ESTAÇÃO E(;oLÓ(;Ick

(Ver também MFl( ) AMBIENTE)
-sistema integrado: eriaçlO: competência (ar!.
lO. XII)
ESTA DO
-ausênciade lei federal, coni1xtiieia legislativa
plena (ar!. l0.* 1°. 11)
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- Capital (art. tÇ)
- e:iLis,is e ciiiitIiiiis ccciii cis iiiiiiiiCIpIOs:
pni\ssc 'e iuigaiiieill& i : COnipeléncla do irihun:iI
de Justiça ari. (16. 1.
- ccciiipetenci;i cointiiii a ( Ifl;ftc e acis

l liilicij)Il is Ialt -
- s5 )flhl' i s' il C1 . 1'. 1 lOs 9"C (O
- ec)nsorcios público ,; e 51115 itiics de
cooperação. disciplinamenIo por lei (art. 14.
§ 12)
- controle Pela; 1tiieIiaçàtc de :içõcs lan. 14,
4.lV
- defesa social: política dirciri /C5 1 cri. 34
- desniem braitienio doierritõric i: ci iinpeticc ia
privatisa da \ssemhtc .u i a ucri. 62. XX\Vli
- direitos e iiarai1iits lundainentais. isses'iira
(ali. 4'
- direitos e i.!ar:iniias ttiiidaiiietitcis: cascis c.k
sedaçãcoari. "i
- lego.l açãt c. ni1cis ri a'. de ci iilipck'nci a pri sai 5 .1
e concorrente cciii) d 1 'iiiãc 1 4 art. 10, \ \'
- legisiaç.co ciciteciri elite. COfllpciciicia
suplementar (ar). lO. * 1'.
- obictiscis prioritários lan. 21
- ,)rL'ziili/1icãc' (aiI, 1''. § 2'')

- lepis'sc.'il)anles eleitos cio direi:iinente exereeuic
ii Ji(l 5'	)1iii. 1''. § 1'')

lci)iihluezi is'dci:iiiv:t cii, itrasil. iiiicgr;I

si iiihiI	..	ii	1

i:st'.vri I( ) l)( ) si•i\ II)( )RI:s ( 'ivis 1:
\lIl.lI.RI'S

1.1.1 (i)\li'l.I-.\lI\ l\i
i:X-( 'O\l B't ii: vii;
- :ipccsc.'ivaticnii	\i )(i. ant. 49. liii

1 'O W 1. cri. 49. lO
-sers iço 'uhiici': :i)crcseitailienicc t,\1 X 1. cii.
41)

F

F\1ÍlJ.
(\,, i l : \\ liLlA. CRIANÇA. ,\l)0i 1

CI . Nl[. ('( (RF\i)OR 1)1 l)ll : i('iiN(	\.
ii)) (SI li

F.\\iÍii	('Rl"i(,,.	l)( )l,i"c(l "c II'..
I'ORI .\I)0l 1)1', I)l'l'l('lI\(i . II)O()

d' list:cd	1 alt.	. Viii

-. :cssi'.(Cnci:i niaterrisi-inlantil: recursos )art.
222. § 2"i

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
do l'c criador ((e l )e6eineia: criação e insiiiuição
(ao. 226 e paragra (o único)
- Conselho Lsiaduai do idoso: criação e
instituiçao uni. 26 e parágrafo único)
- ('onsiiii' Estadual dos Direitos da Criança e
d' .Adccie'.ce me; criação i art.	6

ii aiiça e adolescente: direi ts: des er do
isiado (Mi. 222

criança e adolescente carente; programas) ali.
223. par:íeraic unico

criança: creche e pré-escola (cri. 3 1. IV
detict'nciic tísica. sensorial e mental:

pres enção: locomoção e acesso ali. 224)
disie:is: pre'. enção: atendimento especializado

à criança e ai' adolescente ali. 222. § 3"i
listado: ;issistncia à lamilia lar(. 221
ii scai i/ação de abrigi 1 para menor. idoso.

sieheiente: 1 unção do M mi sic.rio Púhiieci (ali.
121.0

idoso: amparo e i tilegração (art. 225
- idoso: cem ri cs de lazer e amparo: criação (mcli.
225. § 2"

m!rauildade nos transportes coletivos
o rhmi nos (art. 225. * 3"

iiic'inir carente: icoiliiiiienio (art. 222. *
l'cids'i Publico: incumbencias quanto au

(lei icieille (ani. 224. § 1
pioleçaci à iiiiància e à juventude: ações do

l,simcitc,; clirs'tnc,es lar. 22.i)
'.ci mdii puhiis' pi 'niator de deOei'iicia:

,issistncm;i(moi. 224. § 2')
i'A/.l'\I) \ liSi."cI)lAl.

hi	)s	,jri. l(	1

i',\/.I 1\i) \ \I 1 \I( 'lPl.

l'IS( 'AI,l/,..ÇÃ() Do l;s1ADU
1 ilsul' III. cap. ii. seção 1. suhscçao \ li

ci icuábil. flnanceir.i. orç:incent:ín:c. per.ccii 'n:cI
patrimonial: :ctrihuiçào da .As'.cmhlei.c lart.

- 4	1. 1	mlii'

IIS( iii. :.ü) DOS ATOS DO 1'OlWR
i:Xl;( 1 FINO )

iH U 1 ci,i,m 'nu .dll a tia ,Asseiiihli,i i
(c2. \\Xlr

l"IXAÇ.() DO Il0IE\l NO C.IP()
- obletis o do lmstado ao. 2'. Vi
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F1)ROJ11DICIAI.
-avaliadorjudicial. opção A1)(l ali. 65. § 2
- ingresso, provimento de cargos art. 275)
-regime jurídico art. 275)
-serventias. administração. hscalitação (art. 274)
- serventias. oficialização (A[)CT, art. 65)
- servidores, aposeniadona (AI)("Il ali. 65. 3°)
-sersidores. remuiieraç	opção ADCT. ao.
65. § 1°)
FUNÇÃO I'ÚBI.I('A

(Ver CARGO(S) P1. 01.1(0) S
SERVIDOR PCHLICO
FUNÇÕES P(131.ICAS DE INII:REssI:
COMt)NI

\er RLGIk() \1I-TROPOI.ITANAi
F'tNI)AÇÃ() P1111 1 C

Ver (aiiihi.írii SI d<V 1 I)OR PUBLICO)
-adininistoição pública iridireta(ali. 14, § 1°, IV)
- criação de cargos, aprovação da Assembléia
(art. 61. VIIO
- criação de cargos e remuneração: ver
CARGOS P(BLICOS
- instituição: extinção (ar(. 14 § 4'. 1)
- instituição, manutenção (art. 14. § 5°)
- retin1e jurídico dos sers dores: ver
SLRV II)( )R PUIII .I( (
Et) Nl)0 1)1: I)ISl'N VOl .\ 1 XI I.N'1()
(tII'(RAI.

Ver (tLT1.R \
F(Nl)() DE DI:sI:Nvol.\I\lI;NFO
Xil'IR( )I'0L1'lN()

Vem t:lmflhéil) REGIÃO M FTROPO-
l.Il.\N \
- instituição(ali. 47
FLNI)() DE I)ISIs\ 0I.\ I\Il'NI()
RE(.IUNAI.

sei RL(10L5 l)Ë DIiSIN\OLVI-
1))

FUNDOS
- criação, condições (alt. 161. IX)

GARANTIA 1)0 I'SIAD()
- fixação de limites e condiçoes: ei ltlljX'tl.'ilel.t
pris.itis:t de -\ssenmhleia ao. 02. XXXII
(;ARAN'I'IASDA\RI:;ISiRA'ItRA
- inamovibilidade (ali. 1()). II)

irredutibi idade de vencimentos (art. 1(10. III)
vital iciedade (ali. 100. 1, a e h

(;Ás CANALIZADO
Ver iainhdm ENERGIA e REGIÃO

METROPOLITANA)
- eompetilieia para exploração (ali. 10. VIII)
(;ESTÃO ( RÇAMEN'l'ÁRIA

:is:ilt.tçat) (Ii. resultados ali. SI. II)
(OVERAI)0R

atribi' IÇiIes(ali. 90)
- autori/ação para ausentar-se do Estado:
matéria de inieiatis a da Mesa da Assembléia
Legislativa (art. 66. 1. í)
-autorização para o exercício do controle de
constitucionalidade (art. 118. 1)
- comando superior da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar (arts. 90. XXV.
e 137)
- compromisso declarado na posse (ali. 86)

- crimes de responsabilidade (ali. 91. 1 a VII)
-- edição de decreto relacionando nome das
praças excluídas da Polícia Militar (LMC 39.
uri. 12. § 21
- eleição, mandato e posse (ali. 84)
- fixação de remuneração: competência
privativa da Assembléia (ali. 62. VIII)
- Ii xação e modificação dos efetivos da Polícia
Militare do Corpo de Bombeiros Militar )art.
06. III. a)
- governo eleito: Comissão de Transição.
atribuições (art. 257. parágrafo, Único)
- matérias de iniciativa privativa (amt. 66. III,

a i
obrigatoriedade de declaração de bens (ali.

89, parágrafo único)
- obrigatoriedade de rnsidêneia na Capital (art. 89)
- necessidade de autorização da Assembléia
para ausentar-se do Estado (ali. ))9
- perda de mandato por exercício de outra
Iãi nção pública (ali. 84. parágrafo Único)

posse. renúncia, concessão de licença.
autoriiaçao para se ausentar do Estado,
processo e julgamento nos crimes de
responsabilidade. destituição do cargo. tomada
e j til gamento de contas: competência privativa
da Assembléia (ali. 62. IX. X. XI. XII. XIV,
XVIII e XIX)
- processo e tu1gabe liii 1 cm cri fies comuns
(art. 92)
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- prOn1ilÇiO (liii. oficiais ti,i Policia Milnai'( dl
corpo III.' I)(lIilhCIiOS tiiliiar e liomezlçifll 1)11.1

eare( lic( lrl0)eiuciu pnt iiit a ( ari. 90. XXV
- rornUtgaÇ)ll de leis (Iii, 7(1. * W'(
- rlc :imentll. alenuaç:lo e anul:iç2 1:
penalidades al iinisirall is: compelcilIl.
PiiaI1d IaI'I. 90. XXVIII
- reiiiuiicr:tç;io: ni leria de iniciativa da Mesa
da Assenibicia ao. b(i, 1.
sanç.i de proposições :tri 70. II

- si liriei 1 e i UICS	ill. 1 .1 pri J'iOSIÇIlL'S	iri
70. §* te 2"1
-- \elil til.' iIO()OSIÇÕC1. (iii. 70.

