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Constituição
do Estado de

Minas Gerais

PREÂMBULO

Nós, representantes di) povo do Estado de Minas Gerais, fiéis aos ideais de
liberdade de sua tradição, reunidos em Assembléia Constituinte, com o propósito de
instituir ordem jurídica autônoma, que, com base nas aspirações dos mineiros, consolide
OS prInCÍpIOS estabelecidos na Constituição da República, promova a descentralização
do Poder e assegure o seu controle pelos cidadãos, garanta o direito de todos àcidadania
plena, ao desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceito, fundada na justiça social. promulgamos. sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição:



TÍTULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Ari	' - () Estado de Mina Gera is itiegra. colo autonomia político-adniinistraii \u. a

República Federativa do Brasil.
§ 1 0 - 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.
§ 2° - O Estado se organiza e se rege por esta Constituição e leis que adotar, observados os

princípios constitucionais da República.
Art. 2° - São objetivos prioritários do Estado:
- garantir a eletividade dos direitos públicos subjetivos:

II - assegurar o exercício. pelo cidadão, dos mecanismos de controle da legalidade e legitimi-
dade dos atos do Poder Público e da eficácia dos serviços públicos:

(Vide Lei n° 12.999, de 311711998.)
III - preservar os valores éticos:
IV - promover a regionalização da ação administrativa, em busca do equilíbrio no desenvol-

vimento das coletividades:
V - criar condições para a segurança e a ordem públicas:
VI - pronm\ eras condições necessárias para a f'ixaçào do homem tio campo:

• (Vide Lei ti " 11.020, de 81111993.)

• (Vide Lei n° 11265.  de 411111993.)

• (Vicie Lei n" 11744. de 161111995.)
VII - garantir a educação, o ensino, a saúde e a assistência à maternidade, à infância, à

adolescência ca velhice;

(Vide Lei ,,° 10.501. (te 171111991.)

• (Vicie Lei n° 11.397. de (5/11/1994.)

• (Vide Lei n" /3.176, de 29/1/1999.)
VIII - dar assistência ao Município. especialmente ao de escassas condições de propulsão

sócioecoriôiiijca;
IX - preservar os interesses gerais e coletivos:
X - garantir a unidade ca integridade de seu território:
Xl - desenvolver e fortalecer, junto aos cidadãos e aos grupos sociais. OS sentimentos de

pertinência à comunidade mineira em lavor da preservação da unidade geográfica de Minas Gerais
e de sua identidade social. cuhural. política e histórica.

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

EL



TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Art. 4"- () Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos

e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País.

§ 1-Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função
de direção. em órgão da administração direta ou entidade da administração indireta, o agente
público que deixar inlustificadamente de sanar, dentro de noventa dias da data do requerimento do
interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional.

§ 20 - Independe do pagamento de taxa ou de emolumento ou de garantia de instância o
exercício do direito de petição ou representação. bem como a obtenção de certidão para a defesa
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal.

• (Vicie Lei n° 13.514. de 71412000.)

• (Vide arr. 9° da Lei Conp1ementar n° 59. de 181112001.)

• (Vide Lei a" 14.688, de 311712003.)
§ 3°- Nenhuma CSSO será discriminada, ou de qualquer forma prejudicada. pelo fato de

litigar com órgão ou entidade estadual. no âmbito administrativo ou no judicial.
§ 4° - Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento. obser-

var-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a detesa ampla e o
despacho ou a decisão motivados.

§ 5°_ Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a
qual será prestada no prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.

§ 60_ O Estado garante o exercício do direito de reunião e de outras liberdades constitucio-
nais e a defesa da ordem pública, da segurança pessoal e dos patrimônios público e privado.

§ 7°- Ao presidiário & assegurado o direito a:
- assistência médica. jurídica e espiritual;

II aprendizado profissionaliiante e trabalho produtivo e remunerado;
III - acesso a notícia divulgada fora do ambiente carcerário:
IV - acesso aos dados relativos à execução da respectiva pena;
V - creche ou outras condições Iara o atendimento do disposto no art.5°. 1,. da Constituição

da República.

• (Vicie Lei a" 11.404, de 2511111994.)

• (Vide Lei a" 13.054. de 23/12/1998.)
* 8"- É passís cl de punição. nos termos da lei. o agente público que. no exercício de suas

atribuições e independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão.
Art. 5" - Ao Estado v vedado:
- estabetecerculto religioso ou igreja. subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou

manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou de aliança. ressalvada, na
6irina da lei, a colaboração deinteresse público:

II - recusar fé a documento público:
III -criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às demais unidades e entida-

des da Federação.
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TÍTULO III

DO ESTADO

CAPÍTULO 1
DA ORGANIZAÇÃO 1)0 ESTADO

Seção 1
Disposições Gerais

Ao. 6° -. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si. o Legislativo. o
Executivo e  Judiciário.

Parágrafo único - Ressalvados os CaSOS previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer
dos Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro.

Ari. 7°— São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão, definidos em lei.
Art. W' - A cidade de Belo Horizonte é a Capital doi

Seção II
1)a Competência do Estado

Art. 9"— É reservada ao Estado a com pelincia que não lhe seja vedada pela Constituição da
República.

Art. 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 instnlmento congênere:
IV - difundir a seguridade social, a educação. a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia:
V - proteger o meio ambiente:
VI - manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do

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

forma da lei;

• (Inciso (0111 redação dada pelo ar!. 1° da Emenda à Constituição
n°66. de 2511112004.)

IX - explorar diretamente, ou mediante concessão. os serviços de transporte krrovi'ário e
aquaviário que não transponham os limites do seu território e o rodoviário estadual de passageiros:

X - instituir região metropolitana. aglomeração urbana e microrregião:

• (Vide Lei Complementar n" 26. de 14/1/1993.)
XI - instituir plano de aproveitamento e destinação de terra pública e devoluta,

compatibilizando-o coma política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária;

• (Vide Lei mi " 11.020. de 8/1/1993.)

• (Vide Lei i° 11.401. (í(' 141111994.)

• (Vide Lei ,0 //,774, de 16/1/1995)

• (Vide Lei a" 12.416, de 2611211996.)
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XII -criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas. èstaçõcs ecológicas
e equivalentes, adequado à conservação dos ecossistemas do Estado, para proteção ecológica.
pesquisa científica e recreação pública, e dotá-los dos serviços públicos indispensáveis às suas
finalidades;

XIII -- dispor sobre sua divisão e organização judiciárias e divisão administrativa:

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

• (Vide Lei Complementar n" 59, de /8/1/2001.)
XIV - suplementar as normas gerais da União sobre:
a) organi/ação, efetivos, garantias. direitos e deveres da Policia Militar:

• (Vide Lei Complementar n" 23, de 2611211991.)

• (Vide Lei Complementai- n° 54. de 13/12/1999.)
h) licitação e contrato administrativo na administração pública direta e indireta:
XV - legislar privativamente nas matérias de sua competência e. concorrentemente com a

União, sobre:
a) direito tributário. linanceiro, penitenciário, econômico e urbanístico:
h) orçamento:
e) junta comercial:
d i custas dos serviços forenses:

(Vide Lei ti ' 12.989. de 301711998.)
C) produção e consumo:
fl florestas, caça, pesca. fauna. conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos

;i:ittiTais, proteção do ambiente e controle da poluição:

• (Vide Lei ,,° 10.561. de 2711211991

• (Vide Lei ti" 11.398. de 6/1/1994.)
g) proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico:
h) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor. a bens e direitos de valor

artístico, estático. histórico, turístico e paisagístico:
i) educação. cultura, ensino e desporto:
j) criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas:

• (Vide Lei Complementar ti' 59. de 181112001
1) procedimentos em maumia processual;
m)previdência social, proteção e defesa da saúde:

(Vide Lei n° 13.317, de 241911999.)
n)assistência jurídica e defensoria pública:

(Vide Lei a" 13.166. de 20/1/1999.)
o) apoio e assistência ao portador de deficiência e sua integração social:

(Vide Lei a° 11.867. de 281711995.)
pi proteção ii infância e à ju vem tide:
q organização. garantias, direitos e deveres da Polícia Civil.

1" - No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá:
- competência suplementar:
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II - compettncl a plena. quando i nexisu r lei tederal sobre normas gerais. ficando suspensa a
eficácia da lei estadual no que for contrário a lei federal superveniente.

§ 20 - () Estado poderá legislar sobre matéria da competência privativa da União, quando
permitido em lei complementar federal.

Art. II - É competência do Estado, comum à União e ao Município:
1 - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o

patrimônio público:
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia do portador de deficiência:
III - proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os

monumentos. paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos:

• (Vide Lei n" /1.726. de 3011211994.)
• (Vide Lei n" 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(-) meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas. a fauna e a hora;

(Vide Lei n°14/8/, de 171112002.)
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, com a

viabilização da assistência técnica ao produtor e da extensão rural:

• (Vide Lei pt° 11.774. de 161111995.)

• (Vide Lei o' 13.195, de 29/1/1999.)
IX - promover prograiluis de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais

e de sanca ment o básico;
• (Vide Lei n° 11.265. de 411111993.)
• (Vide Lei o" 11.392, de 61111994.)
• (Vide Lei o" 11.622. de 611011994.)

X - combater as causas da l)obre/a e os fatores de marginalização. mediante a integração
social dos setores desfavorecidos;

Xl - registrar. acompanhar e tiscaliïar as concessões de direito de pesquisa e de exploração
de recursos hídricos e minerais em seu território;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
Seção 111

1)0 Domínio Público

Ari. 12— Formam o domínio público patrimonial do Estado os seus bens móveis e imóveis,
os seus direitos e os rendimentos das atividades e serviços de sua competência.

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

'aso. na forma da lei tderaI, as decorrentes de obra da União;
II -as ilhas fluviais e lacustres não pertencente ,, à União:
III - os lagos em terreno de seu domínio e os rios que em seu território têm nascente e foz.

alvo OS de domínio da União:
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
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Seçiio IV
Da Administração Pública

Ai,. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do listado e a de entidade
descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade. moralidade, publicida-
de. címcmncia e ra,oahilidade.

• (Capaa com redação dada pelo ar!. J° da Emenda à Constituição
a" 49. de 131612001.)

§ ]"-A moralidade e a ratoahi idade dos atos do Poder Público serão apuradas, para efeito
de controle e invalidação. cm face dos dados objetivos de cada caso.

§ 2° - O agente público motivará o aio administrativo que praticar. explicitando-lhe o
fundamento legal, o tático e a finalidade.

An. 14 Administração pública direta é  que compete a órgão de qualquer dos Poderes do
Estado.

§ I' - Administração pública indireta é a que compete:

- a autarquia. de serviço ou territorial:
ii - à sociedade de economia mista:
I  - empresa pública;
IV - à fundação pública:
V - às demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do Estado.

§ 20_ A atividade administrativa do Estado se or ganizará em sistemas, principalmente a de
planejamento, a de finanças cade administração geral.

§ 3° - facultado ao Estado criar órgào, dotado de autonomia financeira e administrativa,
segundo a lei, sob a denominação de órgão autônomo.

§ 4°_ Depende de lei específica:
- a instituição e a extinção de autarquia. fundação pública e órgão autônomo:

II - a autorização para instituir, cindir e extinguir sociedade de economia mista e empresa
pública e para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado:

• (/nei.ro com redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à Constituiçà(,
n°50. de 2911012001.)

III a autoriiação para criação de subsidiaria das entidades mencionadas neste parágrafo e
para sua participação em empresa privada:

IV - ii alienação de ações que garantam. nas empresas públicas e sociedades (te economia
mista, o controle pelo Estado.

• (Parágrafo coma redação dada ,)elo art. 2" da Emenda à Constituição
n'49. de 131612001.)

§ 5°- Ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com a natureza de pessoa
jurídica de direito público.

§ (° Revogado pelo art. 3° da Eiiienda à Constituição ii"	de 8/8/2006.)

• Dispositivo revogado:

', 6" - Entidade da administração indireta somente pode ser instituí-
da para a prestação de semiiço público.

§ 7`-As relações jurídicas entre o Estado e o particular pretador de -,cr iço público em
vimiude de delegação, sob a fornia de concessão, permissão ou autoritaçào. são regidas pelo direito
público.
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§ 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 pública direta e indireta, regulando especialmente:

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

II - (>acesso  dos UsuiriOS ii registros administrativos e ai 	sobre atos de governo,
observado o disposto no art. °. X e XXXIII. da Constituição da República:

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

• (Pa,%çirafo acrescentado pelo arr. 2° da Emenda à Constituição
n°49, de 131612001.)

§ lO - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira (los 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.

• (i'arcígraJ acrescentado pelo ali. 2° da Entenda à Constituição
n°49, de 131612001.)

(Vide Lei n° 14.694, de 301712003.)
• (Vide Lei n° 15.275. de 311712004.)

§ II -A lei disporá sobre a natureza jurídica do instrumento a que se refere o § lødeste artigo
e. entre outros requisitos. sobre:

- o seu prazo de duração;
II - o controle e o critério de avaliação (te desempenho:
III - OS direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes:
IV - a remuneração do l)eSsoal;
V -alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de provimento em comissão e das

funções gratificadas. observados os satures (te retribuição correspondentes e desde que não altere
as unidades (>rgârncas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesa.

• (Inciso (l(Fes('el!t(icj() pelo ai-t. 1° da Emenda à Constituição n" 57,
de /5/7/2003.)
• (Parágrafo acrescentado pelo art. 2° da Emenda à constituição
n°49, de 13/6/200/.)
• (Vide Lei ii" 14.694, de 3017/2003.)

§ 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 Irattskrncia total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenci-
ais à continuidade dos serviços transferidos.

• (Parágrafo acrescentado pelo ai-r. 2° da Emenda à Constituição
n°49. de 13161200/.)

§ 13 - A transferneia ou cessão. onerosa ou gratuita, de pessoal efetivo ou estável pira
entidade não mencionada no § 1" deste artigo fica condicionada à anuência do servidor.

• (Parágrafo acrescentado pelo art. 2° da Emenda à Constituição
ti' 49. de 13/6/2001.)

17



4 - 1.ci compleinenlar disporá sohre u ruias gerais de criação. Étutci oiia menio e cxli UÇãO
de conselhos esi adu ais.

(Parâgraft acrescentado pelo art. 2° E,nenda à Constituição n'49,
de 131612001.)

§ 15—Será de três quintos dos membros da Assembléia Legislativa o quoruui para aprovação
de lei que autorizara alteração da estrutura societária ou a Cisão de sociedade dc economia mista
e de empresa pública ou a alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas
entidades pelo Estado. ressalvada a alienação de ações para entidade Sob controle acionário do
poder público federal, estadual ou municipal.

(Inciso com redação dada pelo art. 2° da Emenda à Constituição
a" 66. de 2511112004.)

§ 16—A lei que autorizar a alienação de ações de empresa concessionária ou permissionria
de serviço público estabelecerá a exigência de cumprimento, pelo adquirente. de metas de qualida-
de de serviço e de atendimento aos objetivos sociais insl)iradorcs da constituição da entidade.