(;()Vi:RN()
ciimpeteflcl.i do h.slado (til. 10. II

Iii Im IIllCil. direito de lar. 33)

(; A RDA Ml Nl('IPAI
- eria.	III	1
-	ii	d. P1 ei. \t iii II' (,iri. 1S i .	4

I'I

ILtJILtS( URPI rs
• . lil('.Ieri.iI ti. .fnhun,iI de Justiça (ali. II )	Iti)

11.4 BLt 5-1)4 1:1
- C.iii(l t (CIItI.l Ii l'rihtiniI deiusliça	iii	I(i(.

IIABI'I'A(,' ()
l\ 'er I.IliIIleiii kltH \() \IETI'l()P( 1

L IT.\ \. \ i
i it.ii.ti1 s tie c(tlisirtIçlt. sIliC,iIIiCIil.

iteltiorias: çollll leieIlL'I,l Culililili tia 1

.' \ti lileiplil 1 :iii	1 1. 1 X

11 1 NO ()l"I CIA I. t)() ESTA DO
_CifljtlsiÇ 'Ill.CI.Lir.laTi. 7 eA[)( 1 .....

simI's.I	I.

i(MS
\.'i t\il'( )S'I'() ,OI)I<i ('IRCIL \Ç.\()

)L II:RC\IRIAs 1 IR \NSl'OR'I'F

l\'t'LRISI' .\l)LAL E IN'I'ER\lI.INI('Il'.\I .1
1 IOSo

1 \\1IIIA. ('RIA\(,A. s1)UI ES-

('E\i't. 1( )k'ri)oR 1)1- 1 )FFICI1N(I\.
II X),'(
214•

11.1 IS
- [CII'. tlii Isiado (Iii.	2. Ii
l\I P0 )S lO) SORRI: CIRCU LAÇA O 1)1:
\II'R( I)uRIS i: FRANSI'o)RI'l;
i\I V RIS LADUALEIN II'IR\IUNl('ii'•i.
--	C\Ii^IL,ao	Inhiler.II.	l.rneIptça(1 tIi
151 II 1111.1(1105. eXeicieio	1989  e	1990.
liore cii (age io	a rt, 72. § 1
- m cri sai p'.i cari. 1.4 8)
- .irt e paçao dos \I limei 1)11)5. repasse tu'
pari I,is 1 \I )('T. ari. 72. * 2")
- pii sItili ir uru. rCflhlSsflhl(IIi, 14&JSin'igflhtI 1 liliut(l)

IMPOSTOS
- t..il;i!el iicsi.iI e raduatutiadc (ali. 44. * 1"i

- Ciiii 1.' 11.111.11 do Estadi'. pcnterlcenk's atis
%1Uiuieipltis (.111. 1501

- sobre ei eu laçã 1 de liii' ('1.11.11 inuas (uns. 44. 1
h. 14[
- sobre prestação de serviços de trali s i s Fie t'
de Ci lOiiiCÇO ( (m, 144. 1. h. e 1 4('. 1 .0 Xlii
- '.obre p iopriedade de dc ultis alui liii iii 5C
(anis. 144. 1. h: e 15(1.

SObÍL' lruiiisiiiissio i'tiu.uii ,norfLt e doiçao &l'
ului s(li I eF bens ou di reuli is t atis. 144. 1, a, e
l4. 1 e (ti
-.	.' i,'iit,i, ill1li. l''uie	t.'iiti,''. l	1 'i,iil'
c,urc 149, 1 

I1IPR( )I1Il) Ai)I' A l)M1N1S'I'RA'I'IV.\
Vei AI)\1i ISTR.\(,'.\() L'I'I)l.l( \ e

1)lRI'	(5 IS )l.ITI('( (Si

- ds(:ihL'Ieeu menios de abrigo: fiscal i ,açio:
função tio Ministério i9iblic4) lar. 121. ii
iNI.'itN('I,

1' \sltLIA. ('Rt.NÇ'A. .\i()I ES-
([r\( 'IRTAI)OR II l)LFI('Ii\(I \.
11)1 'si II
INI( I.VI'I\ A P( )Pt 1 ...R

(li ssihulutluiIL' (li.' :iprc'.iliiiçu	tIL' ('Ii (LII 1"
lati, (,7i

lNQÉRrI'o)
- CIS ii e ,iat CI sil pIbI IL,I	iii	12l1. 1111
- policial: ivov'aç:uo pelo Miilisieri(i l'uhlicii
(art. 125. Ii.

policial: instauração: Iiuiuçio do Minisliritu
Público 1 uru. 1 20. Vii)
- p°l ci aI: piaui para pncusseguumenio; função
do Miii 151Cm i Públ ico (ari. 125, II. cl



- policial: recebimento: função do Ministério	.J
Público IZ111. 125, II. h)
INS'I'Â NU IA
- caraili ia i iidcpefldc de P ' tiuirncfltO de taxa ou
eiiioluineiito (ari. 4'.	2"
INSIAL'RAÇÃ() I)I• PRO(I:sso

eoillra	Sccrct,íro	de	I,si:ili.	\ ci'
l('kII \k[()  1 )h 1:S1'AI)t)

1 \ 11111	( ) l'RI\AI)
1 .sitd	issisieiis'l:i ao portador de

dei iei'r1eIa(art. 198. V
- assistência à saúde (art. 191)
- lazer: benefícios fiscais (ar. 220. parágrafo
único)
- sistema único de saude iiI 'to (an.
188. V)
IN'I'E( ;RII)AIM 'I'I:RRI'I'( )RIA 1.
- ear:iiiii:i: ohjciiso do Isi:iI	(ai 1.	''. X
IN'1'I:RI:ssI:s I)Il'I S( )S I' ('()LiTI\()S
- proteção: Iunçao do M inisidrio Público
proio\'cr o nqtidri lo ci tI e a ação civil pública
(art. 120. III)
IN'I'ERI:SSI:s GERAIS E COLETIVOS
- preservação: obieiisodo Lsiado (ani. 2 11 . IX)
INI'F:RVENÇÂOESTAI)UAL
- aprovação e suspciisao: competência
privativa da Assembléia ao. 62. XXVIII
- competência ( aO. 10. VII)
- competência do Governador (an. 90. XV)
- nos Municípios: função do Ministério Público
promover a ação de inconstitucional idade ou
rcp:'cscn:aç.io .ini 1 -2 1). I\ 1

INI'l:RvI:Nç.() n:DI:RAI.
'.olicliaça&): eoiiipcicflCia privativa da

Assembleia(.ini. 62. XXVII)
-	ieiiaçio: e mii'i'ueia do ( ms ernador (aO.
))). XIX 1

l\'I'u;RvI:N'I'( )R I';\I \1t NI( 'Íl'l(}
aprs ição da escolha: compeicricia pm'is uiis a

da AssciiibUi:i ):tri. 02. XXIII. e)
INVI'S'I'I \IIN'I()
—e'.ec&Içimm:c()ii(lmçoesiani. l(,I. § 1'')
- pra nid:ides ( ,iii 158)
IRREGULARIDADE,  1)1; A(;I:N'FF
I'l'I(I.I('()
- possibilidade de denuncia pelo cidadão (ar).
82)

JUIZ I)F DIREITO
- acesso aos tribunais de segundo grau (art. 98.
III)

aposentadoria (aO. 98. V)
- auxiliar: denominação (AI)CT. art. 61)
- competência geral (ar. 113)
- competência exclusiva para questões agrárias
(ar. 114)
- critérios para promoção (art. 98. lO
- cursos de preparação e aperfeiçoamento (ant.
98. IV)
- designação de juiz substituto (art. 269.
parágrafo único)
- ingresso na carreira (art. 98, 1)
- magistratura. recusa de posse ant. 269)
- plantão forense diuturno: designação de IUit

(art. 271)
- residência (art. 98. \' 1)
- substituto: denom i nação (AI )( '1'. ar. 61)
- Tribunal de Alçada: promoção (arl 270)

.IUIZAI)() ESPECIAL
- comnpcicmlcia C commiposiçao (ai i. 116)
JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS
- criação, funcionamento e processo: legislação:
legislação concorrente com a União lan. II).
XV. j
JUNTA COMERCIAl.
- legislação pri vaus a d 1 si:ido e eoncorremiic
COO) a União (ao. 10. XV. Cl

JUSTIÇA
- funções essenciais (arus. 119 a 132)
JUSTIÇA DE PAZ
- composição (ant. 117)
— criação (AI X'T. art.63)
- juítes de paz atuais). direitos e atribuições.
5 aniagens (ADCT. art. 63)
.JUSTIÇA M1LI'1R
- composição (art. 11)9)
- competência (ar). 11 1)

II

LAGOS
- bens do Estado (ar. 12, III)
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1 i( ;.i .1I)I)I:
.it,s 1,, 1 1 . dc Puhlict.i lari. 2. Il

1 .l.( "1' VI i II )\i i;
ii .	Idcr Público lan. 2. II

l i,]
-il jeriaçãode ações lati. 14. § 4.1V

iiii )i(t)ilii;i rcti tal. (rÇai11eiiliiili e tIttilii.ciii
(1(15 ((i5i(i' e entidades: inst ri] ri lei lio especítico:
it.iiiiie/;i jiiridici (ao. 14. §* 10  II)

11111 in.,açat i de relerendo: com pct(mcia priv;iliv.i
da \s'citihkia Le gislativa (ari. 62. § 4

iiO ifi/ação para instituição e extinção de
iut.u)tiii. empresa pública. fundação pu)di a.

utônlItiul. sociedade de ectuioini.i ii O
(ari. 14. § 41
- coiisiicios púhlios e con' nii ' .1.
ciieiaçio (ar). 14. * 12
- CIMISI v;ição de plehi'&ito: eompetucia pn\ iii
da ,\sseuihkia l.e g isl;iiis a ati. 62. § 4

ilesnieiiihraincitki patrimonial. 1 itiailceilo e
nç;iiiiciiI.iril cI	('ois ile Iotiibei los M ilitir
'tI,i l'olkia Milii;ii'IAI)( 'lar) 1114.	ipiifl
diteuo de urese lar). 33

- disci plin;imento de consorcio pii6i cl' e
con nios de cooperação (art. 14. § 121

discipl i naniento do procedinieni. de 1 iculaç;'i
lan. 15 erijiitI

--I(,rn)as de parlicipa0o do usuário de ser iços
piihIk'o' (ar). 14. § o")
- insiiitiiçR: extinção de auiarqui.t. ltmd;ição
utlic.i e oii_i aulórionio iziri. 14. § 4. II

e\iiiiç;itl de citipiesa lilHici
sooicol;ilIc ole L . Collorilia FiliSla (ar). 14. § 4''. II

iç.iiiio'iii.iiii ,iiitiil	157 e 1 SM)

VIA ( ( )NIPI .l7)4F:NIAR
IarL ( ' 5.	II

Códi g oN de 1 'i tinçis Públicas e Tri 6w,,

-c)fl5tIç.iO(k )Iehiito:con1il.'la P"1'
da ,sseinhki.t Lecislatis a ari. 62, § 41
- o'rlaçi . tu nc R 'namento. cxi inção de conselho os

estaduais 1 iri 14. § 141
- dcli lição ole zirca ,,de atuação: empresa piihlio-.i
e s(,ç icd;ide ole economia mista lati. 14. § 4''. 11)

(IeS)lcOicoiii pessoal ativo e talivo; liiiiutcs
latI. 27)
- 1.liitiii s dos Se ro dores Pdhlico'. ( ' i is e
dos Sers idore'. Públicos Militares lati. 65. *
2'. 11ii

- função pública: crikrto de dispciisa 1 ADCT.
:irt. 108)

iniciatisa an. 65
Lei de Organi,açãoe 1)ix são Judietúrias (ali.

65. § 2". II)
1 ei ( )rgàn icis do MinvIério Público, do

Tribunal de Contas, da .'\ol'. ocacia do Estado.
da 1 )eknsoria Pública, da Policia Civil e da
Polícia Nlilitar(art. 65. § 2''. IV)

1 )rçaine nios (ar). 159)
- 4 )rgani/.ação da Policia Mi luar e do Corpo dc
l3oitiheirios lati. 143)

l'o lici;i Militare ('orpo de l)omheiro \l ilu.e:
1 ir)	30.11

I.Il in: oR(;ANI'/.Ç.0 i: l)IVISÁ()
.11 1)1(1 .tR1.S

\o.r (m',.-iro LEI ('OMIILME\'F \Ri
iin.Iiti\ a. coittpetenci;i oh' 1 ribiln;il ole iusitc:i
ii-l. °iX)

1.1:1 l)I;LE(;ADA
cl ibi oração 1 a ri. 72 1

loi'iiia de dcleação liii. 72. * 2" e 31
pi ' 1ão&k' JL'lceaçãol:ut. 72. * 1'. 1 e III

1.1:1 0RlMN".RI
iii ci.ti,	aos. !'	,iIII ()R(; ÂN 1U- DA %I)\ ( ) UM - IA 1)0

l:slÀ1)()
\cr lEI ('( )\1I'l l'\lk \ 1

II'] ORGÂNICA 1)	I)I'I"I'NSORl.-
It'I)I.l('..

('O\1I'I.l'.\11Nl','\Ri
1.1:1 0I1( ÂNI( '..\ l).\ I'( )I .Í( 'IA ('IVJI. E DA
l'( )I .i( 'IA ol II .l'lAl

lEI ( )Ml'lEMI'N 1
1. V. oR(;ÂNI('A 1)0 \Il'SIS'IÉRI()
P1. 141.I('()

\.. lEI (1 (MI') EM)".)
1.11 oR(;AI' \ 1)0 l'Ifllll\AL. DE
(( )'\IAS

\cr LEI ('()\ll'li \IL\l \E
I.l( '1' 7xÇA DO (.( )°ol',R". I)( )R

'Ocr (OVERN\l)( )I
I.I('ENÇA 1)0 \I( 'I;-(.( )VI'RNAI)( )R
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- administração pública direta e indireta:
com petênci a do Estado (art. lO. XIV. b)
- contratação de obra, serviço, compra:
alienaçao e concessao (art. IS. § lo)
- di sei p1 i namento por lei (art. 15 eaput

M

IR(;IsTÉRI()
(Ver também SERVIDOR P1BLICO)

- gratificação de regência, incentivo à docência
(art. 284)
- professor contratado: aplicação do disposto
no art. 36. 1 e II (art. 287 e ADCT. art. 45)
- servidor público oriundo do Quadro de
Magistério, contagem de tempo. gratificação
qüinq(ienal (art. 285. 1 e II)
- tCiï1)O de serviço de professor: aposentadoria
(art. 286)
- vencimentos (art. 283. parágrafo único)
MAGISTRADO

(Ver também JUIZ DE DIREITO)
- Pensão (art. 101. § 5°
- perda do cargo (art. 100. § 1' a 3")
- proibição de dedicação e atividade político-
partidária (art. 102, III)
- proibição de exercício de outro cargo: exceção
(ali. 102, 1)
- proibição de recebimento de custas (art. 102. II)
- proventos na inatividade (art. 101. § 4°)
- reajustamento de vencimentos (art. 101. * 20)

remoção eni caso de extinção da comarca ou
mudança de sede do juízo (art. 100. § 40)
- sujeição aos impostos (art. 101. § 3")
- vencimentos ( arl 101)
MANDAI)() I)l' IN.J[JNÇÂ()
- competência do Tribunal de Justiça (art. 106.
1. f)
M..tNI)Al)() 1)1 PRISÃO

1isc:ili/açto de seu cumprimento: função do
Ministério Público (art. 125. II. a)
MANDAI)() DE SI6 URANÇA
-competência para pr cessar e julgar: Tribunal
dc Justiça (art. 016. 1. e)
MANDADO ADMINISTRATIVO
- destituição: caso (art 4°. §
MANDAM ELETIVO
- servidor público (art. 26. 1 a V)

1\IA'rÉRIA DE (X)MPETÍNCIA RESER-
VADA AO ESTA DO
- atribuição da Assembléia (art. 6 1. XIX)
MATÉRIA DECORRENTE
- itri buição da Asse inbléia (art. 61 , XVII)
MATÉRIA DE LEGISLAÇÃO CON-
CORRENTE
- atribuição da Assemhléta (art. 6I. XVIII)
MA'I'ERNII)ADE

assistência; objetivo do Estado (art. 2". VII)
MEIOAMBIEN'I'E

(Ver também REGIÃO METROPO-
L ITA NA)
- coberturas vegetais nativas; recursos hídricos:
formas de controle (ali. 216. § 1°)
- competência com unim do Estado (art. 1 1 VI)
- defesa: curadoria especializada: manutenção
Pelo Ministério Público (art. 125. IV)
- degradação ambiental: prevenção e controle
(art. 214, § l o . III)
- ensino: educação ambiental (art. 214. § 1", 1)
- Estado: defesa (art. 214)
- extinção de espécies: proibição (art. 214. §
1". V)
- fauna e flora, natureza. recursos naturais,
proteção: controle da poluição: legislação
privativa e concorrente com a União (art. lO.
XV. O
- 6tuna e flora: preservação e proteção (art.
214.* I°.V)
- fauna e flora: proteção: competência comum
da União. Estado e Município (alt. II. VI [)
- hortos florestais: iniplantação e manutenção:
auxílio do Estado (art. 216, § 2")
- Mata Atlântica. veredas, caiu pos rupestres,
cavernas: patrimônio auubiental (aO. 214. § 70)
- mecanismos de fomento: criação (art. 216)
- Municípios: reflorestamento: assistência
(ADCl. art. IS. III)
- obrigatoriedade. Poder Executivo, inlbrniação,
conduta, atividade lesiva ao (art. 215)
- organisl11o' estatais de defesa: participação
do Ministério Público (art. 121. II)
- parques. reservas, estações ecológicas: criação
(art. 214. § 1°. VIII)
- poluição: erosão: assoreamento: prevenção e
controle (art. 214. § 1°. III)
- produtos florestais como combustível:
licenciamento ( art. 217)

.217



- proteção. conservação dos ecossistelnas.
serviços pul'Iiei: contpeiencl;l dc ksado lati.
II). .lIi
- proleçI: Itilição do r'vlinisic.i-icc Público
prccunovero inqui.ri) civil e a açãocivil publica
(ati. 120. III)
- reposição 1 loresial : produção de carvão
SCCCLLI l.iti. 2 17. parágrafo uliieo. e 147)
-	su h'. Liii Ias	1	te as;	trans port e:
arma,enanccnto; produção; comercial ilação;
controle lan. 214. § 1". VII)
- 1:15:1 de recursos ambiL'rti;tis IAI)CT. au. 18.

- terras devolutas; indispscnihil idade 1 art. 214.

Mi:N()R
Ver FAMILI\. ('Ri\NÇ'À. •\l)(

CE\ll. 11) ) RI\I)Oi DE l)[FI('II'N('l •\.
ll)O'( )

\iF:\ i)\SE\iIH.I:i
- 1111	para	c\CiCiCic, dc '	d,'
ecnsiuccic c nalida(le i :cr. 1 1 S. lii
-eleição; Competência privatis a da Assembleia
1 cri 62. li
- ri ci.riu de i ncatii 'risati);) i Iii (ci'. 1

\1ES i)\ ('\l\R\ \lI NI(
- ,., 1-1 r ''	L' 1511:	cic 'Tlã IIcl,Ic Ic.	.1!!	1 1 1".
I\
MlcRoI:\lI'REs.

	

lsI,tdc	cii.
- tr.ci,iflciIi,c diterenei,c j c lati. 2.3.	II
MICR( )RRE(.1Ã()

(Ver iamheni RE(ifl \() IEl'RUPO-
LIT.\NA
- lxação de normas em suas lunçCces públicas;
aprovação da Asse til hlc.na tartôl Vii
- insiitLli,ãc': cottipelcticia 1.111. lO. .\ 1

\1Il .I'I'sR
(\ LI t.itiihçini CORPO DE BOM RFI R( IS

MILITARR e P1 )Ii('IA M 11.ITAR 1
- adicional de remuneração para as :111% idades
penosas. insalubres ou cenos:cs i ari. 39. § 1 1
- adicionais por tempo de serviço (ar) .31. 1.
art. 39. § II)
- aplicação de dispos;i;vos das ('otisiituiçies
Federal e Estadual lati. 39. § 1
- assistência e previdr'mcia sociais (ali. 31.
art. 39. § II)

- aiivid:cdcs insalulcres;	tlicioital de
reiliitnet,cc,'acc (:irt.	1. \! . jnI	1'). * 111

encilie, pnlsac i :tnl. 39. * 1''i
direitos. cieserc.'s. i.ijr:ititi:is. 5 .ciit:igeils.

ilntissãcc. pr1cç:i11. .'si:ihilic.i:islc.
iiansleiciicia ic.ii'a a inawiiLidc (al. •'). * li
- diieiicis e s lutagens liii. 9. * Iii
- 'm :ituvidade. cargo ou euilprego publico 1.111.

39. § 3°c 41
- kni:is-preiuuo lati. 31. II. ail. 39. * III
- lilitos. depeitdeities. asstsIcilLi;t iratuiii;t ate
seis altos de Idade (ali. li. IV. ,ui. ). § 11 
- graduação. perda imi. 1 ).	' 1

- inato, idade; afastamento (ar!. 16. § 6". ar).
39. * 11
- 0:1115 idade: contagem recuprca cio tempo de
seri. iço lati	(c. § 7". ali. 19.	II)

iliictiralltes. estatuto P0 lprt 1 (til. 39)
oficiai,. superiores PM - Q( )S: capitão.

ei.uiiiicaçãc' Al)C1'. ao. 41
c;uriidos colcIt,s. proibição a Iiltaçio (art.

(c' 1

-	fies e S 'st IS 1 .Ini - 39,
I'atenlL' s . clireil '. e uk'. eres lati. 39. §* "e 2"i

'5 e. uoibiçao lati. .19.

\IE'S.\S i: \II\I'.R \Ç.()
\eI (911	III	\	lll)Ri(-\ 1- \ll'sl

R \l<l \ c 1<1 li I\ii s, \1l\ll< \I5
\iI\lsll:RI( 1 P1111 II 'o

.;uI'c'ini.u(ali. I.2i
'..uI es. cII.tç:Io:	'siIIIç.c	.	L'IlIIIlLilL' ',	cl

122.1)
- carreira; i ni ressc 1, condiçc'ces 1 uni 12.5. 1. a
- controle esterno da ,tti sidade policial lati.
125. lii
- criação de cargos e Ii \açacc de ri'inuneraçãcl:
uilicl;tti\ a dc prc 'lc'i''s :tii 66. * .2''i
- dc ci.uÇai o irç;titccniarta: repasse ii nailcel to (au.
162 e per;igrai )s(

- lunçces tnslltuctonais haris. 120 e 121)
ingresso. recusa de posst' lar!. 269)

- itlsttlliiçac	c'n	ticuite lar. 119)
- j untcao'l'rthunal de Justiça \iiliiarc'Fnhunal
de ('coltas do Fstado (ali. 12.1)

meitibros. earaiutias lati. 12(1)
ia eni bu s edaçes (ati. 127)

- rL'aulu,aç c : : ipnclvação da AsscibIca (ali.
(cl. \ll(

- ccre:ciiui.iç:uo.;itnibtttçoes e estatuto (ali. 125. Ii

21)1'



- proibição de sua organh/ação através de lei
delegada (art. 72. § O

- pr()prisi.i iirç:Iiilcrll:iri.i (ali	1 Só. paríeralo
único
MORAI .11)Al)E A1»1 INISFR.VFRÀ
- oteilsa a (iii. 73.	2, Ii
NILNI('ÍPI( )

(\cF iaiilhQn) GIJA RI (A ML N 1(1 PAI
- i' si e ri a: hci iva do Estado (art. 2 0 . V II

- assistência do Estado (art. 183)
- causas e conllitos Com ti Estado e municípios:
l)fl)CC5SO e jtilganiento: competência do 'Iribunal
de Justiça (art. 106. 1. j
- competência comum com o Estado e a União
(art. II)
- competências (arts. 169 a 171)
-consórcios públicos e convênios decvxiperaçIo:
disciplinamenno por lei (art. 14. § 12)
- cooperação com outros mUnicípios. COffl 1)
Esiadir e a t 1 rii3ir (ai-t%. 181 e 182
- criação: iiicorporaçat: 1 iisão: vlcsriicrii-
braniento: regulamentação: lei coniplciticiitar
estabelecerá (ari. 167. AI )CT. au. 18. § 41
- despesa com pessoal ativo e inativo: limites
(art. 27(
- fiscalização ali. 180)
- intervenção: casos (arts. 184, e lO. VI[)
- Lei Com l)lcnlelllar a° 3 de 28112179: casos
de aplicação (ADCT. ali. 2°. § 20)
- lei orgânica: competência para aprovação
(Al)CT. art. 2°. § lo)
- lei orgânica: aprovação e promulgação Pela
Câmara (art. 172)
- limitações ao poderdc tributar (ali. 171. § 10)
- objetisos prioritários (art. 166)
-organização (ali. 165)
- parte integrante da Federação (ali. 165)
- Poder F.xecutivo(arts. 177 e 178)
- Poder Legislativo (aris. 175 e 176)
- Poderes municipais (ali. 173)
- topõnimos: alteração (ali. 1681
- requisitos para criação. incorporação. 1 usão
e desmembramento (ari . 167)
- terra devoluta: ilelegaçao para legituii:ição
(A',l)( 1. mi.