• (P(irágrao acrescentado pelo art. 1° do Emenda à Constituição
n° 50, de 2911012001).

§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público
de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de
saneamento básico, autorizada nos termos deste artigo, será submetida a referendo popular.

• (Inciso <o,?: redação dada pelo art. 2" da Emenda à Constituição
" 66, <te 2511112004.)

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

• (Caput coni redação dada pelo art. 3° da Emenda à Constituição
n"49. de 1316/2001.)
• (Vide Lei Ii" 13.209. de 271411999.)
• (Vide Lei a" 13.994, de 18191200/.)
• (Vide Lei a" 14.167, de 111112002.)

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

§ 20 - ( Suprimido pelo art. 1° da Emenda à Constituição 0 IS. de 111211995,1

• Dispositivo suprimido.-
-§ 2° - Para a deternunaçao da ,,,odalidade de licitação, nos casos de
obra.s e serviços <te engenharia. compras e serviços, a cargo de qual-
quer dos Poderes do Estado ou de entidade da ad,ninisíração indireta
os limites ,ná.oimos de valor corresponderão a cinqüenta por cento dos
adotados pela União.

Au. 16— As pessoas jurídicas de direito público e as (lc direito privado prestadoras de sers iço,",
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo
ohngatoiia a regressão, no prazo estabelecido em lei, contra o resportsásel, nos casos de (1010 OU culpa.

• (Vide Lei a° 11.813, de 231111995.)



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 constarão nome, símbolo ou imagem que caraCteritem 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-
põem, publicarão. trimestralmente, o montante das despesas com publicidade pagas, ou contra-
tadas naquele período com cada agência ou veículo de comunicação.

Art. 18 - A aquisição de bem imóvel, a título oncroso. 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.

§ 1°—A alienação de bem móvel depende de avaliação prévia e de licitação, dispensável esta,
na forma da lei, nos casos de:

- doação:
li - permuta.
§ 22'— O 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 titulo 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 editicações de Interesse administrativo, as terras públicas e a
documentação dos serviços públicos.

§ 4°— Ocadastramcntoc a identificação técnica dos imóveis do Estado, de que trata o parágrafo
anterior, devem ser anualmente atualizados, garantido o acesso às informações neles contidas.

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

de competência ejui-isdição. precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

Seção V
Dos Servidores Públicos

Subseção 1
Disposições Gerais

Ari. 20— A atividade administrativa permanente é exercida:
1 na administração direta de qualquer dos Poderes. por servidor 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 da-1a pelo art. 4° da Emenda à Constituição
n°49. de /3/6/200/.)

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 pordetentor de iunção pública, sujeito ao regime Jurídico próprio
de cada entidade. na forma prevista em lei:

• (Inciso com redação dada pelo art. 4° da Emenda à Constituição
n°49. de 131612001.)
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- rias 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 função de confiança.

• (Inciso acrescentado pelo art. 4° da Eineiula à Constituição n° 49,
de 13/6/2001.)

Au. 21 - Os cargos. empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos cm lei.

§ l' - A investidura cm cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de prosas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 2"— 0 prazo de validade do concurso público é de até dois anos, prorrogável. uma vez, por
igual período.

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

§ 4° - A inobservância do disposto nos §* 1°. 2°c 3° deste artigo implica nulidade do ato e
punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

(Vide Lei n" 13.167, de 20/1/1999).
Au. 22 - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a

necessidade temporária dc excepcional interesse público.

(Vicie art. II da Lei n° 10.254, de 201711990.)
Parágrafo único - O disposto neste artigo no se aplica a funções de magistério.
Ari. 23 - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos porservidores de carreira nos casos.
condições e percentuais mínimos previstos em lei. destinam— se apenas às atribuições de direção.
elieli;t e assessoramento.

((apua, ( '001 redação dada pelo ar!. 50 da Emenda à Constituição
,t " 49. de 131612001.)

Parágrafo único - Nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo OU função
de confiança de direção superior será provido por servidor ou empregado público de carreira da
respectiva instituição.

Art. 24 —A revisão geral da remuneração do servidor público, sem distinção de índices entre
servidor público civil e militar, se fará sempre na mesma data.

§ ]'—Alei lixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração
do servidor público, observados, como limites e tio âmbito dos respectivos Poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie. a qualquer título, pelo Deputado Estadual.
l)cscmhargador e Secretário de Estado.

§ 2° - (.)s vencimentos dos cargos do Poder Legislativo cio Poder Judiciário não podem ser
superiores aos percebidos no Poder Executivo.

§ 3°— É vedado vincularou equiparar espécies rcmuneratórias para efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.

• (Parágraf) com redação dada pelo	1° da Entenda à Constituição
ri " 40. de 241512000.)

§ 4" - ()sac réscimos pecuniário ,, percebidos por servidor público não serão computadus
nem acumulados, para o Om de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idí'niico
fundamento.
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§ ° - Os vencimentos do servidor público civil e militar são irredutíveis, e a remuneração
observará o disposto nos § 1°c 2° deste artigo e os preceitos estabelecidos nos art. 150. II, 153.
III. e 153. § 2°. 1. da Constituição da República.

§ 6°— O Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar contribuição social de seus servidores,
para custeio de sistemas de previdência e assistência social, nos termos da Constituição da
República e na firma da lei,

• (Parágrafo re,çidameiirado pela Resolução da ALMG n°5/7/, de 12171I99().)

• (Parágraf regulamentado pela Lei n° 12.278. de 29/7/1996.)

• (Parágrafo regulamentado pela Lei n° 12.328, de 3111011996.)

• (Parágr(jfo regulamentado pela Lei a" 12.329. de 3111011996.)

• (Parágrafo regulamentado pela Lei n" 12.935. de 71711998.)

• (Pw'ágrafi) ,'eulamentado pela Lei a" 13.441, de 5/1/2000).
§ 7° A contribuição do servidor civil e militar do Poder Executivo, para efeito do disposto

no parágrafo anterior, não será superior a um terço do valor atuarialmente exigível.
§ 8° Os órgãos de direção de entidade responsável pela previdência e assistência social

terão a participação de servidores públicos estaduais de carreira dela contribuintes.
Art. 25 -- É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. permitida. se  houver

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

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

regulamentadas.

• (inciso como redação dada pelo art. 20 da Enenda à Constituição
n" 57, de 151712003.)

Parágrafo 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 exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes
disposições:

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

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

III - investido no mandato de Vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo. emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e. se
não houver, será aplicada a norma do inciso anterior:

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício dc mandato eletivo, seu tempo
de serviço será contado para todos os eleitos legais, exceto para promoção por merecimento:

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

Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não pode
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1"— A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração. a criação dc cargo. emprego e
função ou a alteração de estrutura de carreira bem como a admissão ou contratação de pessoal. a
qualquer título, por órgão ou entidade da administração direta ou indireta ficam condicionados a:
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- prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal
e aos acréscimos dela decorrentes:

li - autoritação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.

§ 2° - Decorrido ii pra/o estabelecido em lei para a adaptação aos parâmetros por ela
previstos. serão suspensos os repasses de verbas estaduais aos Municípios que não observarem
os limites legalmente estabelecidos.

§ 3' - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo. dentro do prazo
lixado na lei complementar referida no capto. o Estado adotará as seguintes provi(lCncias. suce.s-
si vamente:

- redução de pelo menos 201/c (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 em entidade autárquica ou flindacional. que conte menos de três anos de
efetivo exercício no Estado:

lii - dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os critérios de menor
tempo de efetivo serviço e de avaliação de desempenho. na forma da lei.

• (Artigo com redação dada pelo art. 6" da Entenda à Constituição
n°49. de /31612001).

Art. 28 - A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento com
portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

(A,iiço regitlanie,itado pela Lei n° 11.867. de 2(W11995.)
Ar(, 21) - O tios de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políti-

cos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma
e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabivel.

Subseção II
Dos Servidores Públicos Civis

• (Vide Lei o" 10.254. de 201711990.)
.\rt. 30 () Estado instituirá conselho de política de administração e remuneração de

pessoal. integrado por servidores designados por seus Poderes. com a finalidade de participar da
formulação da política de pessoal.

• (Caput CO,,t redação dada pelo ar!. 7° da Entenda à Constituição
n°49. de 131612001.)

§ 1°— A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes:
- valorização e dignificação da função pública e do servidor público:

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

tradores;
IV - sistema do mérito objetivamerue 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, iornar,w inapto para exercer as

atribuições especificas de seu cargo. serão assegurados os direitos c ,. antagens  a ele inerentes, até
seu dcli ilit iv o aprov eitanlento em outro cargo.
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§ 3° - Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva habilitação
profissional.

§ 4°— Os recursos orçamentários provenientes da economia na execução de despesas corren-
tes cm cada Órgão. autarquia e fundação serão aplicados no desenvolvimento de programas de
qualidade e produtividade. de Ireinamento e desenvolvimento, de modernização. reaparelhamento
e racionalização do serviço público ou no pagamento de adicional ou prêmio de produtividade.
nos termos da lei.

• (Pai-ágrafo acrescentado pelo arr. 70 da Emenda à Constituição
o" 49, de 131612001.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei n 14.694, de 301712003).

§ "- A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira será lixada nos termos
do § 1° do art. 24 desta Constituição.

• (Parágrafo acrescentado pelo art. 70 da Emenda à Constituição
n°49. de 131612001.)

* 6°— O Estado manterá escola de governo para a fornlaçá() e o aperteiçoanientu dos servidores
públicos, constituindo a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira.
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos com OS demais entes federados.

• (Parágrafo acrescentado pelo art. 7" da Enenda à Constituição
n°49, de /3/6/2001.)

Ar. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração Pública direta,
autárquica e fundacional os direitos previstos no ari. 7°. incisos IV. VII, 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:

§ 1'— A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se
refere o capul deste artigo, o qual não se incorporará. em nenhuma hipótese, aos proventos de
aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão
orçamentária e disponibilidade únanccira 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
cm lei de livre nomeação e exoneração.

§ 3" - Para fins de prorlioção e progressão nas carreiras será adorado, além dos critérios
estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de desempenho. que será disciplina-
doem lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço.

§ 4° - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função
pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço
público do Estado de Minas Gerais.

§ 5' - A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, para efeito de promoção
e progressão nas respectivas carreiras, obedecerá a regras especiais.

§ 6° Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:
- assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro caos dependentes:

II - assistência gratuita. em creche e pré-escola, aos filhos e aos dependentes, desde o
nascimento até seis anos de idade:

III - adicional de remuneração para as atividades penosas. insalubres ou perigosas.

• (Artigo ('010 redação dada pelo ai-t. 3° da Emenda à Constituição
n" 57, de 151712003.)
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Art. 32 - A fixação dos padrões (te sencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará:

(Caput com redação dada pelo arr. 20 da Emenda à Constituição
ii " 40, de 2415/2000.)

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

• (Inciso acrescentado pelo ai-t. 2° da Emenda à constituição n" 40.
de 241512000.)

II os requisitos para a investidura nos cargos:

• (Inciso acresce,itado pelo ali. 2° da Emenda à Constituição o" 40.
de 241.512000.)

III - as peculiaridades dos cargos.

• (Inciso acrescentado pelo ali. 2° da Emenda à Constituição o" 40.
de 241512000).

§ 1"- (Revogado pelo art. tiO da Emenda à Constituição n°57, de 151712(W.)

• Dispositivo revogado

".' 1"- O servidor público civil, incluído o das autarquias. finidaçôes.
detentor de título declaratório que lhe assegure direito à continuidade
de percepção da remuneração de cargo de provimento Cm COOIISS(W,
tem direito aos vencimentos, às gratificações e a todas as deniis vanta-
gens inerentes ao cargo em relação ao qual tenha ocorrido o
apoutilamento. ainda que decorrentes de transformação ou
reclassificação posteriores.

§ 2" -- (Revogado pelo art. 6° da Emenda à Constituição 11" .57. de 1 5/7/2(X)3.)

• Dispositivo revogado:

" 2" - O disposto no parágrafo witerior se aplica no cjiie couber ao
servidor público detentor de título declaratórw que lhe assegure direi-
to à continuidade de percepção de remuneração relativamente afiliii-
ções

3o_ Observado o disposto no capai e incisos deste artigo, a lei disporá sobre reajustes
diferenciados nas administrações direta, autárquica e fundacional dos três Poderes do Estado,
visando à reestruturação do sistema remuneratório de funções. cargos e carreiras.

• (Parágrafo acrescentado pelo ai?. 2 1 da Emenda à Constituição
ii " 40. de 241.512000.)

Ari. 33 - ()direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

• (Artigo com redução dada pelo a,?. 9" da Emenda à Constituição
n"49. de /31612001).

Art. 34- É garantida a liberação do servidor público para exercício (te mandato eletivo em
diretoria de entidade sindical representativa de servidores público-, de âmbito estadual. sem
prejuiio da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo.

§ 1" - Os servidores eleitos para cargos (te direção ou (te representação serão liberados, na
seguinte proporção. para cada sindicato:
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• (Parágrafo r(,numerado pelo a?-t. 10 da Emenda à Constituição n°37,
de 2911211998.)

- de 1.000(mil) a 3.(XX) (três mil) filiados, 1 (um) representante:
ti -de 3(()1 (três mil e um) a 6.(XX) (seis mil) filiados. 2 (dois) representantes:
III - de 6.001 seis mil e um) a 10.0(() (dez mil) iiliados.3 (três) representantes:
IV - acima de I0.(XX) (dei mil) filiados, 4 (quatro) representantes.
§ 2' - O Estado procederá ao desconto, em tolha ou ordem de pagamento. de consignações

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

• (Par(ígrafo acrescentado pelo art. 1° da Emendo à Constituição
a" 37, de 2911211998.)

• (A rtj'o ('011) reclação dada pelo ai-t. /0 da Entenda à Constituição 11°8.
de 13/7/1993.)

Art. 35 - E estás cl, após três anos de efetivo exercício. o servidor público nomeado para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 10_ O servidor público estável só perderá o cargo:
- cor virtude de sentença judicial transitada em julgado:
- mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. na forma de lei comple-
mentar. assegurada ampla defesa.

§ 20_ Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e
o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indeniza-
ção. aprovetado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneraçào proporcional ao
tempo de serviço público federal, estadual e municipal.

* 3° - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço público federal, estadual e
municipal. até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 44' - ('orno condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

• (Artigo com redação dada pelo ari. 10 da Enenda à Constituição
,i°49, de 13/6/2001.)

Ari. 36 - O servidor público será aposentado:

(Vide Lei Complementar n'64. de 251312002.)
- por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em

serviço, moléstia profissional ou doença grase. contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e
proporcionais. rios demais casos:

• (Vide Lei Comnplenienrar n°44, de 5/7/1996.)
li - compulsoriamente, aos setenta anos de idade. com  proventos proporcionais ao tempo

de serviço:
III - voluntariatnente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos

integrais:
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h aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistc3rio, se professor, e aos vinte e
cinco, se professora. com proventos integrais:

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos
proporcionais a esse tempo:

dl aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo (te serviço.

* l 0 _ As exceções ao disposto no inciso III, alíneas a e e, no caso de exercício de atividades
consideradas penosas, insalubres ou perigosas. serão as estabelecidas em lei complementar federal,

§ 2" - A lei disporá sobre a aposentadoria em cargo ou emprego temporários.
§ 3° - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integral-

mente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
* 4°-0s proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário mínimo, serão revistos, na

mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em
atividade, e serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriorniente concedidos ao
servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação OU reclassi6cação do cargo
ou da função cm que se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5° - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido. observa(](> o disposto no parágrafo anterior.

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

• (Paiág,aft ('O/fl redação dada pelo art. I da Emenda à Constituição
n°20. de 20112119(M.)
• ('Vide Lei Complementar ii " 64, de 2513/2002.)

§ 7° - Para efeito de al)osentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço
nas atividades públicas ou privadas, nos termos do § '-"do art. 202 da Con s tituição da República.

• (Parágrafo com redação dada pelo as-!. 1° da Emenda à Constituição
o" 9. de 13í711 993.)

• ( Ilide Lei Complementar n" 64, de 251312002.)
§ 5" -,\a aposentadoria, fica mantida a sistemática e a forma de cálculo dos adicionais da

atividade.
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 uns, salvo para o de
promoção. à contagem do tempo relativo ao período de afastamento.

Subseção III

• (Subseção acrescentada pelo ai-t. 3" da Emenda à Constituição n°40,
de 241512000.)

Dos Ser-idorcs Policiais Civis

• (Título da subseção com denominação dada pelo ar!. $°da Enenda à
Constituição o" 40. de 241512000.)

Art. 38 - Assegurados. no que couber. os direitos. garantias e prerrogativas previstos nas
Subseções 1 e II deste Capítulo e observado o disposto no ao. 32 desta ('onstituição. a lei disporá
sobre os planos de carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis.
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• (Capta com redação dada pelo art. 30 da Emenda à Constituição
o" 40, de 241.512000.)

Parágrafo único - A aposentadoria do servidor policial civil obedecerá ao disposto em lei
complementar federal.

• (Parágrafo acrescentado pelo art. /0 da Emenda à Constituição
o" 68, de 2011212004.)

Seção VI
• (Seção renumerachi pelo a,?. 4" cia Emenda à Constituição o" 40.
de 241512000.)

I)os 1iIitaresdo Estado

• (Título cia Seção com redação dada pelo au. 40 da Emenda à (lonsti-
tiilÇã() n'40, de 241512000.)

• (Vide Lei Complementar n'54. de 13/12/1999.)

• (Vide Lei a" 14.310, de 191612002.)
Art. 39—São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar.

• (c'aput com redação dada pelo a,?. 1° da Emenda à Constituição
ti' 39, de 21611998.)

• (Vide Lei Complementar o" 28, de 101711993.)

• (Vide Lei Conipleinentar n"31, de 141111994.)

• (Vide Lei Coniplensenrar o" 4/. de 9/1/1996.)

• (Vide Lei Complementar o" 50. de 13/1/1998.)

• (Vide Lei Complementar n o 58, de 2911112000.)
§ 1°—As patentes, com prerrogativas, direitos e deeres a elas inerentes. são asseguradas em

plenitude aos Oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos
e uniforme militares.

§ 2"— As patentes dos Oficiais são conferidas pelo Governador do Estado.
§ 3° - O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanentes será

transferido para a reserva.
§ 4"— O militar da ativa que aceitar cargo. emprego ou função públicos temporários, não

eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e,
enquanto permanecer nessa situação. somente pudera ser promovido por antigüidade. terá seu
tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência pala a reserva  e será,
depois de dois anos de afastamento. Contínuos OU não, transferido para a inatividade.

§ 5' - Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
§ 6"—O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos.
§ 7"—O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou

com ele incompatível. por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial. em
tempo de guerra. e a lei especificará os casos de StlhlfliSsá() a processo e o ruo deste.

§ 80 - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade
uperior a dois anos. por sentença transitada em julgado. será submetido ao julgamento previsto

no parágrafo anterior.
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§ 9° - A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o
disposto 1)0 art. III.

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

• (Vide Lei C(>,nplementar n°55. de 101112000.)
• (Vide Lei Complementar n ' 58. de 2911112000.)

• (Vide Lei Complementar n° 62. de 1911212001.)
§ II —Aplica-se ao militar o disposto nos §* 1". 2". 3°. 4°. 5°c 6" do art. 31 e nos §* 4°, S° 6°

e 7" do art. 36 desta Constituição e nOS j flciSoS VI. VIII. XII, XVII. XVIII e XIX do art. 70 da
Constituição da República.

• (Pará ç'raJo cont redação (kil/(l pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n°57, de 151712003.)

§ 12 - Os militares da mesma patente perceberão os mesmos vencimentos e santagenS.
excetuadas as provenientes de cursos ou tempo de sers içi

-o VII

(Seção renumerada pelo ari. 4" da Emenda à Consliluiç'ão is" 40,
de 24/5/2000.)

Dos Serviços Públicos

Ail. 4() - Incumbe ao 1 slado. às entidades da adminu st uiçào indireta e ao particular dclegad
assegurar, na prestação de serviços públicos, a efetividade:

- dos requisitos, dentre outros. de eficiência. segurança e continuidade dos serviços públi-
cos, e do preço ou tarifa justa e compensada:

II - dos direitos do usuário.

§ I' - A delegação da execução de serviço público será precedida de licitação, na fornia da lei.

§ 2"— A lei disporá sobre:
-o reg ime das empresas concessionãrias e permissionárias de serviços públicos. o caráter

especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, caduci-
dade. Oscati,ação e rescisão da concessão ou da permissão:

• (Vide Lei n° 10.453. de 221111990
II - a política tarifária:
III - a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado.

• (Vide Lei o" 10.453, de 221111991.)
§ 3" -- Ë facultado ao Poder Público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na

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

§ 4' - A ,., reclamações relativas à prcstaço de serviço público serão disciplinadas em lei.

• (Pa,'ágraft) regulamestado pela Lei o" 12.628. de 6/10/1997.)
* 5 <'—A lei estabelecerá tratamento especial eia favor do usuário de baixa renda.

• (Vide Lei n 0 11.047, de 15/1/1993.)
• (Vi(le Lei n° 11.751, de 161111995.)
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Seção VIII

• (Seção renuiiu'rada pela Emenda à Constituição n°40, de 241.512000.)
Da Regionalização

Subseção 1
Disposições Gerais

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

comum. cm árcade intensa urbanização:
II - 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 geocconômico e social:

III - assistir os Municípios de escassas condições de propulsão sociocconomica. situados
na região. para que se inte g rem no processo de desenvo1% ullcnto.

• (Vide Lei n" 11.085, de 30/4/1994.)
Subseção II

Da Região Metropolitana, Aglomeração Urbana e Microrregiào

Art. 42 - O Estado poderá instituir, mediante lei complementar, região metropolitana,
aglomeração urbana e rnierorregião constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, para
integrar o plane jamento.a organização e a execução de funções públicas de interesse comum.

• (Artigo alterado pelo ar!. 1° da Emenda à Constituição n° 65. de
2511112004.)
• (Vide Lei Complementar n°26, de 141111993.)
• (Vide Lei Complementar n° 43. de 311.511996.)
• (Vide Lei Complementar n° 48, de 1211111V97)
• (Vide Lei Coniplementar n°51, de 3011211998.)
• (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 Complementar n'89, de 121112006.)
• (Vide Lei Complementar n° 90. de 121112006.)

Ari. 43 - Considera-se função pública de interesse comum a atividade ou o serviço cuja
realização por parte de um Município. isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros
Municípios integrantes da região metropolitana.

§ 1 - A gestão de função pública de interesse comum será unificada.
* 2° - As especificações das funções públicas de interesse comum serão definidas na lei

complementar que instituir região iietropolitaiia. aglomeração urbana e microrregião.

• (A1-l igo alterado pelo ar!. 1° da Emenda à Constituição n° 65, de
2.511112004.)

Ari. 44—A instituição de região metropolitana se fará com base nos conceitos estabelecidos
nesta Constituição e naav aliação, na forma de parecer técnico. do conjunto dos seguintes dados
ou fatores, dentre outros, objetivamente apurados:
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- população e crescimento demográfico. com  projeção qU inqiienal:
II - grau de conurbação e movimentos pendulares da população:
III - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento:
IV fatores de polarização:
V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais Municípios. com implicação no

desenvolvimento da região.
§ 1 - l.ei complementar estabelecerá os procedimentos para a elaboração e a análise do

parecer técnico a que se refere o capta deste artigo, indispensável para a apresentação do projeto
de lei complementar de instituição de região metropolitana.

§ 2 - A inclusão de Município em região metropolitana já instituída será feita com base em
estudo técnico prés io, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos neste artigo.

• (Artigo com redação dada pelo arr. 1° da Emenda à Constituição
n° ós. de 2511112004.)

Art. 4 - Considera-se região metropolitana o conjunto de Municípios limítrofes que apre-
sentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do tecido urbano e de complementaridade de
funções urbanas. que tenha como núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que exija
l)laTtej;111entU inte g rado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes.

• (Artigo com redação dada pelo ai-I. 1" da Emenda à Constituição
n° 65. de 25/11/2004.)

Art. 46 - 1 laverá cm cada região metropolitana:
- unia Assembléia Metropolitana:

II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano:
lii - uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e executivo:
IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado:
V - um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ 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 as macrodireirizes do planejamento global da região metropolitana:

II - vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de SeUS membros, resolução emitida
pelo Conselho I)elibcratis o de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 2 - Fica assegurada, para fins de deliberação, representação paritária entre o Estado e os
Municípios da região metropolitana na Assembléia Metropolitana, nos termos de lei complementar.

§ 3 - O Conselho I)eliherativo de Dcsenvolimento Metropolitano é o órgão colegiado da
região metropolitana ao qual compete:

- deliher,rr sobre o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum:
li - elaborar a programação normativa da implantação e da execução das funções públicas de

interesse comum:
III - proocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da

região metropolitana:
IV - aprovar as regras de compatibi litação entre o planejamento da região metropolitana e as

políticas setoriais adotadas pelo poder público para a região:
V - deliberar sobre a gestão do Fundo de I)esenvotvimento Metropolitano.
§ 4 - Fica assegurada a participação de representantes do Estado, dos Municípios da região

metropolitana e da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo (te I)escnvolvimento
Metropolitano.
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• (Artigo COnE redação dada pelo arr. 1° da Emenda à Constituição
n" 65, de 2511172004.)

Au. 47- Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, destinado a financiar
os planos e pn)jetos da região metropolitana. em consonância com o Plano Diretor de Desenvol-
vimento Integrado.

• (Artigo ('Om redação dada pelo art. 1" da Emenda à Constituição
o" 65, de 2511112004.)

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

l'arrafo único - Ai ristiluição  de aglomeração urbana obedecerá, no que couber, ao disposto
no ar(. 44.

• (Artigo com redação dada pelo art. 1° da Emenda à Constituição
n°65, (te 25/1/12004.)

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

• (A rtiçO com redação dada pelo art. l°da Emenda à Constituição o°
65, de 2511112004.)

Au. 50- O Estado compatibilizará a organização administrativa regional de seus órgãos da
administraçãodin.ta e indireta com as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micmrngiões.

• (A trigo) ('o!), redação dada pelo art. 1° da Emenda à Constituição
,,° 65. de 2571112004.)

Subseção III
Das Regiões de 1 )esens olviniento

Au. 51 -- O Estado instituirá autarquias territoriais para planejamento e orientação da
execução articulada de funções e serviços públicos com a finalidade de desenvolvimento global em
favor da população do mesmo complexo geoeconômico e social.

§ 1° -- Entre outras atribuições, incumbe à autarquia territorial de desenvolvimento:
- coordenar a elaboração dos planos. programas e projetos permanentes de desenvolvi-

mento integrado da região. orientando, fiscalizando e controlando-lhes a execução. observadas as
diretrizes do Governo;

II - articular, no âmbito regional. a ação dos organismos estaduais, para que se integrem no
processo de consecução racionalizada dos objetivos comuns de justiça social e desenvolvimento:

III - executar, em articulação cnn) os organismos estaduais, funções públicas e serviços
essenciais da infra-estrutura de (lesen\olvimcnto do complexo geoeconõnuico e social;

IV - articular-se com organismo federal, ou internacional, para a captação de recursos de
investimento ou financiamento na região;

V - promover a cultura e preservar as tradições da região.
§ 20 - É obrigatória a inclusão, nas propostas orçamentárias e nos planos plunanuais de

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

* 3° - Lei complementar disporá sobre as autarquias territoriais de desenvolvimento, sua
organização e funcionamento.

§ 4°- A lei criará o Fundo de Desenvolvimento Regional.
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CAPÍTULO 11

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Seção 1
Do [poder Legislativo

Subseção 1
Da Assembléia Legislativa

Art. 52 - O Poder l.eíislativo é exercido pela Assembléia Legislativa, que se compõe de
representantes do povo mineiro, eleitos na turma da lei.

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

§ 2" - O número de Deputados não vigorará na legislatura em que for fixado.
§ 3° Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
Ari. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, cru ordinária, na Capital do Estado.

independentemente de convocação, de primeiro de fevereiro a dezoito de julho e de primeiro de
agosto a vinte de dezembro de cada ano.

• (Capai com redação dada pelo 01. 1° da Entenda à Constituição
n° 74, de 111512006.)

§ 1° - As reuniões previstas para as datas fixadas neste artigo serão transferidas l)aI'a o
primeiro (lia útil subseqüente, quando recaírem em sábado. domingo ou lériado.

§ 2° - A sessão legislativa ordinária não serí interrompida sem a aprovação do priliciti da Lei de
l)iretrizes Orçamentárias nem encerrada sem que sca aprovado o prqjeio da Lei Oiainentáiia Anual.

• (Pará rrafo caia redação dada pelo art. 1° da Emenda à Constituição
n° 74, de /1/5/2006.)

§ 3o_ No início de cada legislatura. haverá reuniões preparatórias, entre OS dias primeiro e
quinze de fevereiro. com a finalidade de:

• (Capul com redação c/w/a pelo 0,1. 1" da Emenda à Constituição
n° 74, de 11/5/2006.)

- dar posse aos Deputados diplomados:
II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos, permitida uma única recondução

para o mesmo cargo na eleição subseqüente, na mesma legislatura ou na seguinte.

(Inciso com redação dada pelo ari. / da Emenda à Constituição n°64.
de 1011112004.)

§ 4°— 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° - Aconvocação de sessão extraordinária da Assembléia Legislativa será feita:
- pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse público relevante:

11 - por seu Presidente. quando ocorrer intervenção cio Município, para o compromisso e a
posse do Governador e do Vice— Governador do Estado. ou, eni caso de urgência ou de interesse
público relevante, a requerimento da maioria de seus membros.