N

NOTÁRIO
(Vei S ERVIÇO  NOF.. RI .AL E DE

REGISI RO(

O

OCORRÊNCIA POl.ICIAI.
- copia: revebinierito pelo Minisierio I'uhlrco
1 :iri. 1 2. II.
OFICIAI, DE RE( lSlRO

i SERVIÇO NOTARIAL E DE
Rl( i lSlR( Ir
ORÇAMENTO-

(Ver também ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA. atribuições)
- anual: lo atéria de inicia(ivainiciativa do Governador
(ali. 66. III. i. e ali. IS.))
- Corpo de Bombeiros Militar: ordenação de
despesas no exercício de 1999 (AI X......iii. 100,
par:ígr:itb único)
- crédito especial: ahclilu : proibição (ar i. 161 . V)
- crédito suplementar: abertura: caso de
proibição (arts. 157. § 30, e 161. V
- de investimento das empresas estatais (art.
157. II)
- diret ri ics orçamentárias (ali. 1.53. II. e 155)
-. direi ri zes orçamcntárias. proleto de lei,
encam irthamento (AI )("F, ali. 68, II)
- envio à Assembléia: competência do
Governador (art. 90. Xl)
-execução: balancete: iuhlicação(ali. 157. § 4°)
- execução de	pnionitadas cm
audiências públicas regionais (ali. 74. § 10. III)
- fiscal: Poderes do Estado (ali. 157. II
- legislação privativa do Estado (ali. lO. XV. h)
- Lei de l)iretri,es Orçamentárias.
compatibilização com plano l)ltiritirlual,
comissão (ali. 155. § 2°. e ADC1'. art. 7°)
- Lei de Diretrizes Orçamentárias: Ovação:
percentagem: destinação: execução: propostas
prioritadas: audiências públicas regionais (ali.
155. § 50)
- Lei Orçamentária: atendimento às propostas
priorizadas nas audiências públicas regionais
(ao. 158. capo!)
- Lei Orçamentária, projeto, encaminhamento
(..\l)CI, ao. 68. III)
- Lei Orçamentária, objetivos e metas
especificados em suhpro jetos (art. 157. § 1°. 1)
- manutenção de sistema de controle interno
(art. 81)
- operações de crédito excedentes às despesas
de capital: vedação. adaptação. redução de
excedentes (ali. 161. III e ADCT. ali. 71
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- plano plurianual aos. 1	1. e 1
p] ano plurciiiiial: çoili pal. il)llifiÇlii C, 10 a l..i_i

de Di te 1 ri ,c s ( ) 1 çai nen túri as IA 1  )( Í'. a ri. (i8.
v.irí2rahi único
- plano p1urlzmuad. pri pita. eiic,tliiiliialflCfl(o
LAl)(i. ali.	1
- proihçã de elaboração atra es de lei delegada
(a ri. 72. § 1''. II
- prujeliis ik lei ( mi. 1

projelos de lei: ilorinas pala 511.1 apreciação
pela .Assenihlei.i I.C!islati% .1 (arl. 1 ('li)
- pro ss ia •iiiu ii. elaboração e sisleiilalitaçãi
pela .Asscnihkii eni acidiencia pública regional
lati. 17. §
- tihlicciçii i tIo deinonstral vii d;is despesas
orçamenhiiruis iliiç ireãos públicos lali. 74. § 3
- ret isão tia 1 ei ( )rçamenlarl :1. exercício de
1990. 01 ciii 1	1 Mi. ari, (ii))
- L nisersici.ide do E,tado de \lin:is ( erais e
t iuersid. i de fsi.idual de \1iitiIe (lariis.
dssliilziçã(ideltLliustisiaui. 161.1V. í' eail. 199)

vcdiçs.	iii lO 1
ORDEM P1111 lUA

'o P . l sladi' manter e presers ar (art.
IV

li I:sladti (ar!.
()RI)EJ'sI 50(1,4.1.

i.lit.	1
ORGANIZAÇÃO ,111.IL I)I(IARIA

.tltcraç.ii. delirer,,&.	di
1 .egislali,i	\l >1 l. ar!.	i
- aprovação (Li ,\s,.snihlvia ) arl . O 1. XIII)

InaicrIa tl' Inlelaliva do I'iesidente do
Iribunal de J lisi iça i art. 66. IV. Li
OR(;Ã() i;si XDI.I.

r1;itiir:il	,ti	IrirliLil: llIi,'li: lrljeLIIrI:i
&lisLrinhiii.lç.l	III 4.	ii
OR(;,ko AI ITÓNOM()

criaçii e exliiiçio: uiiakrla de iiiiciatisa di
( I'ernadou (ali. 66. III. e)

lei ej i.citl i.:I p:iit cuiaç.loe eslinçu dcii
14	.1

()R(;.k() 1)4. ..4.l)\IINI.sFRAÇÃ() [)IRI:i,.t
Lri.içzuii de c.iIi.!i:vcr (AR(( )S I'I l(I.ICOS
rcglne lulíldici dos sers id.iucs: ser

SI:RVII)OR P(l(I.lCO
renluner.., A. sers i dor ' : s e 1 t -\RG( )S

II (II.l( 1 1'

PARI A \IENI',4. RIS lO
-	iiplaniaçãi liii 1 eladi AI )(......iii	Ii

li.,ao CflfflLljiI!:il lADC 1. iii. 4.
únlc

P4. RQ( ES ESI.4. 1)1 AIS
sisleiil.i ill.cI:ll.	ii:Lai:co11)pcliuucl.i liIl.

II). XIII
l'.4.RIlL)() I'( )I III( 0

e	iuil. de	I'Iiiiii iialidade liii, 1 l. \ li
I'AIR 1 \IÔN lo

'CL Lir,in5:I L liii 'Iiiinid:ide: cillipthi:11c1u dii
Isl:il »	Iii. III. \ li
P,VIR It I(). I( ) (1 LII R.4.I.

111 II l.\
P4.FRI\I()\I() (;Io(.RÁ VIU( ) 1:51.4.-
1)1 .4.1.

hi	.i hidr»gr:i 1 tu do rio .lqlill ililti uiuha
proheção )AD(I .iiri. M. § 2"

Csillicias hidrortuinerais: reciiperaçãui e
1111111 lenção. p ugr.11ul as de cmerguiei:i 1 \ 1 )(

in»lill!fle!llis naturais. serris.
.uiipliis hiduI.iuuiais -	1151'. .I:i'.
I ouiih;ii e uulo 1 AI )( 1 .....u.
I'!VI RI \IC)N 1 ( )	III SI'Ó RI (O	I
4.RTÍSTI('()

Ter.lcn:i dc sIlleT».LIiLi,i. cidade' t. liiiLk''
irl'.i ' . .ti»,ici'etuci:usdosec. XVIII i,\I>(I.
II I. 1,3 1

tuoieçãopel i » Fsl.udo(ilt lO. XX'.r.e II. IV)
hi01CÇi0. I'iiliii;i	.lilii.ur (.\l)('I.	au. 81.

li (11111)
I'VFRI\IÕ".I( ) I'tI{I.I( O
- oleil,Z1 ,ii'	ir!. 7 .	. Ii

pI-i»Ieção; Iui1çio thi \linisieru	Piilliiii
prnovero uluqilerio civil e a aÇali civil publica
(:111	120. III)
I'l •:SQL ISA

iii II ica e leenológica: insi 110 içiiu.S.
iii III C IIÇIO 1 ar!. 294 1
Iundação de \mpiro à Pesquisa tI i I slado

ik \ lin:i. Gerais (ir!. 294. parágr:ulo unle(i. C
Iri 212. parigialo iuiii.ii 1
PIS( ) .4. N.VI'I RAI.

ti	tirLil	csl,Iu:ul:
Iti1di,i,idiSC1lIlEM,,i,IrI.4.
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PE'I'IÇÃO
- independc do pagamento de taxa ou
enol uinent	uri, 4'. 2`
PLANFJA\1EN1'()

(Ver RFGI.\() METROPOLITANA
PLANO MINEIRO ) DE DESEN\'OI.-
'IMl:N'l'() 1N'I'E(R.D()
r'iiiiiptihili,:tçdo cito o orçamento ao. 1 S7.

ei abi ir,içao e '.islem aLi zação pela Assemhkia
Ci atidieocia p ública regional tarI. 157. § 511)
P1 ANo P1 .1 RIANElAI,

(Ver i:imhtm ASSEMBLÉIA LEGIS-
1 .Al'l VA .atrihuições
- compatibilização com a Lei de Diretrizes
OrçarnenIrias (ADCT. art. 68, parágrafo
único)
- elaboração e sistematização pela Assembléia
em audiência pública regional (art. 157. § 5°)
- envio í Assembléia Legislativa: competência
do Go'. ernador (art. 90. XI)
- rn:ikria de iniciativa do Governador (art. 66.
III,
1'i,ArOS 1)1' I)I;SI:NvOL\1MENT()

Ver .\SSlMRI.1l\ LFGISI..VlIVA.
:iii'ihuiçi'ir''.
PLANOS 1' PROGRAMAS DE GOVERNO

a\ aliaçao (a .t. SI. 1
- vedado o inicio daqueles não incluídos na Lei
Orçamentária anual (ali. 161. 1)
PI.EBIS('lI'()
-	iii cação: competência pris ativa da
\seinbltia Legislativa (art. 62. XXXVIII
POBREZA
- e>iiibaie às causas; integração social:
competência comum da 1 > njã() Estado e
Município (an. II. X
PODER EX1'( 1 T'l'i'VO

(Título III. cap. II. seção II
obrigatoriedade; execução: projeto.

aprovação: audiência pública regional (ali. 73.
§ 2". IV)
- 1 rticipação: aiitliiiicia pública regional (ar)
157. §6°)
- revisão periódica dos regulamentos
disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar (ari. 143, parágrafo único.
e .AI)CT, art. 102)

- sustação. fiscalização e controle dos atos:
competência pris au'. :i d:i Assenihki a lrt. 62.
XXX e XXXI)
PODF:1( ,JLDiCIÁRI()
- autoTloinia administrati '. a e flnariceira(ari. )7

'.lotação orçamentária; repasse Iinanceiro(art.
162 e parágrafos)

Órgãos que o compõem (art. 96)
- participação: audiência pública regional (ar.