§ 6°— Na sessão extraordinária. a Assembléia Le g islativa somente deliberará sobre a matéria
para a qual tenha sido convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da
convocação.
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• (Parágrafo com redação dada pelo art. 10(1(1 Emenda à constituição
n° 74. de 11/5/2006.)

§ 7°- (Suprimido pelo art. 10 da Emenda i Constituição n°21. de 3/7/1997.)

Dispositivo suprimnido:

-§ 7° - Dura,,te o recesso, lia verá uma comissão representativa da
Assembléia !.egislativa, atendida em sua com posição. tanto quanto
possível, a 1,ro1>orcionalidade das representações partidárias, obser-
vado o seguinte:

- SCUS membros são eleitos na ultima 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 presidirá. -
Ari. 54-- A Assembléia 1 .egislativa ou qualquer de suas comissões poderão c<

 de Estado. dirigente de entidade da administração indireta ou titular de órgão diretamente
subordinado ao Governador do Estado para prestarem. pcssoalmente. informações sobre assunto
previamente determinado, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada.

• (Caput com redação dada pelo art. 1" da Emenda à Constituição
n° 19. de 2011211996.)

§ 1° - O Secretário de Estado poderá comparecer à Assemhlia Legislativa ou a qualquerde
suas comissões, por sua iniciativa e após entendimento com a Mesa da Assembléia, para expor
assunto de relevãncia de sua Secretaria.

§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informação, e a recusa. ou o não- atendimento no pruio de trinta dias, ou a prestação de informa-
ção falsa importam crime de responsabilidade.

§ 3° A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar ca outras autoridades
estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Art. 55- Salvo disposição constitucional cm contrário. asdeliberações daAsscmhléia Legislativa
e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria (te seus membros.

Subseção li
Dos l)eputai.los

Art. Só - O Deputado é inviolável, civil e penalmente. por quaisquer de suas opiniões.
palavras e Votos.

§ 1° - O Deputado. desde a expedição do diploma, será submetido a julgamento perante o
Tribunal de Justiça.

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

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

§ 4° - Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomaçao. o
Tribunal de Justiça dará ciência àAssembléia Legislativa. que. por iniciativa de partido político
nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá. até a decisão final, sustar o
andamento da ação.
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§ 5°-O pedido de sustação será apreciado pela Assembléia Legislativa no prazo improrrogável
de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa.

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

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

§ 8° - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição da República não inscritas nesta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade. remuneração. perda de mandato.
licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas.

• (A 1-figo CO,,? redaçâo dada j)eIo art. 1° da Emenda à Constituição
n" 54, de 1811212002.)

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

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. autarquia, empresa
pública, sociedade de economia niista ou empresa concessionária dc serviço público, salvo quan-
do o contrato obedecer a cláusulas uniformes:

h) aceitar ou exercercargo. função ou emprego remunerado, incluídos os deque seja demissível
(idnui,wr, nas entidades indicadas na alínea anterior:

li - desde a posse:
a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de

contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada:
h ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nulo??' nas entidades indicadas no

inciso 1. a:
e) 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.
Ari. 58 - Perderá o mandato o Deputado:
- que infringir proibição estabelecida no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar:
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das reuniões ordiná-

rias, salvo licença ou missão autorizada pela Assembléia Legislativa:
IV - que perder os direitos políticos ou OS tiver suspensos:
V - quando o decretara Justiça Eleitoral. nos casos previstos na Constituição da República;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
§ 1° - É incompatível corri o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento

Interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao Deputado ou a percepção de vantagem indevida.
§ 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 l.cgistati a. assegurada ampla defesa.

§ 3°- Nos casos dos incisos til. IV e V. a perda ,,erá declarada pela Mesa da Assembléia, de
ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na
Assembléia Legislativa, assegurada ampla deFesa.

Art. 59 - Não perderá o mandato o Deputado:
- investido em cargo de Ministro de Estado. Governador de Território. Secretário de

Estado. do I)isirico Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplo-
mática temporária;

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 SC5S() legislativa.
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§ lO - O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura cm cargo mencionado
neste artigo. ou de licença superior a cento e vinte dias.

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

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

Das Comissões

Ari. 60—A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias. constituídas
na forma do Regimento Interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os lermos do ato
de sua criação.

(Vide 1?eso/uçào da AÍ.MG n 0 5.176, de 6/11/1997)
§ 1° - Na constituição da Mesa e na de cada comissio é assegurada, tanto quanto possível,

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

§ 2"— Às comissões, em razão da matéria de sua competência. cabe:
- discutir  votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento interno, acompetên-

eia do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo (los membros da Assembléia:
II - realizar audiência pública com entidade da sociedade civil:
III realizar audiência pública em regiões do Estado, para subsidiar o processo legislativo,

observada a disponibilidade orçamentária:
IV - convocar. além das autoridades a que se refere o art. 54, outra autoridade estadual para

prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições, constituindo infração administra-
(iva a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias:

V - receber petição. reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou
omissão de autoridade ou entidade públicas:

VI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão:
VII - apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do Estado. de região metropo-

litana, de aglomeração urbana e de microrregião:
Viii - acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e

exercera fiscalização dos recursos estaduais neles investidos.
§ 3"— As Comissões Parlamentares de Inquérito, observada a legislação especifica, no que

couber. terão poderes dc investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previs-
tos no Regimento Interno, e serão criada ,  -i requerimento de uni terço dos membros daAssernhléia
Legislativa, para apuração de lato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se foro caso.
serão encaminhadas ao Ministério Público, ou a outra autoridade competente. para que se promo-
va a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator.

Subseção IV
Das Atribuições da Assembléia Legislativa

• (Vide Resolução da A LMG n°5.170. de 611111997)
Ari. 61 —Cabe àAssenihléial.egisliitiva. corri asançãodo(iovernador. nãoexiida esta para o

especificado no art. 62, dispor sobre todas as matérias de competência do I --siado. especificamente:
- plano plurianual e orçamentos anuais:

II - diretrizes orçamentárias:
til - sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas:
IV - dívida pública, abertura e operação de crédito:



V - plano de desenvolvimento:
VI - nornias gerais relativaa() planejamento e execução de funções públicas deinteresse

comum, a cargo da região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião;
VII - fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar:

• (Inciso com redação dada pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n" 39, de 2/6/1999).

• (Vide Lei Conplenentar n° 23. de 26/12/1 99L)

• (Vide Lei Complementar n" 54. de 13/12/1999.)
VIII -criação. translbrmaçã(i e extinção de cargo, emprego e função públicos na administra-

ção direta. autárquica e fundacional e fixação de remuneração. observados os paránlelros estabe-
lecidos na Lei de I)iretrizes Orçamentiírias:

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

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

Xl —criação, estruturação e definição de atribuições das Secretarias de Estado:
XII - organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da I)efcnsoria Pública, do

Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos da Administração
Pública:

XIII - organização e divisãojudiciárias:

• (Vide Lei Complementar n° 59, de 181112001.)
XIV - bens do domínio público:
XV - aquisição onerosa e alienação de bem imóvel 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 de legislação concorrente, deque trata o ao. 24 da Constituição da República:
XIX - inatëriada competência reservada ao Estado Federado no § l°do ali. 25 da Constitui-

ção da República.
Art. 62 Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
- eleecr a Mesa e constituir as comissões:

II - elziborar o Regi incuto Interno:

• ( vide Revolução da A LMG n°5. 176, de 6/11/1997.)
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 Direirizes Orçamentárias:

V - aprovar crédito suplernentarao orçank'nlo de sua Secretaria. nos termos desta Constituição;
VI - conceder licença para processar Deputado;
VII - lixar, em cada legislatura, para ter vigência na subseqüente. a remuneraçãodo Deputado:
VIII - fixar. para cada exercício financeiro, a reniuricração do Governador, do Vice-Governa-

dor e do Secretário de Estado:
IX - dar posse ao Governador e ao Vice-Gos ernador do Estado:
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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 Governador a ausentar-se do Estado, e o Vice-Governador, do País, quando

a ausência exceder qwnzc dias:
XIII - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração dc processo contra o

Governador e o Vice-Governador do Estado, nos crimes de responsabilidade, e, contra o Secretá-
rio de Estado, nos crimes de responsabilidade não conexos com os do Governador:

XIV - processar e julizar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de
responsabilidade, e o Secretário de Estado nos crimes da mesma natureza COflCXOS com aqueles:

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

• (Inciso cont redação dada pelo ar!. /° da Enenda à Constituição
n° 56, de 111712003.)

XVI -aprovar. por maioria de seus membros e por voto secreto, a exoneração. de ofício. do
Procurador-Geral de Ju'tiça. antes do término de seu mandato:

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

XVIII - destituir do cargo o Governador e o Vice-Governador do Estado, após condenação
por crime comum ou de responsabili(lade;

XIX proceder à tomada de contas do Governador do Estado não apresentadas dentro de
sessenta dias da abertura da sessão legislativa:

XX - julgar, anualmente. as contas prestadas pelo Governador do Estado, e apreciar os
relatórios sobre a execução dos planos de governo:

XXI - escolher cinco dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas:
XXII - apreciar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas:
XXIII - aprovar. previamente, por voto secreto. após argüição pública, a escolha:
a) dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador do Estado:
h) dos membros do Conselho de Governo indicados pelo Governador do Estado, do Conse-

lho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa Social:
e) de Interventor em Município:
d dos Presidentes das entidades da administração pública indireta, dos Presidentes e dos

Diretores do sistema financeiro estadual:
e) de titular de cargo, quando a lei o determinar.

• (inciso com redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
0 0 26, de 91711997.)

XXIV - elegeros quatro membros doConselho de Governo a que se refere o inciso V do art. 94:
XXV - autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado com entidade de direito

público ou privado e ratificar o que. por motivo de urgência. ou de interesse público, for efetivado
sem essa autorii.ação. desde que encaminhado Assembléia Legislativa nos dei dias úteis subse-
qüentes à sua celebração:

(Inciso declarado inconstitucional eu: 71811997 - ADIN 165. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 26/9/1997.)

XXVI - aprovar convênio intermunicipal para modificação de limites:
XXVII - solicitara intervenção federal:
XXVIII - aprovar ou suspender a intervenção cm Município:
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XXIX - suspender, no todo OU em parte, a execução de ato normativo estadual declarado.
incidentalmente. inconstitucional pordecisüodelinitiva do Tribunal de Justiça, quando a decisão
de inconstitucional idade for limitada ao texto da Constituição do Estado:

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

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

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

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

XXXIV - aprovar. previamente. a alienação ou a concessão de terra pública, ressalvados:
a) OS CaSOS previstos rio § 2" do art. 246 e nos §* 3°c 8° do ar!. 247:

a alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais previstas no art. 247. com
área de até 1 00h (cem hectares):

• (Inciso caiu redação du(/o: pelo art. 1° da Emenda à Constituição
n " 34, de 8/7/1998.)

XXXV - mudar temporariamente sua sede:
XXXVI - dispor sobre o sistema de previdência e assistência social dos seus membros e dos

servidores de sua Secretaria, observado, ainda, o disposto no ar!. 31. III:
XXXVII - manifestar-se, perante o Congresso Nacional, após resolução aprovada pela

maioria de seus membros, na hipótese de incorporação, subdivisão ou desmembramento de área
do território do Estado, nos termos do ar!. 48. VI. da Constituição da República.

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

• (Inciso acrescentado pelo mi. 1° da Emen(ia à Constituição o" 46.
de 2711212000.)
• (Inciso regulwnentado pela Lei o" 14.044, de 2311012001.)

§ 1"— No caso previsto no inciso XIV. a condenação, que somente será proferida por dois
terços dos votosdaAsseml,léia Legislativa, se limitará à perda (]<)cargo, com inabilitação. poroito
anos, para o exercício de tinção pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

§ 2°— A representação judicial da Asseinhléia Legislatisa é exercida por sua Procuradoria-
Geral, à qual cabe taiiibtrii a consultoria jurídica do Poder 1 .egislarivo.

§ 30_ O não-encaminhamento, à Assembléia Legislativa, dos convênios a que se refere o
inciso XXV, nos dei dias úteis subseqüentes à sua celebração, implica a nulidade dos atos já
praticados em virtude de sua execução.

* 4-0 exercício da competência a que se refere o inciso XXXVIII dar-se-á nos termos da lei.

• (ParágraJ acrescentado pelo art. 1" da Entenda à Constituição
n°46. de 2711212000.)
• (Parágrafo regu/anientado pelo Lei n" 14.044, (te 2311012001.)

Subseção V
Do Processo Legislativo

• (Vide Lei Complementar o" 78. de 91712004.)
Ar!. ( - O processo legislativo compreende a elaboração de:
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- emenda à Constituição:
II lei complementar:
III - lei ordinária:
IV - lei delegada: OU

V - resolução.
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, a alteração e a

consolidação das leis.

• (Parágrato aerescent(ido pelo art. 1" da Entenda à Constituição
o" 60, de 1911212003.)

• ( Parágivj regulamentado pela Lei C(>,nplementar n 78. de 917/2004.)
Ar!. 64 - A Constituição p.1c ser emendada por proposta:
-. de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia Legislativa:

II - do Governador do Estado; ou
III —de. no mínimo. 100 (ecili Cânianis Municipais, manilèstada pela maioria de cada unia delas.

• (Inciso com redação dada pelo mi. 1 " da Entenda à Constituição
o° 23, de 71711997.)

1° - As regras de iniciativa privativa pertinentes a legislação iniraconstitucional não se
aplicam à coriipetêneia para a apresentação da proposta de que trata este artigo.

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

§ 30 - A proposta será discutida e votada em dois turnos e considerada aprovada se obtiver.
em ambos, três quintos dos votos dos membros da Assembléia Legislativa.

* 4° - A emenda à Constituição, com o respectivo número de ordem, será promulgada pela
Mesa da Assemhlia.

* 5° -A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser reapresentada na mesma sessão legislatia.