57. § 6")
- proibição de sua organitação através de lei
(ICICL>i(li (ai't. 72. § 1". 1)

proposta orç,inientária (art. 156
PODER LEG ISLATIVO

(Ver Izimbém ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA)
—controle interno: regulamentação (ADCL ali. 12)
- dotação orçarnentána: repasse financeiro (ali.
162 e parágralos)
- exercício. Assembléia Legislativa (ali. 52. **
"e 2

-,i ^âwen1aria 1 art. 1561
P()l)l'R P1 I1I.I('()

tliiciiodL' int o i iii.ição sobre projetos (ali. 4''.
§
- respeito: Ri nção do Ministério Público zelar

120. II
i'OlflRl;S DO ESI'Al)()
- delegação de atribuições: vedação (ali. 6",
p:ii';íeralo iiiiicii(
POLÍCIA

(Ver tambem ATIVIDADE POLICIAL)
- ocorrências: cópia: recebimento pelo
Ministério Público (ali. 125. II. f)
- unidades civis ou militares: inspeção: função
do Ministërio Público (ali. 125. II. e)
P0)i.Í('IA I)A ASSEMBLÉIA

funcionamento: matéria de
iriit'iaii\ a tia Mesa (art. 66. 1. d)
[>()1 ,í( ,1:\ ('lvii.

bacharel eni Direito: Delegado Especial de
l'ohici.i: inlegiaçáti Quadro ERtivodc Delegado
de (irieila: direi(os: requisitos. promoção

l'.irI. 23)
- c^mci ia: lornia de ingresso e de promoções
(ar t . (40)
- chefe (ar). 141)
- chefe: julgarnento:crime comum e de
responsabilidade (art.I06. 1. h)
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- chele. vitmicação (ar>. 141
competència ar>. 139

- xtiriçio dii c:lrgii tk .arcercin. (.AD(T. ar>. Itt)
- oriaini /:Içíii ) ar>. 140);
- legislação p i'ati a do Estado e concorrente
Cflt a (.niãi	irt. 10. X . q

de iniciatisa di
Giivei i itiiii (art. (h. Iii.

pol
- anos de carreira e ri.gimc jurídico: disposição

(t• i im.i. 381
nIinhi>iaç:ii :c upaiihili,ição(AlX.i.ait. 1(19)

l l( )I ,Í( I•\ MILITAR.lI1 R
1 \i.r iiiiihi.in (1 )R1'( ) DL ROXIRIiIROS

11II.I 1 Al \llI_lI\I<
- ( ' i inaiitlaiitc-(ieral, lirl lcesst l e jultiaiiiei>iii

100. 1. 0>
- ciini, indti por oticial da resers a i ar>. 142. 2'1
- ci mando superior: competência do
(itiS crnador > ;irts. 9>). X :s v t. e 137
- competcnci a (ar>. 142
- desmcinhramcnio pai ri inonial ti nancei ri e
orçameni ãrui di, ( ' 1 irpi de R mhciros Militar
(..IX 'T, ali 101

paleviles. postos.
diiciios. deveres. garantias. proiiiçcit.
5t'iit'iiilt'liii ,. s :iiltiigcfls	ari.	L))

iisaç:ioilost'lciiviis: niateria de inicia>ivido

Iixiçaiie tniidiiic.tçai dos eletivos: aprovação
di .\ssciiilileia (dii. (ii. VII

iii I>iaies que pailici param do movimento
rei ind,caii3rii i; retirada das anotações e dos
registros de unições administrativas ou
disciplinares i IAIC 39. ar>. 13(
- normas. supkmentaçao de normas da lntão:
ilrtiIflu/:iç:Il 1. titi ii iis. iii fluas. direi>os e deveres:
ci 'iii pttiicIa do Estadi ' (ali. to. XIV. ai
- (,i ticnação das despesas do Corpo de
Romhciri ' s \-liliiar no exercício de 1
(,Al)('l. ,iii. >0>. pirúgraÍii Único>

oigaiii/açãi i : aprovação da Assembleia
01. XII)
- ortai>i/ação: u11:ii&ta de iniciativa do
( overn:i&Ioi 1 ar) 60. III.
-- orcuin/içal' lii ti ..iiiilI)tci1Iei1ttr (i>ii. 143i

praça'. e .s Iii tias: ti ic lu são no Corpo de
Ri nntx'in>s Militar: rcqiisni>s F.MC 39. ar>. 121
-, ltrinit>1t de ottci:ils e nomeação para carta'':
ci iIipeiiflcl:i tio ( itis eriiador lan. 90. XXVI

- regiilaiiientiis discipli fl.lreS: revisão j)eriidicIi
pelo Poder Fxecuti'.o 1 ali. 143. par4grak Único.
e.\IX '1. ao. 11)2>
- reles anienio. atenuação ou anulação de
pertilidades administrativas: coinpet'rici:i
pri'. :0 is a do Goveniador lar>. 90. XXV 1111
- remuneração; compatibilização >Al)(l.
ari. II)')
P( )l.ÍTI( A A( ;RÍuoL

	

iisI,i i 	1' exiensão ri_ira) (ar>. 11 VIII>
li'si'iis ii'. iiiienhl, rural: regtulanicniaça,

	

iii.	I 'vI

P( )IA-1u A 1 IÍI)Rl('A 1'. NIINERARI,\
(verr i:inilx'iii RI:(( RS(iS 111  )R(( ()5 e
1 I1S( )5 \lINIR.\Rl()S

- ,is'iias iiiiii&'lIise iefln:its: iflev'fltIvi'>.Iii, 250. 1(11
- agilas super) ci:ils e siihierrane:is: proteção
(ar>. 25)i. II>
- apris eit.iiiiciiio: pnitcçãodos recursos ao. 2391
- ecossistv'rn:is aquáticos: consersação ar).

IV
iiiiciatisa pública e pris ada: tomento lar>.

251). Vh

	

- l %iiiteili)s	iii. 25>)>
I' i .ÍH( 'A PI'NAI i: Pl;NITEN( '(ÁRIA

ir'.illisifl,s esialais dc dt.icsa: p:tiiicipaçao
i \l tu sRi ii' I'iíhlicti (:irt. 121.11>

P( II ,ÍII( 'A R( tRAI,

1 s>.tli :i ii giui nasde dcsei>solvimcnti' (ar). 2471
('dii icip:iç:ii) (ar>. 247.	11

ii Oca rural: desenviiI menti,: consolidação
lati. 248)
- terras públicas: alienação: assentamento de
irahalhador rural e de produtor rural: concessão

	

ao 241.	1°, IX.	2'a4°
— terras publicas: alienaçào: concessão (au. 237.
§I°.IX.2"a4)

icri,is públicas: alienação: proibição i ao. 247.

	

\I )(	1	ir>. t)>
IN LI 1 R 'A 1 IRBANA

tRi:ilIcs-s:tit'Iiics: criação: prcscrvaçãi' das
tiil.idi's liisioric:is >art. 245. § 21
- Fsiadi' e Municípios: articulação (ali. 244,
§ (a

plano,; duicioics: participação do Estado (art.
244. •

planos ilireties's: assistência do Estadol ar>. 245>
- politica habitacional (ar!. 246)



- terra de  oluta, legitimação no perfmetro urbano
(ar!. 246. § 20 e seguintes: AD(1'. ar). 96)

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Ver I)Ill(' 1 ÊNC IA e F. \i ÍL IA.

URI \\Ç.-\. AI )( )l .ESCENTF. l'( )RrAI)OR
)I I)EFI(l}\( 1 \. IDOSO

P()ssl: I)() (.o\'I:RNADOR I' 1)0 VICE-
(;OvI:RNAI)( )R

pra/o ar.

PREF'EIIO
Ver tainhciti \1 IJN ICI I'I(

- contas: julgamento pela Câmara Municipal
(art. 180)
- controle de Ci 11151 itucional t(Iii(lC (art. 1 1 8. IV)

declaração de bens (ar!. 177. § 2°)
- eleição e posse (ar!. 174)

- exercício do mandato (ar!. 177)
- processo eulgamento (ar!. 178)

rL,mnumieraç.0	irI 179)

PRESIDIÁRIO
- direitos asseourados (ar!. 40, § 7", 1 a V)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
- i .Assemhldia. referente ao exercício anterior:
competência do Gos ernador (ar!. '))). XII
- de pessoa FÍSiCa ou jurídica na aduiiinistração
pública (art . 74. § 2''

PRESTAÇÃO I)I'. sI.;RvIçO PI'IIII.IC()
Ver S1RV IÇ( )S PI, BLI('( )S

PRI:vIDÊN('IA SOCIAL
cFI:ição e mu,iRrF:ição de henctrcios e serviços

ar!. 264)
- da Asse mhliia (art. 62. XXXVI)

lcisl:içio privativa do Estado e concorrente
com a 1riri (ar!. Ir!. XV. ni

PRI('ÍPIOS ('ONSTJTL('IO"AIS
\drnrnisiraçi Pública (ar!. 3)

I'RISÃ()
Ver F'S)Al(lI.FCl VIFNl( 1 I'R 1510-

N .•\ L 1

PROCESSO ) AI)\IINISTRA'I'I\()
- requisitos de salidade (ar!. 4''. 4'

PROCESSO ) CONTRA DI:Pt'T.D()
ESTADUAL

Ver I)Id't r l'AI)O ESTAI ) AI .

PROCESSO E JULGAMENTO DO
GOVERNADOR

Ver (i()\ l.RNAI)OR)

I'I)( 'I'SS() E.JII.(;.\lE NT() 1)0 VICEI-
GOVERNADOR

(Ver \'IC'F-(,( )VIiRNAI)OR 1

PROCESSO LEGISLATIVO
laOs. ('3 a 72
iilicialis a do Gosern:idrrr ar!. 90. \. VI a IX)

PR( )( '1 RAD( )R I)I'..JIST IÇA
imienibro do VI inisicrio l'úhlieo (ar!. 123)

PROCURADOR 1)0 ESTADO
Ver Al)V0('ACI\ GERA!. DO

I S[ \ 1))))

PR( )( '1 RAD( )R-( FR AI. I)E ,JUS'I'IÇA
apiovaÇão de exoneração: coiuipetneia

privaLiva da Assembléia (ar!. 62. XXVI)
— controle de constitucional idade (ar!. 118. III)
— destituiçâo (ar!. 1 23. III. § 4°)
— escolha (ar!. 123. III. * 1")
— iniciativa de prolelos (ar!. 66. § 21
- lista tríplice, observação do ar!. 123. § 1" a
30 )AI )('T. art. 62)

membro do Miniskr l o Público (ar!. 123)
— nomeação (ar!. 123. III. § 2°c 3°
— nomeação: connpctncia do Gos emador (ar!.
90. XXVI)
- processo e julgamento em crimes comuns
(ar!. 106. 1. a)

po cesso. julgamento e destituição do cargo:
c,n1'ekiieia pns ativa da Assembleia ar!. 62.
XV e XVII

PROCURADORIA I"ISCALI)() I:sIAI)()
(\'r I'RO('tiRAl)ORlA-(iIRAl, l).'\

l'Ai.LNl)A ES'I',•\I)t),Al.

I'R( )('LRAIX)RI A-(;l:RAI. 1)A I''/.I'.NI)A

E5I'A1)UAL
- extinção (Emenda a Constituição ii' Só. aló')
- Procurador da Fazenda Estadual, carreira,
opção. isøfloii)i!t. VC(IuIÇÕCS (AI)C1'. ar!. 22. §
la 4")
PR( )CURAI)( )RI A-(;I(RAL DO) ESTADO)

(Ver AI)\t )(' A( ' I \ (;ERA[. DO
I:SF \l)0(

PRODUÇÃO i: ('OStNIO
-- leo islação pii sai is a do 1 smado e concorrente
ciii a	nião (ar!. II). XV. ei

PR( )I)I 'FOR RURAL
- I'cire) icio' (ar!. 145. parágrafo único)
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PROJETOS 1)0 r'()I)I:R PtBLIc()
ilIieii de relItIele r iiiIiiiii;ições (ar). 1'. § 51

PR( )\I( )'I'( )K 1)1:11	I'IÇ t

I'R()\I! I.(.(() I)' LIA
-- ellill1)eiUclad0Gl,Vel)hldirlil'). 70.
- e	peIeia do I'reXidcne da A'eiiihleia
(ar). 70.
-	e 1111,1	:ir	'1 .	5

PR( )' 1 1l;X'I'() 1)1; ( • A R( ; )S
\ ' i YIRVIDOR (01)11(0)

PUBLICIDADE	DOS	OR( ; .k( )S
pi ,• Bi .i( ( )

- um i)iç.t e de1)Csl	li). 1 5). § 2°.)
respnisahiIidade: pessiia jurídicas de ducilii

	

e l,i i	ido (ar). 17)

(°)

QL 1 N vo (ONSF III (1 0N.- 1 I)( )S
I'RII)I \ IS
e up''re a	(e u;ieid i ari 'ii .\ XII

-	 dis rI(uTl.11s dc setind rrJu
(ar). 00)

I(i .;( 'i:i - i',
% ineul ç(: iriahiç.ii: ues,iIts

)	I\
- rhlI_tr!.l. repartiça	ir)	49	I	1
Ri:(1Rso),ItD1U1AI.
—i'tlTll()C)llIi(llIIiIXIIlII(Ii.IL)SI)Ç)))Il). Ii)(i. II)
RE(t RSOS IIÍDRIOS

\ci (ambem	METROF'()-
LI'I-\N.-\	e	1OI.,I'I I(\	HiI)R I(' -\	E
MINERARIA)
- aqti(i e ,'::ireaç relevatiles, proteçio AI
ar) (o
- e niumer:mI: rciilstr'. iisealtzaçào. eailiuIe:
L'nmpctciiela comum da 1nmio. Esado e
MunielpRu lar). II. Xl

ex pli lr;IÇaI 1. respo '.)ihilldade (ar), 251
- preser mçiu lan. 250. d( 2' e

RI:(I SSOS \IIrxI:R.Is
\'er m;mrnhi_,mi 1') )I.IiI('\ liii )II(',\ I

Ni 1,\ 1 R.\ RI
.s'l)eaeLl .0	 IlIulilelpIos miun	md re (ar).

l'.'e3'
- Itindo de Exausiiui e .Assislcnca aos
Mumeipsis Nlincradmures (ar!. 253. § 3
- mari lopo. produli ' idam e. pronu ç4u eu' inumica
e soeiji. )reer.tç.iu .umnhiental 1:111 251). xi
- mnapca)mme)l)o 1!eli5e0 art. 25u. \111
- ( iri lcil içio

	

Jo	 de .s'urss
da wi\ 1(hide milmnetirim wn. 252
RI(1kS()S PI'i!I.I(()S

Ciii ,ItIO ' A.'
pri(ia	ri. 1(1 . Xl
- détikii de cn)prc.m. 1 Lmndaçoes e mudos;
umili,mçu (ar). I(I. VIII)
-	)ruuispiisiçíiu.	I'eIulafleJuii)leultul	011
rws(erneia: ctlnduçôes (ar). 161. V1
Rl:iiRi:NEx)

,i)uru/tçiiu. uonlpeleflela prialisa di
\inhlcia Leis(mmisi (ar!. 62. XXX \'III 1
- desestali/ação de empresas IruaIi Iris de
,;c r\ uç )s ii enerrua eI.rie;i e sane,iluhtniu' hasie

1-)
RII'IÁ)kI-:sl.-\\ii'i()

( 'ser NIEI() \NtI)II7NTE)
Ri:l( )RMAA( ;R%RIA

	i';r,ixdeIi:i' :	htipelerlelI p:urile.)u).tçã
li	Ii

RI•:IuRNi.Di; NIil.i'i.KIS
Vuu,SI:R"I10)I<I(JI)II0)

RV(A.ÃO ) DF	 1)( )
\i.i' i)() Rio I)()('i

1'	ei	-t- 1k e	rir	'	1 iiiik''r -
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- desenvolvimento. desconeentração (ar!. 42.
parágrafo único)
- desigualdades regionais: planos, progranias.
proletos recionais (art. 4 1. II
- ti sação de ts rotas ciii suas funções públicas:
alrihuiçãod:i ..\ssemhkia (art. 6>. Vii
- Iïinçõcs públicas de interesse com um ( arts.
42. 43, 46, 49. § 1" e 50, II)
- funções públicas de Interesse  corimin,
eXeCUÇãO (ar!. 44)
- Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
(ar!. 45. VII e ar!. 47)
- gás canal i,ado. produção e distribuição (art.
43. VI)
- habitação (ar!. 43. IX)
- instituição (uns. 42 a 50>
- instiiuiçà(i: competência do Estado (ar!. Itt. X
- integrantes (art. 45. § 2")
- meio ambiente, preservação: combate a
poluição (ar!. 43. VIII)
- microrregião: instituição. funções públicas
de interesse comum, ass islênC ia técnica ao
listado(ar1.49.* l"c2°eAI)('T,art. 18,§ lo)
- municípios; desenvolvimento. integração (art.
41.10
- orçamento anual (ar!. 45. V
- planejamento integrado do desenvolvimento
sOCiOeCOflômico (ar!. 43, X)
- plano diretor metropolitano (ari. 43.
parágrafo único)
- planos plurianuais de investimento c
diretrizes orçamentárias (ar!. 45. IV)
- política iaril'úria (art. 45, VI)
- recursos hídricos. aproveitamento (ali. 43. V)
- representação municipal (art. 45. § 1°)
- saneanlento básico (ar!. 43. 111)
- segurança pública (ar!. 43, II)
- transporte intermunicipal. sistema idriti
43. 1)
- uso do sul) rietropolilaisu(art. 43. 1Vi
REGIÃO MI:'rRop( )I .Il',\NA DE 1111 ,0
HORIZONTE
- adcquaçao a ( susitiulçuo .\ 1 )( T ar!. 1h. 1. § 2''>
- composição. alteração ( ,\ 1 )( ''1. art. 50, § 2°)
- manutenção. Municípios. Distritos (AI )( '1'.
ar!. 50. § li
- r	ut,urrL'rit,tçJo 1 .\l )( -F. ar!. 18. IV. * 2
Rl:GIMI: 1)1'I 'R(;;N('IA
- 6 rIu laile de solicitação do Governador
paia apreer 1ç'r 1 dos projetos de sua iniciativa
)ant. 69)

- prazos e condições para apreciação de niatt.ria
(art.69,** 1 "e 2°)
RE(.IMI ,JL'RÍI)I('()

\i.'I SLR\' II)! )R PÚBLICO,
RI:(; 1 NI'	....RÍl)l('() tNI(.'() 1)0
sl:R\I I)( )R PÚBLICO

(Ver SlR\'ll)OR P(IlI.ICO)
RE(;IMI: PENI'l'I•:M'IÁRIO
- ctiiirptiiiieiito de l5.'i1t i.Ietiiiittsa. relação de
l°.'' is .\l )('T. ari. 64, pari grato único)
REGIMENTO I1\I'l u:RNO 1)A ASSkI'.1-
RI .11A
- c'l:thui'ação: cunulietenLIa pris Lii) a da
.Asseiiuhli.'ia 1 ari. i. II

rii.iteFla ii. ritielutisa da \lesa alt.	u. 1. ai
Rl:Gl\II•:N'I'() IN'rI:RN() I)O'l'RIIIIJNAI.
Dl; ('0r'l'AS_e

 inaténiade iiiii.i:itis a do Presidente
di li hunal lati. 77 . 1 e',
RE(,I(")I:s DE DEslPvol,vl\II:N'I'()

autarquia territorial de desciivuulviuieiito:
;ttrihuiçuucs tal'!. SI. § 1
- autarquia territorial de dcsens ol vi ntcrlto:
instituição e finalidade (ar!. SI)
- autarquia territorial de desenvolvimento:
orgaliltaçao e funcioitaiitento (art. SI. § 3)
- Eu ndo de 1 )esenvl ul vi ii colo Reg,ional . criação
>art. SI. * 4'
- inL'lLisa(iu'in orçamento lar!. SI. §2`)
REGIONALIZAÇÃO
- ações administrali as: obj etivo do Estado
(art. 2''. IV)
REGISTROS PÚl3I.l('OS

Ver SERVIÇO NOTARI.\l. E DE
RE(;ISTRO)
RELIGIÃO
- cultos e igrejas: estabelecimento OU
subvenção; proibição (ar!. 5°. 1)
- templo: dispensa de aIs ará ou de
licenciamento (ar!. 170, V)
- templo-.plui: proihiçãu u da limitação de caráter
gco>i;ifico à sua instalação (ar!. 170. V
REMt'l;RAçÃ()
- di.' i.':uru) público: ;iprO) ação da ,'\ssemhlt,ia
(art. 61. VIII)
- do Governador do Estado. do Vice-
Governador e de Secretário de Estado; matéria
de iniciativa da Mesa );lrl, 66. 1.c)
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SEGURANÇA
- compete ao Estado manter e presers ar (art.
1(1, VI

sE(;1R..\çA PÚBLICA
Ver também RFG IÃ() METROPO-

LITANA)
- Departamento de Ordem Política e Social.
extinção (\t)('T. ar!. IS)
- objelisodo Fstado ali	.
- orca	iii. 136)
SE(;tIRIDAI)I: SOCIAl.
--	etc a) Lsttd) (li 1 unIu	ali	1 1. 1
sE(;t R()
- apól ice-se g uro. vii ilhas dc crime de morte
(ar!. 296)
- resgate da apólice-seguro ao Estado pelo réu:
anlortiiações: trabalho cm estabelecimento
penal (ar!. 296. p:ir:i g r:ilun unte) 1

SEMANA 1)1: MINAS
- celebraçis.'s eis icas otrt. 256. § l0)

SERVIÇO FORENSE
- custas: legislação privatis a do Estado e
concorrente com a Iniuo (art. 10. \\. d
SERVIÇo NOi'ARIAI . I DE RI:o;ISTR()
- aposeni:idoria (Al)( '1, ao. 65. § 1'')

- crtaçao. iiisão e destiietiihramento lati 278)
- exercício. delegação do Pvxler Público IA 1 )(T.
aos. 66 e 67)
- ingresso em cargos (ar!. 275)
- ingresso tia atividade: concurso (art. 277. §
3°c 4")
- notários, oficiais de registro, propostas:
iiscaliiação ar!. 276. §
- oficialização (AI)CT. arts. 29 e 65)
- regime jurídico único (ar!. 276)
- serventias atuais: manutenção. vacãneia (art.
28.* l°e2°)
- Serventias do foro judicial: administração.
Iiscaltiaçao C controle (ar!, 274)
SERVIÇOS PÚBLICOS
- direi LuIs du s tisuárnos, delegação de execução.
licitação ,irt.40. § 1°)
-eticiéncia. segurança e continuidade (ar!. 40. 1)
- empresas concessionárias e permissionárias
(art. 40. § 2°. 1)
-empresas concessionárias ou permissionánas:
alienação de ações: autorii.ação (ar!. 14. § ló)
- fiscalitaçfiode sua insuficiência (ar!. 73. § 2°. lO

- tónnasde par!icipaçãodo usuário (ati. 14.§T)
- participação do usuário (ar!. 14. § 9")
- política tarifária (ar!. 40. § 2". lO
- pn.'stação de: concessão ou permissão (ar!. 40)
- prestação de: reclamação: representação
disciplinada em lei (art. 14. § 9": ari, 40. § 4°)
- responsabilidade por danos (art. 40. § 3°)
- usuárlos de baixa retida (ar!. 40. §
-- 011 lt,açáo icmpor:íria p' Poder Público:
c,uI,utiodade pulsi a lar!. 40. 1 3
SERVIDOR PÚBI .0 'o
- ahono . permaniiei a: concessão (ar(. 3 1, §* 5"
a 8°)

adicionais por tcniipo de serviço (ar!. 31. li
adicional trintenário (ar!. 31. VI)

- agente político ou público: posse, exofleraçao,
declaração de bens (ar(. 258, parágrafo único, e
..\DCT. ar!. 9°)
- aposentado: lérias-prêmio não gozadas:
ptinent0 (Al)('F. ar!. 57)
-aposentado, reversão atividade (AI )CT. art.
53, parágrafo único)
- aposentadoria (ar!. 36)
- aposentadoria, contagem de tempo (ADCT.
:iris. 4) e 44)
- issisioncia e prev idencia sociais (ar!. 3 1, § 61
-- atividade adrninisirativa. exercido: Poderes
do Lstado, autarquias, fundações, sociedades
de economia mista, empresas públicas (ar!. 20.