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

§ 1°—A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Assembléia Legislativa.
§ 2°— Consideram-se lei complementar, entre outras matérias previstas nesta Constituição:
- o Código de Finanças Públicas e  Código Tributário:

II - a Lei (te Organização e Divisão Judiciárias:
III o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Servidores Públicos Militares: e
IV - as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado.

da I)el'nsoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar.
Ari. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta Constituição:
- da Mesa da Assembléia:

a) o Regimento Interno da Assembléia Legislativa:
h) a remuneração do Deputado. em cada legislatura, para a subseqüente, observado o dispos-

to nos arts. 150, II. 153. III. e 153. § 2°. 1. da Constituição da República:
e) a remuneração, para cada exercício financeiro. do Governador, do Vice-Governador e do

Secretário de Estado, observado  disposto nos arts. 150. II. 153. III, e 153, * 2°. 1. da Constitui-
ção da República:
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d)o regtilanicnto geral, que disporá sobre a organização da Secretaria da Assembléia Legislativa.
seu funcionamento, sua polícia. criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função.
regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva remuneração. observados os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24. § l e 2°. e 32:

e)a criação de entidade da administração indireta da Assembléia 1 .egislatia:
) a autorização Pala o Governador ausentar-se do Estado, e o Vice-Governador, do País.

quando a ausência exceder quinze dias:
g ),1 mudança temporária da sede da Assembléia Legislativa:
II - do Tribunal de Contas, por seu I'residcnte, a criação e a extinção de cargo e função

públicos e a fixação dc venci mentos de seus membros e dos servidores da Secretaria, observados
os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

III - do Governador do Estado:
a) a fixação eu moditicaçãodos efetivos da Polícia Militare do Corpo de Bombeiros Militar;

• (Alínea ('')fl redação dOd(i pelo ai-t. 3° da Emenda à COtiStitUiÇã()
n°39. de 2/6/1999.)

h) a criação de cargo e função públicos da administração direta. autárquica e fundacional e a
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes ()rçamentárias;

cl o regime jurídico único dos sersidores públicos dos órgãos da administração direta,
autárquica e fundacional, incluído o provimento de cargo. estabilidade e aposentadoria, reforma e
transferência de militar para ai nati v idade:

d) o quadro de empregos das empresas públicas. sociedades de economia mista e demais
entidades sob controle direto ou indireto do Estado;

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

f) a organização da Advocacia do Estado, da Delensoria Pública, da Polícia Civil, da
Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração Pública, respeitada a competência
normativa da União:

os planos plurianuais:
h)as diretrizes orçamentárias:
i) OS orçamentos anuais:
IV - do 'tribunal de Justiça, por seu Presidente:
a a criaçãoc aorganiiaçãodc tribunal e juízo interiores e vara judiciária, a fixação de vencimentos

de seus membros, dos juízes. inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízos
que lhes forem vinculados, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de L)iretriíes
Orçamentárias e o disposto nos aris. 24. § 1°c 20. e 32:

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 civis, e a
fixação da respectiva remuneração. observados os parâmetros estabelecidos na Lei (te Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24. §) 1°c 2°. e 32:

• (Alínea caiu redação dada pelo art. 1 " da Emenda à Constituição
ii " 63. de 191712004.)

e) a organi/lçao e a divisão judiciáriis e sii:ls alterações.
§ ] ` —A iniciativa de que tratam as aluiieas do inciso 1 é formalizada por meio de projeto de

resolução.
§ 2'>- Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada. além do disposto no ari. 125. a iniciativa

de r jetos sobre a criação, transformação e extinção de cargo e função públicos do Ministério
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Público e dos serviços auxiliares e a I xação da respectiva remuneração. observados os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes ()rçamcntárias e  disposto nos aris. 24. §* 1°c 2°. e 32.

• (Parúgrafr) declarado constitucional em 30/3/1995 - AL)IN 153.
Acórdão publicado no Diário da Justiça em 211912001.)

Ai. 67 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de maténa indelegável. previstas 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.

§ 1° - Das, assinaturas, no máximo vinte e cinco porcento poderão serde eleitores alistados
na Capital do Estado.

2' - Suprimido pelo ai. ]'da Emenda à Constituição n°32. de 181311998.)

• Dispositivo .s upri,nido:
-§ 2" Em cada sessão legislativa, o número de proposições populares
é limitado a cinco projetos de lei.

Art. 68 - Não será admitido aumento da despesa prevista:
- nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a comprovação da

existência de receita e o disposto no ai. 160. III:
II nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembléia Legislativa.

dos Tribunais e do Ministério Público.
Art. 69— O Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de

sua iniciativa.
§ 1° - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre o

prqjeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais
assuntos, para que se ultime a votação.

§ 20 _ O prazo estabelecido nu § 1° não corre em período de recesso daAssernhléia Legislativa
nem se aplica a projeto que dependa de quorum especial pala aprovação. a projeto de lei orgãnica.
estatutária ou equivalente a código e a projeto relatio a plano plurianual, diretrizes orçamentárias.
orçamento anual ou crédito adicional.

• (Parágrafo com redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
,:° 42, de 1411112000.)

Art. 70 - A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Assembléia Legislativa.
será enviada ao Governador do Estado, que. no prazo de quinze dias úteis, contados da data de
seu recchi nientu:

—se aquiescer, sancioná-la-á: ou
II --se a considerar. rio todo ou em parte. inconstitucional ou contrária ao interesse público,

vetá-la-á total ou parcialmente.
§ l O - O silêncio do Governador do Estado. decorrido o prazo. imporia sanção.
§ 2° - A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo

legislativo.
§ 3° - O Governador do Estado publicará o veto e, dentro de quarenta e oito horas, comuta-

cará seus motivos ao Presidente da Assembléia Legislativa.
§ 4° - O veto parcial abrangerá texto integral de artigo. de parágrafo. de inciso ou de alínea.
§ 5°—AAssemhléia Legislativa. dentro de trinta dias contados do reechinientoda comunica-

ção do veto, sobre ele decidirá. em escrutínio secreto, e sua rejeição só ocorrera pelo voto da
maioria de seus membros,
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§ 6" - Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao Governador do Estado
para promulgação.

§7' Esgotado o prazo estabelecido no § 5° sem deliberação, o veto será incluído na ordem
do dia da reunião imediata. sobrestadas as demais proposições. até votação final, ressalvada a
matéria de que trata o § 1° do artigo anterior.

§ 5'- Se. nus casos dos § l e 6°, a lei não for, dentro de quarenta e oito horas, promulgada
pelo Governador do Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa a promulgará, e, se este não
o tizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.

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

Art. 72 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, por solicitação à
Assembléia Legislativa.

§ 1° - Não podem constituir objeto de delegação os atos de competência privativa da
Assembléia Legislativa, a matéria reservada a lei complementar e a legislação sobre:

- organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. a
carreira e a garantia de seus membros, bem assim a carreira e a remuneração (los servidons de suas
Secretarias:

II - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
§ 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 determinara apreciação do projeto pela Assembléia Legislativa, esta o

fará em votação única, vedada qualquer emenda.
Subseção VI

1)a Fiscalização e dos Controles

Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, ohediente à lei e eficaz.
§ 1"- Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e 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 careo daAssemhléía Legislativa, como auxílio doi'ribunal 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 insuficiente, tardia ou inexistente:
III - propaganda enganosa do Poder Público:
IV - inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo

e de programas e projetos priorizados em audiêllcia\ públicas regionais: ou
• (Inciso CO!?? redução (lada pelo u,t. 1" (la Emenda à Constituição
n°36, de 2911211998.)

V - ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição.
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§ 3° - Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Tribunal de Contas e o Ministério
l'úhiico divulgarão. no órgão oficial de imprensa do Estado e por meio eletrônico de acesso
público. até o vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vcncido, demonstrativo da despesa
mensal realizada nu trimestre anteriorcom remuneração, subsídio e verbas indenizatórias, incluídas
as vantagens de 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.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 1° da Entenda à Constituição
n°61, de 2311212003.)

Ari. 74 - A fiscalização contábil, financeira. orçamentária. operacional e patrimonial do
Estado e das entidades da administração indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

§ 10_ A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrangem:
- a legalidade. legitimidade. cconornicidade e razoabilidade de ato gerador de receita ou

determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação:
II - a tidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor públicos: e
III - o cumprimento de programa de trabalho expresso em lermos monetários, a realizaçio

de obra, a prestação de serviço e a execução orçamentária de propostas priorizadas cm audiências
públicas regionais.

• (Inciso com redação dada pelo ar!. 10 (M Entenda à Constituição
n° 36, de 2911211998.)

§ 2° - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:
- utilizar, arrecadar, guardar. gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor públicos ou

pelos quais responda o Estado OU entidade da administração indireta: ou
II - assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração indireta, obrigações de

natureza pecuniária.
§ 3° - As unidades administrativas dos Poderes do Estado e as entidades da administração

indireta publicarão. mensalmente, no órgão oficial e. facultativamente. em jornais locais, resumo
do demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no período.

Ao. 75 As disponibilidades de caixa do Estado e dos órgãos ou entidades da administração
direta e indireta serão depositadas nas instituições liiianceiras oficiais do Estado, ressalvados os
casos previstos cm lei federal.

Art. 76-0 controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxilio
do Tribunal de Contas, ao qual compete:

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

li - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem ou valor
públicos. de órgão de qualquer dos Poderes ou de entidade da administração indireta, facultado
valer-se de certificado de auditoria passado por profissional ou entidade habilitados na lorma da
lei e de notória idoneidade técnica:

III - lixar a responsabilidade de quem ti ver dado causa a perda. extravio ou outra irregulari-
dade de que tenha resultado prejuízo ao Estado ou a entidade da administração indireta:

IV - promover a tomada de contas, nos casos em que não tenham sido prestadas no prazo legal:
V - apreciar. para o tim de registro. a legalidade dos atos de admissão de pessoal. a qualquer

título, pelas administrações direta e indireta, excluídas as nomeações para cargo de provimento
em comissão ou ixuri função de confiança:
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VI - apreciar. para o fim de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria,
reforma e pensão. ressalvadas as melhorias posteriores que não tenham alterado o fundamento
legal do ato concessório:

VII -real i zar,  por iniciativa própria. OU a pedidoda Assemhlia Legislativa ou de comissão
sua, inspeção e auditoria de natureza contábil. linanceira. orçamentária. operacional e patrimonial
em órgão de qualquer dos Poderes e em entidade da administração indireta:

VIII - emitir parecer. quando solicitado pela Assembléia Legislativa, sobre empréstimo e
operação de crédito que o Estado realize, e fiscalizara aplicação dos recursos deles resultantes;

IX - emitir, na forma da lei, parecer em consulta sobre matéria que tenha repercussão
financeira. coraáhi 1. orçamentária. operacional e patrimonial:

X - fiscalizar as contas estaduais das empresas, incluídas as supranacionais. de cujo capital
social o Estado participe de forma direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo ou de tratado:

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

XII - prestar as informações solicitadas pela Assembléia I.egislativa, no mínimo por um
terço de seus membros, ou por comissão sua, sobre assunto de fiscalii:ição contábil. financeira,
orçamentaria, operacional e patrimonial, e sobre os resultados de auditoria e inspeção realizadas
em órgão de qualquer dos Poderes ou entidade da administração indireta:

XIII - aplicar -ao responsável. em caso de ile galidade 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 licitatórios. de modo especial dos
editais. das atas de julgamento e dos contratos celebrados:

XV - apreciar a legalidade, legitimidade. economicidade e razoabilidade 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 órgão ou entidade tome as providneias necessárias ao
cumprimento da lei, se apurada ilegalidade:

XVII - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado e comunicar a decisão à
Assembléia Legislativa:

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

no mercado financeiro nacional de títulos públicos e privados de renda fixa, e sobre ela emitir
parecer para apreciação da Assembléia Legislativa.

§ 10 - No caso de contrato, o ato de sustação será praticado diretamente pela Assembléia
1 .i' g islativa. que, de imediato, solicitará ao Poder competente a medida cabível.

§ 20 - Caso a medida ii que se refere o parágralo 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 lerá eficácia de
título executivo.

§ 40_ () Tribunal encaminhará àAssemhléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatórios
de suas atividades.

§ 5°— O Tribunal prestará contas à Assembléia Legislativa.
§ 60 -- Funcionará no Tribunal, na forma da lei. uma Cániara de Licitação. à qual incumbirá

apreciar conclusivuiien1e a matéria aque se refere o inciso XIV deste artigo, cabendo recurso de
sua decisão ao Plenário.
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• (Par(ígrafo eo,n redação dada pelo ar!. 1° (1(1 Enenda à Constituição
n°24, de 71711997.)

Ari. 77 - O Tribunal de Contas, com sede na Capital do Estudo, é composto de sete
Conselheiros e tem quadro próprio de pessoal e jurisdiçâo em todo o território do Estado.

§ 10_ ,\ lei disporá sobre a organi/açâo do Tribunal, que poderá ser dividido em Câmaras,
observado o disposto no § 6° do artigo anterior e no § 2° deste artigo.

• (Vide Lei (oinple,nentar ,i° 33, de 281611994.)
• (Parágrajo regulamentado pela Lei Co,nplementarn°33. de 281611994.)
• (Parágrafo regulamentado pela Lei Comp1(?1?tentar11°57. de 2911112000.)

§ 2° - Haverí uma câmara composta de três Conselheiros. renovável anualmente, para o
exercício exclusivo da fiscalização financeira e orçamentária dos Municípios.

§ 3° Ao Tribunal de Contas compete privativamente:
1—elaborar seu Regimento Interno, por iniciativa de seu Presidente, eleger seu órgão diretivo

e orgunitar sua Secretaria:
II —submeter à Assembléia Legislativa projeto de lei relativo a criação  extinção de cargo e

a fixação de vencililentos de seus membros e dos servidores de sua Secretaria, observados os
parâmetros estabelecidos nu Lei de Diretrizes, Orçamentárias—:

III - conceder licença, lérias e outros afastamentos a seus membros, aos seus servidores e
aos que lhe forem imediatamente vinculados.

§ 4° - llaverzí uni 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.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 1° da Emenda à Constituição
,i" 69, de 2111212004.)
• (Vide arts. 4-8, 22 e 23 da Lei Complementar n°33, de 281611994.)
• ( Vide Lei Complementar n° 93, de 218/2006.)

* 5° - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se de Procuradores.
brasileiros, bacharéis em l)ireito, aprovados cm concurso público de provas e títulos e nomeados
pelo Governador do Estado, que também escolherá e nomeará o seu Procurador-Geral dentre
aqueles indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, para man-
dato de dois anos, permitida uma recondução, na forma de lei complementar.

• (Parágrato acrescentado pelo art. 1" da Emenda à Constituição
,,° 69, de 2111212004.)
• (Vide arts. 4-8, 22 e 24 da Lei Complementar n°33, de 281611994.)

Au. 79 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas são escolhidos dentre brasileiros que
aiisfaçam os seguintes requisitos:

- mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade:
II idoneidade moral e reputação ilibada:
III - notórios conhecimentosjurídicos, contábeis. econômicos, financeiros ou de administra-

ção pública: e
IV - mais de dei anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam

os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

• (Vide Lei Complementar n°33, de 281611994).
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§ 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.

• (Pa,árafo 1" e incisos 1 e II 1ec1arados inconstitucionais eia 0611012005
- ADIN 2.959 e 3.36/.)

§ 2°- Alternadamente, cabe ao Governador prover urna e à Assembléia duas ou três vagas de
Conselheiro.

• (Expressão — ou três" declarada incotitucioii(ll em 0611012005
- /1DIN 2.959.)

§ 3° - I)as duas vagas a serem providas pelo Governador. uma será preenchida por livre
escolha, e a outra, alternadamente, por-Auditor e membro do Ministério Público junto do Tribu-
nal. por este indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.

• (Pará çrafo declarado inconstitucional em 0611012005 - ADIN 153 e
At)JN 3.36/.)

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

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

• (Capia e j)ri,neira expressão "os ,nes,,,os direitos" contida tio 1°
declarados inco,t.stitucio,.ais em 51311997 - AD/N 1.067. Acórdão pu-
blicado no Diário da Justiça em 21/11/1997.)

- 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 do Juiz de Direito de entrância

mais elevada e, quando em substituição a Conselheiro, os mesmos direitos, garantias e impedi-
mentos deste.

• (Parágraf) com redação dada pelo art. 1" da Emenda à Constituição
a" 63. de 19/7/2004.)

§ 2" - O Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiver
efetivamente exercido, no Tribunal de Contas, por mais de cinco anos.

§ 3" - Os Auditores do Tribunal de Contas, cm número de quatro. serão nomeados após
aprovação em concurso público de provas e títulos, observada a ordem de classificação e os
requisitos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 20 da Emenda à Co,tstiluição
n°69. de 2111212004.)

§ 4" - Sempre que ocorrer a vacância de cargo de Auditor do Tribunal de Contas, será
realiiado concurso público para seu provimento.
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• (Parágrafo acrescentado pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n'69, de 2111212004.)

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

• (Pa,giajo acrescentado pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n° 69. de 2111212004.)

Art. 80 - A Comissão Permanente a que se refere o art. 164 pode. diante de indício de
despesa não autorizada, ainda que sob a forma de investimento não programado ou de subsídio
não aprovado, solicitar à autoridade responsável que, no praio de cinco dias, preste os esclareci-
mentos necessários.

§ I" - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados insuficientes, a Comissão solici-
tará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2' - Se o Tribunal entender irregular a despesa. a Comissão proporá àAsscmhléia Legislativa
a sua sustação.

Art. Xl - Os Poderes Legislativo. Executivo e judiciário e as entidades da administração
indireta manterão. de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de:

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

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária. financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e das entidades da
administração indireta, e tia aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado:

Iii - exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias e o de seus direitos e
haveres:

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Parágrafo único - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de
responsabilidade solidária.

Art. 82— Qualquer cidadão, partido político. associação legalmente constituída ou sindicato é
parte legítima pala. na forma tia lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade de ato de agente público.

(Vide a,1.s. 67 a 72 da Lei Compleinem'ar n°33, de 281611994).
Parágrafo único - A denúncia poderá ser feita. em qualquer caso. à Assenihléia Legislativa.

)Ll sobre assunto da respectiva competência, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas.

Seção II
Do Poder Executivo

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 83— O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secre-
tários de Estado.

Art. 84— A eleição do Goernador e do Vice-Governador do Estado, para mandato de quatro
anos, se realizará noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse
ocorrerá nu dia primeiro de janeiro do ano subseqüente. observado, quanto ao mais, o disposto no
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 em virtude de concurso
público e observado o disposto no art. 26. 1. IV e V.
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Art. 85 -A eleição do Governador do Estado importará, para mandato correspondente. 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.

§ 20 - 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.

Art. 86 - O Governador e o Vice-Governador do Estado tomarão posse em reunião da
Assembléia Legislativa, prestando o seguinte compromisso: "Prometo manter, defender e cum-
prir a Constituição da República e a do Estado, observaras leis, promover o bem geral do povo
mineiro e sustentar a integridade 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 sucessivamente chamados ao exercício do Governo o
Presidente da Assembléia Legislativa e o do Tribunal de Justiça.

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

§ 20 Ocorrendo a vacãncia 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 antecessores.
Au. 88 Se, decorridos dei dias da (lata fixada para a posse. o Governador ou o Vice-

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

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

Parágrafo único - O Governador e o Vice-Governador do Estado, no ato da posse 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 do Estado

Art. 90 -. Compete privativamente ao Governador do Estado:
- nomear e exonerar o Secretário de Estado:

II -exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior do Poder Executivo:
II t - prover e extinguir os cargos públicos do Poder Executivo, observado o disposto nesta

Ci mst i tu ição:
IV - prover os cargos de direção ou administração superior das autarquias e fundações

públicas:
V - iniciar o processo legisla0vo. na forma e nos casos previstos nesta Constituição:
VI - fundamentar os projetos de lei que remeter à Assembléia Legislativa:
VII -sancionar. promulgar e fazer publicar as leis e. para sua fiel execução, expedir decretos

e regulamentos:
VIII - vetar proposições de lei, total ou parcialmente:
IX - elaborar leis delegadas:
X - remeter mensagem e planos de governo à Assembléia Legislativa, quando da reunião

inaugural da sessão legislativa ordinária, expondo a situação do Estado:
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XI -enviar à Assembléia Legislativa o plano plurianual de ação goveniamental. o prjeto da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento. previstos nesta Constituição:

XII - prestar, anualmente, à Assembléia Legislativa, dentro de sessenta dias da abertura da
sessão legislativa ordinána, as contas referentes ao exercício anterior:

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

XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo:
XV - decretar intervenção em Município e nomear Interventor:
XVI - celebrar convênio com entidade de direito público ou privado, observado o disposto

no ao. 62. XXV:

• (Expressão "observado o disposto no ai-t. 62. XXV" declarada
inconstitucional eia 7/8/1997 - ADIN 165. Acórdão pl4hlic'a(lo no Diá-
rio da Justiça em 261911997)

XVII - conferircondecoração e distinção honoríficas-,
XVIII - contrair empréstimo externo ou interno e fazer operação ou acordo externo de

qualqucr natureza, após autorização da Assembléia Legislativa, observados os l)arânletros de
endividamento regulados em lei, dentro dos princípios da Constituição da República:

XIX - solicitar intervenção federal, ressalvado o disposto nesta Constituição:
XX - convocar extraordinariamente aAssenihléia Legislativa:
XXI - apresentar ao órgão federal competente o plano de aplicação dos créditos concedidos

pela União, a titulo de auxílio, e prestar as contas respectivas:
XXII - prover um quinto dos lugares dos Tribunais do Estado, observado o disposto no art.

94 e seu parágrafo da Constituição da República:
XXIII - nomear Conselheiros e os Auditores do Tribunal de Contas e os Juizes do Tribunal

de Justiça Militar, nos termos desta Constituição:
XXIV - nomear dois dos membros do Conselho de Governo, a que se refere o inciso V do

art. 94:
XXV - exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos:

• (Inciso com redação dada pelo art. 4° da Emenda à constituição
n°39, de 2/6/1999.)

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

• (Inciso com redação dada pelo ali. 2" da Emenda à Constituição
n° 56, de 11(7/2003.)

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
XXVIII - relevar. alenuarou anular penalidades administrativas impostas a servidores civis

ca militares do Estado, quando julgar conveniente.

• (Inciso acrescentado pelo ar!, 4° da Emenda à Constituição n° 39.
de 2/6/1999.)

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

União e do Estado;
III - o exercício dos direitos políticos, individwiis, coletivos e sociais:
IV - a segurança interna do País e do Estado:
V - a probidade na administração:
VI - a lei orçamentária:
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
§ I' - Os crimes de que trata este artigo são definidos em lei tèderal especial, que estabelece

as normas de processo e julgamento.
§ 2°— É permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a Assembléia Legislativa

por crime de responsabilidade.
§ 3"— Nos crimes (te responsabilidade, o Governador do Lstado será submetido a processo

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

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

§ 1° O Governador será suspenso de suas funções:
-- nos crimes cornuti. se recebida a 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.

§ 20_ Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, se ojutgamento não estiver concluído
no prazo de cento e oitenta dias, cessará o afastamento do Governador do Estado. sem prejuízo
do regular prosseguimento do processo.

§ 3°— Enquanto não sobrevier sentença condenatória. nos crimes comuns, o Governador não
estará sujeito a prisão.

• (Paiágrajo declarado inconstitucional em 19/10/1995 - ADIiV 1.018.
Acórdão /)ub/icado 110 Diário da Justiça em 17/11/1995 e republicado
eu, 2411111995.)

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

• (Pará ,t,' rufo declarado inconstirucwnal eu: 19/10/1995 -- ADIN 1.018.
Acó,'dão publicado no Diário da Justiça ei,, 17/1111995 e republicado
em 2411111995.)

Subseção IV
Do Secretário de Estado

Art, 93—O Secretário de Estado será escolhido dentre brasileiros maiores de vinte e um anos
de idade no exercício dos direitos políticos.

§ 1"— Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições conferidas em lei:
- exercer a 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 - expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento:
IV - apresentar ao Governador do Estado relatório anual de sua gestão. que será publicado

TIO órgão oficial do Estado:
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V - comparecer à Assembléia Legislativa, nos casos  para os fins indicados nesta Constituição:
VI - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo

Governador do Estado.
§ 2°- Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, o Secretário será processado e julgado

pelo Tribunal de Justiça e. nos de responsabilidade conexos com os do Governador do Estado.
pela Assembléia Legislativa.

§ 3'- O Secretário de Estado está sujeito aos mesmos impedimentos do Deputado Estadual.
ressalvado o exercício de tini 	de magistério.

Subseção V
Do Conselho de Governo

Art. 94 - O Conselho de Go\erno é o órgão superior de consulta do Governador do Estado,
sob sua presidência. e dele participam:

- o Vice-Governador do Estado:
II - o Presidente da Assembléia Legislativa:
III - os líderes da maioria e da minoria na Assembléia Legislativa:
IV - o Secretário de Estado da Justiça;
V - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, dois dos quais

nomeados pelo Governador do Estado e quatro eleitos pela Assembléia Legislativa, todos com
mandato de dois anos, vedada a recondução.

Art. 95 - Compete ao Conselho pronunciar-se sobre questões relevantes suscitadas pelo
Governo Estadual. incluídos a estabilidade das instituições e os problemas emergentes de grave
complexidade e implicações sociais.

Parágrafo único- A lei regulará a organi/açàt e o funcionamento do Conselho.

Seçao III
Do Poder Judicit rio

Subseção 1
Disposições Gerais

Ar!. 96- São órgãos do Poder Judiciário:
- o Tribunal de Justiça:

II - (Revogado pelo art. 5° da Emenda à Constituição n°63. de 1 91712M4.)

• Dispositivo revogado:

"11 - os Tribunais (te Alçada:
III - o Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar:
IV - os 'l'rihunais do Júri:
V - OS Juízes de Direito:
VI - os Juizados Especiais.

(Vide Lei Complementar n° 40. (te 2411111995.)
Ari. 97 - Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
Parágrafo único - Quando o regularexercício das funções do PoderJudiciário for impedido pela

não-satistação oportuna das domações que lhe correspondam. caberá ao Tribunal de Justiça, pela
maioria de seus membros, solicitar ao Supremo Tribunal Federal intervenção da União no Estado.

Ar!. 9 - Compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão
Judiciárias do Estado e de suas alterações, observados os seguintes princípios:
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• 0,7de Lei Complementar n°38, de 131211995.)

• ( de Lei Complementar n° 59. de 18/112001.)
- i n o resso  na carreira, cujo cargo inicial é ode Juiz Substituto, mediante concurso público

de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de
Mirras Gerais, em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações. a ordem de classificação:

II - promoção de entrância para entrância, por antiguidade e merecimento. alternadamente.
observado o scuinte:

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

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

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

dl adotar-se-ão comi) critérios de aferição do merecimento a presteza e a segurança no
exercício da jurisdição, a freqüência e  aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento reconheci-
dos e o funcionamento regular dos serviços judiciais na comarca:

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

í) o Juiz não poderá ser promovido ou removido enquanto houver processo paralisado.
pendente de despacho. decisão ou sentença de sua competência:

III - o acesso ao Tribunal de Justiça e aoTrihunal de Justiça Militar far-se-á alternadamente
por anti güidade e merecimento, apurados, respecti'.amente. entre os Jiii,es de Direito da entrância
mais elevada e entre os Juízes Auditores:

• (Inciso coto redação doda pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n" 63. de 1917/2004.)

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 compulsório por invalidez, ou aos setenta
anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício na
judicatura:

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

estruturas administrativa, judiciária, notarial e de registro definidas na Lei de Organização e
Divisão Judiciárias:

VIII - o ato de remoção. disponibilidade ou aposentadoria de magistrado. por interesse
público, fundar-se-á em decisão, pctti soto de dois terços do Tribunal de Justiça, assegurada
ampla defesa:

IX - todos osjulgamentos do órgàosdo Poder Judiciário serão púhlieo. e. todas as decisões.
fundamentadas, sob pena dc nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir. limitar :1
presença. em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes:

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, e, as disciplinares, tornadas
pelo voto da maioria de seus membros, ou do órgão especial. se  houver;
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XI -nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores. poderá ser constituído
órgão especial. com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco memhro, para o exercício das
atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno.

Parágrafo único - (Revogado pelo art. 1' da Emenda à Constituição n" 71.dc 31//2(X)5.)
• Dispositivo revogado:
"Pará,rato único - Para o acesso ao Tribunal de Justiça, a última
eu! rán(-ia, prevista no inciso III deste aiiigo, será integrada pelos Juízes
de Direito titulares de taras do juizado comum e pelos Juízes Auxilia-
res da Comarca (te Belo Florizonte.
(Pará çrafo acre se enfado pelo art. 20 da Entenda à constituição n° 63,
de 11712004.)

Art. 99 - Cm quinto dos lugares dos tribunais de segundo grau será composto de membros
do Ministério Público com mais de dei anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico
e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional. indicados pelos
órgãos de representação das respectivas classes em lista sêxtupla.

Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça trinara lista tríplice e a
enviará ao Governador do Fstado, que. nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus inte-
grantes para nomeação.

• (Parágrafo com redação dada pelo art. ]"da Emenda à Coiis:ituição
n" 63, de 19/7/2004.)

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

a) pelos Juizes nomeados para os tribunais de segundo grau, a partir da posse:
h pelos magistrados de carreira, após dois anos de exercício no cargo:
II - inamovibilidade, salvo a remoção compulsória, por motivo de interesse público, ou a

movimentação do Juiz de uma para outra vara da mesma comarca, se o interesse da prestação
jurisdicional o recomendar. observado o inciso VIII do ao. ):

III - irredutibilidade de vencimentos, na forma da Constituição da República.
§ 1" - O magistrado vitalício somente perderá o cargo cm decorrência de sentença judicial

transitada eni julgado.
§ 2" - O Tribunal de Justiça ptxlcrá, pelo voto da maioria de seus membros e assegurada

ampla defesa, por ato ou por omissão ocorridos durante o biênio do estágio, decidir pela exone-
ração do magistrado de carreira:

- manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo:
II - de procedimento incompatível com a dignidade. a honra e o decoro das suas funções: ou
III - de insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível

com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário.
§ 3° - [)ar-se-á exoneração, com automático afastamento da', funções, ainda que o ato

respectivo seja publicado após o biênio,
§ 4' - Em caso de extinção da comarca ou mudança de sede do juízo. será facultado ao

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

Art. 101 - Os vencimentos do magistrado serão Oxados com diferença não superior a dez
por cento de uma para outra das calegorias da carreira, não podendo exceder, a qualquer título, os
de Ministro do Supremo 'I'rihunal Federal.
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§ I'— Os vencimentos do I)esemhargador. excluídas as vantagens de caráter pessoal. mame-
rão sempre a equivalência resultante 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.