II e 110
- atividades insalubres: adicional de
remuneração (art. 31. §6°. III)
- atis os e inativos, limite de despesa (art. 27.
parágrafo único. 1 e lO
- bacharel cio Direito; Delegado Especial de
Polícia; direitos: requisitos. l )F011l(t) ( A DCT.
ar!. 23)
- cargo efetivo: remuneração. vantagens.
proventos (ar!. 282 e ADCT. ar!. 39
- cargo em comissão: exoneração: conversão
em espécie das férias-prémio: base de cálculo
(ar!. 31.2°.3°e4")
- cargos: acumulação: profissionais de saúde
(AI)CT. ar!. 20. parágrafo único: art. 25. 111)
- civil: apostilamcnto. garantia de direitos:
cargos de provimento em comissão (ar! .32.
"e 2°)

- civil: estabilidade (art. 35)
- civil: greve, direito de (art.33)
- civil: mandato eletivo: dirigente sindical (ar!.
34. §3°
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-civil. militar. :idminist ração dircia. indireta;
encimcntos e sal'irios: reajuste) AI )CT. ari.

34)
- civil: regi inc jurídico único. :idiniiiisraç
direta. autarquias e fundações públicas )arL 3)).
§ 1°a3°
-civil: s cnciiiientos. isonoInl;i (ali. 32)
- concurso público: regime único. iii(egraçã)
(AI)(-F. ao . tI. p;irúgrafi único)
- conselho dc polilica de administração e
renuneraçao de pessoal: illsiiruiçãil 1 ali. 30)
- contratado; concurso tA I)CT. ali. 1

- ei iniralaili t; escolas, pú hlieas: contagem de
tempo iADUT, art. 29)

clttiataLli': rciiiine trabalhista: ressarcimento
tAIX "lan. 5. § 1" a

cnuihiiiça ' sindical: c'ii'-ainação em ft'lli,i
de pat!:iinelitc	iii. 34.
- deficiente: .idmissão cm cargos e empregos
públicos (ali. 2')i
- direito a creche. lndcni/açãil (alt. 202
-t.liicitilceiesc,liunitcsdc)i p iidtseiii lei iart.33)

.liciios	.111. kI
- diretor: ese 'la pública: pios imento 1 ÃDCT.
ali 791

dispensa ou exoneração: despesa: limites:
cri (crios de  irl. 27

dispoiiihilil:ulc (ar. 35. * 3°)
enipregadts públicos 1 ali. 20. lO

- estabilidade (art. 35 e A I)C'T'. arl 3)). 1 e II e
ari l(i4i

n :is- pm o: ei tntagem em dobro; exclusão
tia garantia (art.

ttru:isprelii o: conversão ciii cspcie,
euuta geuii iii dthuo i:irt. 31.11 c.Al)('[:iti.91
e ar!. 1 1
- filhos. (lel'lendcnte s, assIst'lueia g ratuita até
seis anos de idade (art. 31. * (i" lO

(ixação do icgiiiie jurídico. pillviineiu)O de
cargos, csiahi li tl:ide, apose ntadori a. reh 'nna de
uni luares: :ipli s açan da .Asscnuhki;i (ali. ttl . IX )
- Iixaçào do rcginic jurídico: malém de inicialis .1

do Cox erria(h ir i ali. 60. III. e)
- fixação tios paIri'\cs de venci mcliii arl -
-- (ormação e :iper)eiçoauicnlo: l:setila de
Governo (ali. 40, 61
- função pública: critérios de dispensa 1 AIXT.
.111. l))ti

tuns:i'j'ii('li.ihueitts	\()() .ar.

- função pública: exoneração: CiJltVCl5ii Cli)
especie das lrias-prri o: base de c:ileuli
.31. ** 2°. 3°c 4°)

lii nção pública: Integração ao qu:id lo cl cii
i .\)(''f :iii. lU( ' . 1 e II)

ratutic:içã t aIii in,il ptr 30 anos de ser iço

	

\1. e p:ir.gr.it	)ifliL'

iui,itis1s. peuisiInisiis. serscniti;ilios do
judicial ccx)ra judicial. ;iiiiali açãode pmveiiiis
C pensões (AI )(..... . lOs. 36 e 37i
- incdutihilidudcdosal:írio: csclusi.d,i garantia

- niarid;itt elL'tis	III. 2). 1 a l\
uiiedici cienn,iu: disposição lESA (Al)C 1.

:111. 24. parzigiato mmci
iitcl tinivcrsildrio. encimcn)o (:111. 38)

ti unido do Quadn de \lag istini ': cintaecuii de
au. 28'. 1

-	l:iiits	de caiucir,i	au:. 3)u e l.niciid;i a
( oiisii)uiçio ti" 57 au. 5'1

Polícia ('is ii: 	coiiijxililili,.:tçio
) AI )( '1. au. lOo)

pri:idor de deíicicncua: admissão iau 28)
processo admunisiratis ti: jiCi X T ali. 191

- protessor e:itct)r,iiico aposentado da
ij ' entidade Rural do Estado dc Minas ( erais:

proveliiils.rcs is;i' 1 ( AI )( '1, ali.	8
piiigr:iifl:is ik tjn:ilitlatle e produtividade. de

irei liauncuiteie desensi tls uiiienio. dc nu lerluu,açao.
ie.qxurcIhauiienI 1 1. r.i.iIliallf:içao 1:111	Ii * 4°i

sed;içics i AI )( 1. :iut. 281
re..ulinitido: direlios: uluieer:içi ' ao quadro

(. )cil\ o 1 AIX , V. ali. 1011
- re:ijuusies di ler uuei;idos: disposição lx"' lei

32. § .3'')
-- rccinie iundico nuui,o: admmiswtçto direta.
:muLirqtuizi e fundações públicas (ali. 3)), 1,'a3-)
- rei es ame 110. aterniação ou au til aç ão de
penalidades .uduuuunisiraiis a ' : etlnpcttncia
urisativa do (iiis&'rn:idor (ar). 9)). XXVIII)
Icunulielação: )i\:içali:ui. 24.* l''.aO, (0, § 5'')
ucriuuiiuer:iç.i ': res isao geral (art. 2-1i
1 ciuiuner.uç;io. es i sãi . nus cl real 1986.' )pçao

i-\l)('1 art. 34** l"e2")
i ciii u ui'raçïio: edaçuo de i nem laç ui 1 OU

c(Ituparação dc especies remuncra0rnus 1 :irt
24. § 4°)
- resersão ?u atividade A1)CT. ar). 47

snpers isor pL'ditroIc '. iormuLt de trabalho
iii

228•



—tempo de serviço: curso Universitário (AI)CT.
aris. 39 e 282)
- transferência ou cessão para entidade:
anuência (art. 14. § 13)
- vencimentos; isonomia: CEEMG - 131)MG

\l)(F..irt. 40)
Í\IHOIÁ)S
hstadi (dii. 71

SISTEIÀ I;sFAI)uAI. I)I (;IREN-
('IAMEN'I'() 1)1 RECURSOS IIÍnRICOS
—cireunriçoes hidrtlgriífici :Iri 20.
- estrutura rlstiilIcRmaI e lin:iiiceiri (.\lX"l.
ali. 85)
SISTEMA FINANCEIRO ESIAIfl)AI.
- captação de recursos: aplicação ) ari. 24(1)
- Conselho Diretor; ser idorcs: participação
(art.241.	l°e2')
- constituição )arts. 236 e 237)
- impostos. taxas, contribuições, receitas:
arrecadação (art. 239)
- instituições financeiras. empresas públicas,
constituição, denominação. participação do
Estado. servidores, cargos e salários (ADCT.
art. 13.	1 °a3°)
- participação do Estado: controle acionário
(art. 238. parágrafo único)ico)
- presidentes e diretores: apros ação da escolha:
competência privativa daAssenihkia (ali. 62.
XXIII. d
- transkriiiação. fusão, cisão, incorporação,
extinção: autori,.açáodaAssemhkia legislativa
(art. 238)
SISTENIATRIII(FÁRIOESTADUAL

i'\'er .\SSi\Ilil.11A LlGlSl.,.VFlVA:
airihtiiee'
SISTEMA (MC() 1W sAt'I)I:

Ver iam bim S.\ til )E)
competência: atribuições (ali. 190)

—controle e liscaliiação(arI. 190.1. VI, VII. IX)
- recursos lan 1)40)
- 'ostenta dc iitriii,içJO ori. liii.
SOcLEDAI)I:
- segirientos. instituições: dircii AS de atuação
esi atal (ai-I. 261)1
SOCIEDAIW DE ECONOMIA MISTA
- administração pública indireta (ati, 14. § U. II)
—alienação(art. 14.*4°.1I.	lS.)i 16.* 17)

- alienação de ações: controle pelo Estado (ali.
14. § 4°.IV)

autorização para i nst ii uição e e 50 tição (art.
l44.H)
- fixação do quadro de empregos, aprovação
da Assembléia (an. 61. X)
- quadro de empregos: matéria de iniciativa do
Governador  (art. 66. III. (i)
SUBSTITUIÇÃO ) 1)0 GOVERNADOR

pelo Vice-Governador, pelo Presidente da
Assembléia e o do Tribunal de Justiça (art. 87

TAXA 0U EM( )I Á M ENT()
- direito de petição independe de pagamento
iart.4.*2")
TAXAS
- instituição (ali. 144)
TE('roI.O(;1A

dii usrio: counpctêlicia do Estado (art. lO. IV
Ti .;l.I;coMI'NIcAç(' Es DE MINAS
(;I:R AIS

luri icipação do 1 stadu. aumento (ali. 266)
'I'lRRA DEVOIÃTI'A

iii en:ição: procedimento (ali. 246. § 2° e
sceuliiuics: ÀDCT. art. 94)
- aproveitamento e destinação: competência
(ali. lO. Xl)
- bens do Estado (art. 12. IV)
- legitimação e discriminação: delegação aos
municípios (ADUE ali. 93)

Ice itiuiação no perímetro urbano lati. 246. §
e seguintes: ÃD('T. ali. 96)

I'I;RRAPBU('A
ação judicial discrim inatória; requisitos para

lcgitiuiação (ali. 247. § 8°)
- alienação; assentamento de trabalhador rural
e de produtor rural (art. 247. § 1'', IX)

alienação; concessão gratuita: dispensa de
autorização legislativa lati. 247. § 3°>

alienação e concessão; aprosação:
competência privativa da Assembléia (ali. 62.
XXXIV)

alienação: procedimento (arts. 246 e 247:
AI)('T. art. 94)
- alienação: proibição (ati. 247. § 7': Al)( 1.
ali. 95)
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- cessão de USil, recIsao de contratos
ifla(liillpIiitiiS (.\l)('I. ir).