§ 
30_ O magistrado se sujeita aos impostos gerais, inclusive ode renda, aos extraordinários

e aos descontos fixados cm lei, ohservada a isonornia com os membros dos demais Poderes.
§ 4° - 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 do magistrado, ativo ou inativo, é assegurado o benefício de pensão
correspondente à totalidade da remuneração ou proventos, observado o disposto no parágrafo
anterior.

Ari. 102 - Ao matistrado 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 cru
til - dedicar-se a atividade político-partidária.
Art. 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 órgãos jurisdicionais e administrativos:

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

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

dj conceder licença. férias e outros afastamentos a seus membros caos juízes e servidores
que lhes forem imediatamente vinculados.

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

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

(Alínea cont redaçíio dada pelo (111. I (la Emenda à Constituição
a" 63, de 1917/2004.)

e 1 por iniciativa de seu Presidente, elaborar o Regimento Interno e organizar sua Secretaria e
os seniços 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 membros do Tribunal.

Art. 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 interiores:
li - a criação e a extinção de cargo ca fixação de vencinlemos de seus membros, dos Juízes.

inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados:
tlt - a criação ou a extinção dos tribunais inferiores;
IV— a revisão da organi/açãoe da divisào judiciárias, bienalmente:
V - a criação de novas varas.
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Subseção II
Do Tribunal de Justiça

Ari. 105 - O Tribunal de Justiça, com jurisdição cm todo o Estado e sede na Capital.
compor-se-á de desembargadores em número lixado em lei de sua iniciativa, com competência
definida nesta Constituição e na legislação pertinente.

• (Vide Lei Complementar n°32. (te 201511994.)

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

• (Vide 1_ei Coinpienentar n°59. de 181112001.)
Art. 106— Compete ao Tribunal de Justiça. além das atribuições previstas nesta Constituição:
- processar e julgar originarianienle, ressalvada a competência das justiças especialiíadas:

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

• (Alínea com redação dada pelo arr.3" da Emenda à Constituição
n° 56, de 1117/2003.)

bo Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2°do ar!. 93. os Juízes do Tribunal de
Justiça Militar, os Juízes de l)ireilo, os membros do Ministério Público. o Comandante-Geral da
Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros Militar, o Chefe da Polícía Civil e os Prefeitos
Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade:

• (Alínea com redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
o" 

76, 
de 2111212006.)

e o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da Mesa e da Presidência
da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados. de Jui,
de Direito, nas causas de sua competência recursul. de Secretário de Estudo, do Presidente do
Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça. do Advogado-Geral do Estado e contra ato
da Presidência de Câmara Municipal ou de suas comissões, quando se tratar de processo de perda
de manda[ de Prefeito:

• (Alínea cont redação ctacict pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
n°58, (te 18112/2003)

d) habea.s'-corpus. nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o
coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição:

e) Izabeas-data. contra ato de autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição:
O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regu lamentadora for atribuição de

órgão, de entidade ou de autoridade estadual da administração direta nu indireta:
g)ação rescisória clejulgado seu e revisão criminal em processo de sua competência:
h) ação diret:i de inconstitucionalidade de lei ou aio normativo estaduais em face desta

Constituição. ou municipais. em face desta e da Constituição da República: e

• (Expressão "e cia Constituição da República " declarada
ul (011 Sti(U( ion ai em 121212003 - A DIN 508. Acórdão publicado 110
Diário da Justiça em 23151200.0

i) conflito de competência entre Juizes de Direito. em matéria de sua competência reciirsal
j) as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas

entidades cia administração indireta.

• (Alínea acrescentada pelo ar!. 1" da Entenda à Constituição n° 3$,
de 7/1/1999.)
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II —julgar. cm grau de recurso as causas decididas em primeira instância, ressalvadas as de
competência (te Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Militar ou de órgãos recursais dos
juizados especiais;

(Inciso com redação dada pelo arr. 1" da Enenda à Constituição
a" 63. de 191712004.)

III - solicitar a intervenção no Estado e cm Município. nos casos previstos nesta e na
Constituição da Repiihlica.

§ 1° - (Revogado pelo art. 50 da Emenda à Constituição n°63. de 19/7/2004.)

• Dispositivo revogado:
-§ 1°— Nos casos de conevão ou co,uinéncia entre ações de competên-
cia do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada. prorrogar-se-á a (10
primeiro, o mesmo ocorrendo quando, em matéria penal, houve,' des-
classificação para crime de competência do último.

§ 20 - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir ato de nomeação. remoção,
promoção. disponibilidade e aposentadoria de magistrado de carreira da respectiva jurisdição.

Subseção lii
Dos Tribunais de Alçada

Art. 107— (Revogado pelo ari. 5" da Emenda à Constituição n°63. de 19/7/2004.)
• Dispositivo ,'et'ogadw
"Ali. 107— Os Tribunais de Alçada terão a jurisdição, a sede e osjuízes
que a lei derer,,una,:

Ari, 1 OS (Revogado pelo art. 5° da Emenda à Constituição n°63. de 19/7/2004.
• Dispositivo ,'et'oJado,'
"Art. 108 - Compete aos Tribunais de Alçada:
/ - processar e julgar originariamente:
(i) itiandado de segurança e habeas-corpus contra ato e decisão de Juiz
de primei?'a instàneia, desde que me/acionados coma causa cujo julga-
mento, em grau de recurso, Seja da sua competência:
b) ação rescisória de julgado seu e revisão crimnuwl cai processo de sua
competência:
li —julgarem grou de recurso causa não atribuído ovpressa!nente à compe-
tência do Tmibwial de Justiça ou a ói'ãi recursa/ dOS juizad()S especiais.

Subseção IV
1)a Justiça Militar

Au. 109 - A Justiça Militar é constituída. em primeiro grau. pelos Conselhos de Justiça e.
cm segundo. pelo Tribunal de Justiça Militar.

Art. 110 . - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território
do Estado, compix-sc de .juizes Oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar OU do Corpo
de Bombeiros Militar, e de juízes civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão
Judiciárias, excedendo o número de juízes oficiais ao de juízes civis em uma unidade.

• (Caput com redação dada pelo art. 6" da Emnenda à Constituição
li` 39. de 2/6/1999.)
• (Vide Lei Complementar li' 38, de 13/211995.)
• (Vide Lei Complementar a" 59. de /8/1/2001.)
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§ 1°— Os juízes Oficiais da ativa e os integrantes do quinto constitucional serão nomeados
por ato do Governador do Estado, obedecendo-se a regra do art. 99.

§ 2"— O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz Auditor gozam, respectivamente. dos
mesmos direitos e vantagens do Desembargador e do Juiz de Direito de entrância mais elevada e
sujeitam-se às mesmas vedações.

• (Pa,'átrafo cont redação dada pelo art. 3° da Emenda à Constituição
n" 63, de 1917/2004.)

§ 3° Os vencimentos doiuiz do Tribunal de Justiça Militare do Juiz Auditor serão fixados
em lei, observado o disposto no inciso V do art. 93 da Constituição da República.

• (Parágrafo acrescentado pelo ai-t. 3° da Emenda à Constituição
n ' 63, de 1917/2004.)

Art. III —Compete à Justiça Militar pr(essare julgar o policial militare o bombeiro militar
em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto
e da patente de oficial e da graduação de praça.

• (A iligo cont redação dada pelo ali. 6° da Emenda à Constituição
n°39, de 2/6/1999.)

Subseção V
Do Tribunal do Júri

Art. 112— Em cada comarca funcionará pelo menos um Tribunal do Júri, corri a composição
e a organização que a lei federal determinar, assegurados o sigilo das votações, a plenitude da
defesa e a soberania dos vereditos, e com competência parajulgar os crimes dolosos contra a vida.

Subseção VI
Do Juiz de Direito

Art. 113 —0 Juiz de Direito exerce a jurisdição comum estadual de primeiro grau e integra 
carreira da magistratura nas comarcas e juízos e com a competência que a Lei de Organização e
Divisão Judiciárias determinar.

• (Vide Lei Complementar n'38, de 131211995.)

• (Vide Lei Complementar n°59, de 181112001.)
l'argralo ÚuiCl) - Compete ao Juiz (te l)ireito julgar mandado de injunção quando a norma

regulamentadora for atribuição do Prefeito, da Câmara Municipal ou de sua Mesa Diretora, ou de
autarquia ou fundação pública municipais.

Art. 114— Para conhecer e julgar conflito Fundiário, será, pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, designado Juiz de entrância especial. com competência exclusiva para questão agrária.

Parágral único - Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional. o juiz se trá
presente no local do litígio.

Ao. 115 - O Tribunal de Justiça avaliará. periodicamente. as comarcas e o volume dos
trabalhos forenses e proporá. se necessário, a reavaliação das entrâneias e a criação de novas varas.

Subseção VI 
Dos Juizados Especiais

Art. II 6 - A competência e a composição dos juizados especiais, inclusive dos órgãos de
julgamento de seus recursos, serão determinadas na Lei de Organização e Divi são Judiciárias.
observado o disposto no art. 98. 1. da Constituição da República, e, no que couber, no inciso VII
do ao. 9$ desta Constituição.
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• (Vide Lei coinplenentar n'40, de 2411111995.)

• (Vide Lei Coinplenenrar n°46. de 2311211996.)

• (Vide Lei Complementar n"59, de 181112001.)
Subseção VIII

Da Justiça de Pai

Au.. 117— A lei disporá sobre a Justiça de Pai. remunerada. composta de cidadãos eleitos pelo
voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para celebrar casamen-
to. verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada. o processo de habilitação e exercer
atribuições concilialórias. sem cariíterjurisdicional, além de outras previstas na legislação.

(Vide Lei Complementar n° 59, de 18/112001.)
Parágrafo único - A eleição do Juiz de Paz. observado o sistema majoritário e a coincidência

com as eleições municipais. será disciplinada na lei.

• (Artigo regulamentado pela Lei n° 13.454. de 121112000.)
Subseção IX

Do Controle de Constitucional idade

Art. lIS - São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucional idade 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 N'lesa da Câmara Municipal:
V - o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais:
VI - partido político legalmente instituído:
\'lI - entidade sindical ou de classe com base territorial no Estado.
§ 1'— Aplica-se o disposto neste artigo à ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato

nonflativo municipal em licc da Constituição da República.

• (Expressão °em face da Constituição da República" declarada
inconstitucional em 121212003 - ADIN 508. Acórdão publicado nu
Diário da Justiça em 231.512003.)

• (Expressão "em fc'e da Constituição da República" declarada
inconstitucional em 121212003 - A DIN 699. Acórdão publicado no
Diário da Justiça elii 231512003.)

§ 2° - O Procurador-Geral de Justiça será ouvido. previamente. rias ações diretas de
i nconsti tuci rial idade.

§ 3°— Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à Assembléia Legislativa
ou à Câmara Municipal.

§ 4°— Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornarefetiva norma
desta Constituição, a decisão será comunicada ao Poder competente para adoção das providências
necessárias à prática do ato ou início do processo legislativo, e, cm se tratando de órgão
administrativo, para fazê-lo em trinta dias, sob pena de responsabilidade.

§ 5° - Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade. em tese. de norma
legal ou ato normativo estadual, citará. previamenle. o Advogado-Geral do Estado e o Procurador-
Geral da Assembléia Legislativa, que defenderão o ato ou texto impugnado, ou. no caso de
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norma legal ou ato normativo municipal. o Prefeito e o Presidente cia Câmara Municipal. para
a mesma finalidade.

• (Parágrafo com redação dada pelo art. 4° da Enenda à Constituição
n°56, de /1(7(2003.)

§ 6'— Somente pelo voto cia maioria de seus membros ou do seu órgão especial poderão os
Tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal.
incidentaimente ou como objeto de ação direta.

Seção 1V
Das Funções Essenciais à Justiça

Suhscç,io 1
Do Ministério Público

• (Vide Lei Coniplenentar n"34, de 12/9/1994.)

• (Vide Lei Complementar n°6/, de 12/7/2001.)

• (Vide Lei Complementar ,i° 67, de 221112003.)
Ari. 119—O Ministério Público  instituição permanente. essencial à função jurisdicional do

Estado. a que incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis.

Parágrafo único - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional.

Ari. 120— São funções institucionais do Ministério Público:
- promover. privativamente. a ação penal pública, na forma da lei:

H —zelar pelo efetivo re speito dos Poderes Públicos edos serviços de relevância pública aos
direitos constitucionalmente assegurados, promovendo as medidas necessárias à sua garantia:

III - promoer inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos:

IV - promover ação de inconstitucionalidade ou representação para o fim de intervenção do
Estado cm Município. nos casos previstos nesta Constituição;

V - expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitan-
do informação e documento para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva:

VI - exercer o controle externo da atis idade policial, na firma da lei complementar
respectiva:

VII - requisitar diligencia invcstigatória e instauração de inquérito policial. indicados os
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais:

VIII - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua
finalidade, vedada a representação judicial ca consultoria jurídica de entidade pública.

Ari. 121 - Além das funções previstas na Constituição da República e nas leis, incumbe ao
Ministério Público. nos termos de sua lei complementar:

• (Vide Lei Complementar n" 34, de 121911994.)

• (Vide Lei Complementar n`61, de 12(712001.)
- exercer a 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.
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Art. 122— Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional. administrativa e finan-
ceira. cabendo-lhe. especialmente:

• (Vide Lei Complementar n"34, de 1219/1994.)

• (Vide Lei Complementar n" 61, de 121712001.)
- propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares e a

fixação dos vencimentos de ,,eus membros e servidores:

• (Inciso declarado constitucional em 30/3//995 - ADÍN 153. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 211912001.)

II —expedir. nos termos desta Constituição. ato de provimento de cargo inicial de carreira e
dos serviços auxiliares. de promoção, de remoção. de readmissão e de reversão:

III - editar ato de aposentadoria. exoneração. demissão e outros que importem vacância de
cargo de 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 incisos 1. II e III são da competência do

Procurador-Geral de Justiça.
Ari. 123 - O Ministério Público Estadual é exercido:
- pelo Procurador-('zeral de Justiça:

II - pelos Procuradores de Justiça:
III - pelos Promotores de Justiça.
§ ]"-Os membros do Ministério Público. cm exercício, que gozem de vitaliciedade, írI1arão

lista tríplice entre os Procuradores de Justiça de categoria mais elevada, na forma da lei complemen-
tar. para escolha de seu Procurador-( seral. que será nomeado pelo Governador do Estado para
mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.

• (Parágrafè regulamnenrailo pela Lei Complemenrarn"21. de 27/9/1991.)