de oliu,is -\ 1 )('i. irt 6°
- doação. \ cnd. 4.'lilccssa(). rcvisio por
comiss	e	'iiI \I)(1'. a. 7°
- idenlil ie.t ai'. dei IIni(açio ( A[)CF. ' iru O

idi1tiiridos ((ir doação nhliniLIpal.
dslinaçu. i'cversio(Nl ((1. ar). W. § 2°(
- rei:iI i rl' anual: rel,içri& di' u.rr:is a serem
lCCl)Illh.i4lIs	erheaflhllh)h,4iIhiI)	.i
I_egis(aiii a ar!, 241. * 'r'
TERRFFÚRI() DO I'S'I'A 1)0
-- iilc	p4T.iÇiii. dis sai ou desmeinhiauiieiit:
apro i5'u hi ,'\sscinhleua I.c g islatisa (ar). 4'')
- iin I,sl.' e íUeirIade: Ietis o do 1	ado

\
'I'RÂ NSI'l()

p4lit(1'I4IeL'(1L.':Iç'it(l:irl. II.
i'R'Pl.AI'E
-	 k' 4h Estado, estiiiiiil	ar. 2 1

- 14_liça de or)ais. Lecithls. stlhsiiiiL lis

Ui1i111ts e )F,lihStUSili) iii.' s:ii)i1le	)'eisIiÇi4h
'U(lL'ihisiit.li (art. l < )I	§	"

'fR.\l'( )R 1+ AQI	LÁ R 10
- c's;l 1 1.1ç,i 4 . ,.'  M ,11,i.i trt Ii. (\
I'R.. NSIi( RTE FI'RR( )V IÁRI()
espl 'ii;i	uihhpcliicil (lii. 1(1. I

'I'R\SI'( )Rt'L IN'J'l.:R\IIlIdH'.I.
\ci l-}(I.-\(( \1(' 1

'rRANSP( )R'l'I-; R( )I)( )VIARIO
II I '.. 4.'	1h("4_'R'lit'l.l ()1t'd es	I	i

'I'RIIIt\ %I. 1)1: ALÇADA DE MINAS
(;I•;R'ls
-- L'Tfl pc Icik'I,i 1 ,iii, (( e AI )CT. ali T(

sede (art. 107
-- nlailtlleiiç:'io. dcnniiin:iç:ii. cornposiçfio.
alteraçai	\l )(''I. ar), (i() 1

-un:lic.l5'.l( ciii o , 1 nhiiiial de .lustiça 1 lincnd.i
(	fl) 1 (UuÇ) II ' 63 1

'FRI I$t 'NA 1. I)F ("( )NI'AS
- apliCIÇalb de inufli ao. 76. XIIO
- api ci, i açat i de anis dc .i(iiiissiio de 4.'5s :11 II
scr\ iço púbi wo lar). lii.
- aprcci;içao dl. CO) eLMo,Il4i dl.' aptiscli).ldrl.Is
(ali. 70. VI)
- apreciaç:iii e parecer sohi'e as conia do
( ,ovcrn;nlir lar) 70. II

- ( ' i nara de I...iciiaçic :iprcclaçui i da legal idade
de 1(44 (ali. 76. § 6'')
- c ilI l i e l e ncia pala atisiliar a Assembleia na
6scaIm,açio do Estado 1 ar). 76
- 4.'iilmpenncta pris umi .i ian. 77.
- '4 immpiisiçiio 1 1i'l 771

ciniselhci rio.:aprovação (Ei escolha:
ci)hmm(iL'mCliCia pris ((IS ,i (II ,Assenihl.ia (ai. 62.
XXIII. ti

	

Ll'l.5' 'i	 irçanientinla. repasse t 'iniiieemro art.
102 e p.iracrats 1

-- elmhoraçao do Regillicn(i 1 Interno, elciçún dc
4 reli diretivo e iJrg:Iii 1 /açii i de Sccrciai'i a (ar)

eni mssao de parecei ,obre èfli jire si 11)11 is (art.

76. \'IIIi
CXi mne de procedi ilmen(os 1 leI) alúrli iS (ar). 76.

XI \" (
li scaIiíaço da aplicação de recursos

re :t.mdi s por ci (15 'ii i a n. 76. \[i
hseal iiaço ilas ipi 4_'ações (II) Tesouro

Esmadimil (ai'). 76. XXIIi
- fiscalização de ClilI ( R' S iis com a plir) uelp:içiO
do 1 siad' (ali. 76, X
- liimçio de tisah;.tçiii di Poder Público ar).
7.	1°.
- )iII5iiilIL'iil(idos adiiimnisii'adrire. pllhIicoS(art.
76. II)
- niameriasde iniciativa privativa do Presidente
(ar). 06. II)
- nnieaç,i' de ( ' 4 iiselheiro.: eiiiliI)eté flClit do
Uvernadir utr). 90, XXI Iii
-oi'gaiii/açiio (ali. 71. § te 2'(
- parmicipaçi o: amldlelmeil pública re g ional (ar).
157.
- prLhçi.to de	i ealil/açn' ,tlr,i\ es de lei
de legada (ar). 72.	1''.
- po iihtiçaO de )oiii,id,i de cofl)dS (ir). 70. IV)
- pJpsii (rçimineilniria i ar). 156. parágrafo
U(1iii

rciii /aç.'u dc ,tulit rias lar), 7). \ lO
- rc o' se lm)aç,i	(e nec til ari dade ao Poder
4.' Iiipe(cii(e (ar) 76. XVIII)
'IRlili NAI. D( )jl'?Rl

I1W, I	i.iIi4.ni .	ti p4 ISIÇiO ( ari 1 121
'I'RlItt NAI. [)E.II1'I'IÇ..

da oni.iiiui.iç.io (uuIici.ui.i (AI)(]'.
ai),
- coililetellcia 011'ts. 9t, 103, II. 104, 106. (e
lI.c \I)("I'. ari. 59
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— composição (ali. 105)
materia ele iniciativa cio I'residente (ali. 66. IV)

TRIBt NA! 1)1; jUS'I'IÇA MILITAR
—)Liri!iç.i. ICdC e COi1)s .1Ç)0 'au. 11(1)
- rioniczt 5 ao sE Conselheiros. counpeteii.'ia elo
Governador ar). 90. XXIII)
TRIBUNAIS DE sE(;tJINI)() GRAU
- on)petcncia (ali, 103. h
TRIBUNAIS F: JUÍZOS INFERIORES
—criação.' orgatil/ação (ali. (. I\. ai
TRIBUTOS

(Ver iaunbum IMPOSTOS e TAXAS)
- aul ri/ação para recolhimento de receitas (ar).
239
— lirnitaçies ao poder de tributar ar). 152,
TURISMO

artesanato: estimulo 1 ir). 243. IV
-- Estado: apoio e incenuis o art. 242
- fundo de assistência ao turismo: criação iart.
243. VI)
— política estadual dc turismo: diretrizes (ali. 243)
— regionalitação (ali. 243. 1, IV. V)
- turismo social: incentivos: benefícios fiscais
(ar). 243. parágrafo único)

UNIÃO
— competência comum Cora Estado e
Niunicipios lar). II)
UNIDADE. 1: INTI:o; RI DA DE TI:RRI-
lORIAI.
- garanti.i; bjetiso do	lari. 2.
— preser\,içao: objetivo do Estado )art. 2. \l
LNII)kI)I:s FEDERATIVAS
- proibida a distinção (iii 5. III)
LNIVI:RSIDADED0 I;s'rAD() DE MINAS
(;I;R AIS

(Ver lainheni EDUCAÇÃO)
— criação (AI )CT. art. SI)
— destinação de recursos (art. 161. IV. 1 e art.
1991
— dotações e recursos: criação de cursos
superiores nos vales do Jequitinhonha e cl

Mucuri (art. 199, § 2°)
— dotações e recursos: percentagem (art. 1).
§* 1°c 2°)

— itistal;ição e absorção de entidades de ensino
superior ( AI )CT. art. SI. § 1°)
- iulte.!i';içàO ao sistema estadual de ensino (ar).
S2. 4"
INI\ ERsIDAI)I: ESTAI)tI. DE
MONTES CLAROS
- destinação de recursos )art. ló 1 IV. fe ali. 199)
- dotações e recursos: criação de cursos
superiores nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri (ar). 199. § 2°)
— dotações e recursos: percentagem lar. 199. §
1°c 2')
— iriiegr.ição ao sistenia estadual de ensino (ali.
$2.
USO 1)0 SOLO

(Ver RF('YI .k() METROPOLITANA)

kI

VA('.N('IA 1) 05 ('AR(;OS 1)0
GOVERNO)
- eleição para pros imento (ali. 87. ** !"a 3°)
— normas para a sucessão (ar). 87
VALORES ÉTICOS
— preservação: oh1e'tt so elo Estado (art.  2". III)

VARAS JUDICIÁRIAS
— criação: competência do Tribunal de Justiça
(ar). lIS)
— cn;içao. or gani ação e tixaçãode vencimentos:
materma de iniciativa elo Presidente elo Tribunal
de J Lis) iça (ar). 66. IV. a)
VELI II( 'E

Ver FAMÍLIA. CRIANÇA. Al)OLES-
('F\IN. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA,
lI)OS( li
VI,:Mi\II:N'rOS

contribuição soem) )art. 24. § 6"a 8")
— irredutibilidade (ar). 24. § 5°)
- limite (ar). 24. § 1°)
— servidor público. civil, militar: revisão. Oxação
(ar). 24. ** l°a 81
-5 miicul.iç;itieqtimpataçao: sedaç;'	ii. 21. § 3°)
\1:\(I\II:NrOS 1)1: N ii:iitiios E
sI:R\ II)ORES 1)0 'IRIBI \ 'ti. DE
('ONIAS
- fixação: matéria de iniciativa elo 'residente
(art. 66, II)
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kciiiçn de bens (ali. 1 7.	2
eILiÇi(i	Sst (;ir[, 174)
ieriitinciiç2iti (an, 1 79i

de	de lei iàri. 70. II
- praiti de publicação ar). 7)). * 3"
- rejetçao (iii i inulcnçiio J)cla '\ssenhlta lan.
70. **	ii 71
\I(F-(.( n1:RN.-DOR

.t(flhUiçot' iii	.	7
,ititfl/:i5 ii 'afli aLiscrUJ,r-e d1' I'is til,

- cliii) tini 111)155(1 (la piissC (ir).
- ticclaraçii ik hen (ar). 8. pir;i)!raki único
- eIeiçio, ni;iiul;itii e posse (ari, (4)

1 Isaçati dc i('riiliiiertcai	tiiIliJielL'iit ia
))iI	tiit tia ,'-\''eiii)ilt'i,i (:111. 62. \/III

piisse. renúncia. aiiloFitaçao par;i se ;iilscn)ar
(Ii 'ais. processi e Itiluaniento nos cruliles de
responsabilidade. dsl i u i ç5 i i do calei':
cíiio 'ctncia pi's iii'. .i da .-\ssemh i:i tini, i2.
l\. \. \lI. \i\ e \\ Mi
- iii sesso e julc;uiiwn i ( III crluu(cs ti llnhinS
ei i iiilxicilcia do I'ribuiu;iI (k Justiça (ar). 1116. Ia)
- rei1i1i))Cl'aÇti 1: ulualeni:l de inicial iva da Mesa
tia \sseinhltia 1 arL (o. 1. cl

	ili(i'scriiajor(an). i(S.	li
\ li 'I•-PREFF:IT()

dce!araçio de bens (ir). 177, § 2")
eleição e posse (ali, 174)
remuneraçãoneraç)o lar) 171»
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