• (Vide art. 74 da Lei Complementar a" 30, de 101811993.)
§ 2' - Recebida a lista tríplice, o Governador do Estado, nos vinte dias subseqüentes.

nomeará um dos seus integrantes e lhe dará posse.
§ 30 Caso 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.

§ 4°— O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria dos
membros do Poder Legislativo, na fornia da lei complementar respectiva.

(Parágrafi rega Imnen indo pela Lei Complemen mor a° 2/. de 27191199/.)
Ar!. 124 - O Ministério Público junto do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça

Militar será exercido por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público Estadual.

• (E.v)ressão "do Tribunal de Contas e do " declarada inconstitucional
em 31412003 - ADJN 2.068. Acórdão publicado no Diário da Ju.rriçci
em 16/5/2003.).

• (Vide ar!. 4-8 e parágrafli 4"do ar!. 22 da Lei Comnp!eneutar a" 33. de
28/6/1994.)

Ar!. 125— E facultada ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de lei complementar que
disponha sobre:

60



- organização, atribuições e Estatuto do Ministério Público, observado o seguinte:
a) ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participa-

ção da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais. em sua real iiação e
observada, nas nomeações. a ordem de classificação:

h) promoção. por antigüidade e merecimento. alternadamente, de uma para outra entrância
ou categoria, e da entrância mais elevada para o cargo imediato de Procurador de Justiça. aplicado.
no que(IUC couber, o disposto no art. 98. II:

e) vencimentos fixados corri ditrença não excedente a dei por cento de uma para outra das
entrâncias ou categorias da carreira, não podendo exceder, a qualquer título, os atribuídos ao
Procurador-Geral de Justiça. cuja remuneração não poderá ser superior à que perceber. a qualquer
título. o I)esemhargador:

d)aposentadoria com proventos integrais, compulsória por invalidez ou aos setenta anos de
idade e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na carreira,
observado o disposto no art. 36. § 4°:

e) os direitos previstos rio art. 70, VIII. XII, XVII. XVIII e XIX. da Constituição da
República: no * 4°c no inciso 1 do § 6° do art. 31 e no § 5° do art. 36 desta Constituição:

• (Alínea com redação dada pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n° 57. de 1517/2003.)

II - controle externo da atividade policial, por meio do exercício das seguintes atribuições,
entre outras:

a fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão:
h) receber, diretamente da autoridade policial, os inquéritos e quaisquer outras peças de

informação:
e) fixar praio para prosseguimento de inquérito policial:
d) requisitar diligência à autoridade policial;
e) inspecionar as unidades policiais civis ou militares:
f) receber cópia de ocorrencia lavrada pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar:
g) avocar, excepcional e lundamentadamente, inquérito policial em andamento:
III - procedimentos administrativos de sua conipclência:
IV - manutenção dc curadorias especializadas para atuação na defesa do meio ambiente, dos

direitos do consumidor e do património cultural do Estado.

• (/de Lei Coinplenentar 0061, de /217/2001.)
Ari. 126 - Aos membros do Ministério Público são asseguradas as seguintes garantias:
- vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença

judicial transitada em julgado:
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão

colegiado competente do Ministério Público, pelo voto de dois terços de seus membros, assegu-
rada ampla defesa:

III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto á remuneração. o disposto na
Constituição da República.

Parágrafo único - Aplica-se aos casos de disponibilidade e aposentadoria, por interesse
público, o disposto no inciso II deste artigo.

Art. 127 - Os membros do Ministério Público se sujeitam, entre outras. às seguintes
vedações:

- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas
processuais.
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II - exercera advocacia:
III -exercer o comércio ou participar de sociedade comercial. na  forma da lei;
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de

magistério:
V -exercer atividade político-partidária, salvo exceção prevista em lei.
Parágrafo único - As funções do Ministério Público são privativas dos integrantes da

carreira, que deverão residir nas comarcas da respectiva lotação.
Subseção II

Da Advocacia do Estado

Ari. 1 2 - A Advocacia-Geral do Estado, subordinada ao Governador do Estado, representa
o Estado judicial e extrajudicialmerite, cabendo-lhe, nos lermos da lei complementar 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 Estado entre cidadãos maiores de trinta e cinco anos. de notável
saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2- Subordinam-se técnica e juridicamente ao Advogado- Geral do Estado as consultorias,
as assessorias. os departamentos jurídicos, as procuradorias das autarquias e das fundações e
os demais órgãos e unidades luridicas integrantes da administração direta e indireta do Poder
Executivo.

§ 3"- O ingresso na classe inicial da carreira da Advocacia Pública do Estado depende de
concurso público de provas e títulos. realizado com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais, em todas as suas fases.

'7de Lei Complementar n" 81. de 101812004.)
§ 4' > -Ao integrante da carreira referida no § 30 deste artigo i assegurada estabilidade após três

anos de efetivo exercício. mediante avaliação de desempenho, após relatório circunstanciado e
conclusivo da ('orregedoria do órgão.

§ 5'- No processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou por sua
administração, a representação do Estado incumbe à Procuradoria-Geral daAssemhfeia Legislativa,
na formi do § 2° do art. 62.

• (Artigo com redação dada pelo art.5" da Emenda à Cois1ituiç'ào
o" 56. de 11121200.0

Subseção III
Da Defensoria Pública

• (Vide Lei n" 13.166, de 20/1/1999,)
Ao. 129- A Delensoria Pública t instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a

que incumbe a orientação jurídica. a representação judicial e a defesa gratuitas, em todos os graus.
dos necessitados.

§ 1 - À Defensoria Pública i assegurada autonomia funcional e administrativa.

• (Parágrafo acres(-entado pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
a" 75. (te 8/8/2006.)

§ 2 - Compete à l)efensoria Pública, observados os prazos e os limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias, a elaboração de sua proposta orçamentária.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
o" 75. de 81812006.)
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§ 3' - No caso de a Defensoria Pública não encaminhar sua proposta orçamentária dentro do
prazo a que se refere o § 2°. o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta
orçamentária anual, os valores constantes na lei orçamentária vigente.

• (Pa,dgrafo acrescentado pelo art. 1° da Emenda à Constituição
n" 75, de 8/812006.)

§ 4'— Ocorrendo a hipótese prevista no § 3 ou desacordo entre a proposta orçamentária a que
se refere este artigo e os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentarias, o Poder Executivo
procederá aos ajustes necessários, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

• (Parágrafo acrescentado pelo arr. 1" da Emenda à Constituição
o" 75. de 8/8/2006.)

Art. 130— Lei complementar organizará a l)efensoria Pública em cargos de carreira, provi-
dos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, realizado com participação da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, assegurada aos seus integran-
tes a garantia de inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora de suas atribuições
institucionais.

(apit ,eulan,e,:tado pela Lei Complementar o" 65, de 161112003.)
§ 1° - O Defensor Público Geral da l)efensoria Pública será nomeado pelo Governador do

Estado, escolhido dentre três defensores públicos de classe final, indicados em lista tríplice pelos
integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 2°— É obrigatória a criação de órgão da Defensoria Pública em todas as comarcas.
Ari. 131 - Às carreiras disciplinadas nas Seções 1, II. III e Subseções 1, li e III da Seção IV

deste Capítulo se aplica o princípio do art. 24. § 2 0. e o do art. 32.
Subseção IV

Da Advocacia

Ari. 132 — O advogado indispensável à administração da Justiça e inviolável por seus atos
e manifestações no exercício da profissão. nos limites da lei.

Parágrafo único - É obrigatória a representação das partes por advogado, para ingresso ou
:letesa cru 	perante juiz ou tribunal estadual.

Seção V
Da Segurança do Cidadão e da Sociedade

Subseção 1
Da Defesa Social

Art. 133 - A defesa social. dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. organiza-
sede forma sistêmica visando a:

- garantir a 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 administrati as:

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 finalidade de prevenir a violência e a criminalidade.
Ari. 134—O Conselho de Defesa Social t órgão consultivo do Governador na definição da

política de defesa social do Estado e tem assegurada. em sua composição. a participação:
- do Vice-Governador do Estado, que o presidirá:

II - do Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos;
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III -do Secretário de Estado da Educação:
IV -de um membro do Poder Icgislativo Estadual:
V - do Comandante-Geral da Polícia Militar:
VI -cio Chefe da Polícia Civil:
VII - de um representante da I)etcnsoria Pública:
VIII - de um representante do Ministério Público:
IX -de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos Advogados do Brasil.

Seção do Estado de Minas Gerais, um da imprensa e um indicado na forma da lei.

(Capat eom redação dada pelo ai-t. 1" da Emenda 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 - estímulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de respeito à lei e ao

direito:
III - valorização dos princípios áticos e das práticas da sociabilidade:
IV prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações administrativas;
V - preservação da ordem pública;
VI -eficiência e preste/a na atividade de colaboração para atuaçâojurisdicional da lei penal.
§ 21" -  A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Social.

• (Parágrafo re'ula,nen tudo pela Lei 0 13.462. de 121112000.)
Art. 135 -Alei  disporá sobre a criação e a organização 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 - A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos.
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:

1-Polícia Cisil:
II - Polícia Militar:
III - Corpo de Bombeiros Militar.

• (Inciso acre.ree,ttado pelo ali. 7° da Entenda à Constituição n" 39,
de 2/611999.)

Ari. 137- A Polícia Civil, a Polícia Militare o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam
ao Governador do Estado.

• (A iligo com redação dada pelo ar!. 8" da Emenda à Constituição
n" 39. de 2/611999.)

Art. 138 - O Município pode constituir guardas municipais para a proteção de seus bens.
serviços e instalações, nos termos do art. 144. § 8". da Constituição da República.

Ari. 139 - À Polícia Civil. órgão permanente do Poder Público, dirigido por I)elegado de
Polícia decarreira e organiiadode acordocom os princípios da hierarquia cda disciplina, incumbem.
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração. no território do
Estado, das infrações penais. exceto as militares, e lhe são privativas as atividades pertinentes a:
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- Polícia técnico-científica:
li - proccssamentoe arquivo de identiflcaçocivi1 ecriminal:
III - registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor.
Art. 140— A Policia Civil é estruturada em carreiras, e as promoções obedecerão ao critério

alternado de antigüidade e merecimento.

(Vide Lei Complementar n°23. de 2611211991.)
• (Vide lei Complementar n" 42, de 11/1/1996.)

§ 1°— O ingresso na Polícia Civil se dará em classe inicial das carreiras, mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos, realizado privativamente pela Academia de Polícia Civil.

§ 2' —O exercício de cargo policial civil é privativo de integrantes das respectivas  carreiras.
§ 3" - Para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia, é exigido o titulo de Bacharel cm

Direito e concurso público, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.
Seção do Estado de Minas Gerais, e exigido curso de nível superior de escolaridade para a de
Perito Criminal.

Au. 141 -0 Chefe. da Polícia Civil é livremente nomeado pelo Governador do Estado dentre
os integrantes. em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

(Vide Lei Delegada n"101, de 291112003.)
Art. 142—A Polícia Militare o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais. são

Órgãos permanentes. organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados.
preferencialmente. por oficial da ativa do último posto. competindo:

- 'à Polícia Militar. a polícia ostensiva de prevenção criminal. de segurança, de trânsito
urbano e rodoviário. de florestas e de mananciais e as atividades relacionadas com a preservação
e restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de policia dos órgãos e
entidades públicos. esl)ecialmente das áreas li,cndúria. sanitária. de proteção amhiental, de uso
e ocupação do solo e de patrimônio cultural:

II - ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a
prevenção e combate a incêndio. perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de
normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de
catástrofe;

III 'à Polícia Militare aoCorpode Bombeiros Militar, a função de políciajudiciária militar,
nos termos da lei federal.

§ 1° - A Polícia Militar c o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do
Exército.

§ 20 _ Pordecisão fundamentada do Governadordo Fstado, 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 ('om redação dada pelo ali. 9° da Emenda à Constituição
o" 39, de 2/6/1999.)

Art. 143 - Lei complementar organizará a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

• (Vicie Lei Complementar n° 54. de /3/12/1999.)
Parágrafo único - Os regulamentos disciplinares das corporações a que se refere o capuz

(leste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com intervalos de no máximo
cinco anos, visando ao seu aprimoramento e atualização.

• (Artigo ('Om redação clw/a pelo au. 10 da Emenda à Constituição
n°39, de 216/1999.)
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• (Vide Lei Complementar a° 23, de 2611211991.)

• (Vide Lei Coinplenentar n'54, de 13/12/1999.)

CAPÍTULO III
DAS FINANÇAS PIBL1CAS

Seção 1
Da Tributação

Art. 144 -- Ao Estado compete instituir:
- imposto sobre:

a) transmissão causa morlis e doação, de bem ou direito:
h) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de trans-

porte interestadual e interniunicipal e de comunicação. ainda que as operações e as prestações se
iniciem no Exterior:

e) propriedade de veículos automotores:
d) (Revogada pelo ari. 10 da Emenda à Constituição n° lO. de 21911993.)

• Dispositivo revogado:

"d) adicional de importo de renda e proventos de qualquer natureza,
incidente sobre lucros, 'anhos e rendimentos de capital, em até cinco
por cento do que for pago à (Jnjcio por pessoas físicas ou jurídicas
(/fljciliadav no território do Estado:

II - taxas. em razão do exercício do poder de polícia ou pela tililização. eletiva OU potencial, de
serviços públicos específicos e (livisíveis, prestados ai) contribuinte ou postos à sua disposição:

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 10_ Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a

capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária. especialmente para
conterir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos tefllK)S
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as alividades econômicas do contribuinte.

§ 2' - As taxas não poderão ler base de cálculo própria de imposto, ou integrar a receita
corrente do órgão ou entidade responsável por sua arrecadação.

§ 3'- A instituição do imposto previsto na alínea a do inciso 1 obedecerá ao disposto em lei
complementar federal, nas hipóteses mencionadas no inciso III do § 1 °do art. 155 da Constituição
da República.

Art. 145 - O imposto previsto na alínea a do inciso 1 do artigo anterior é devido ao Estado:
- relativamente a bem imóvel e aos respectivos direitos, quando situado no Estado:

Ii - relativamente a bem móvel, título e crédito, quando o inventário ou arrolamento se
processar em seu território, ou nele tiver domicílio o doador.

Parágrafo único - O Estado respeitará. na fixação da atíquota elo imposto de que trata este
artigo, o índice máximo estabelecido pelo Senado Federal.

An. 146- Aplicam-se ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte ,, Interestadual e lntermunicipal e ele Comunicação as seguintes normas:

• (Vide Lei a" 12.708, de 2911211997)
- será não-cumulativo. compensando-se o que for devido em cada operação relativa à

circulação de mercadorias ou prestações de serviços com o montante cobrado nas'tnteri()res por
este ou outro Estado:
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II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:

(Vide Lei n" 15.757, de 411012005.)
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou pres-

tações seguintes:
h) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores:
III - poderá ser seletivo. em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços:
IV - as alíquotas estabelecidas em resolução do Senado Federal serão aplicáveis a operações

e prestações interestaduais e de exportação:
V - o Estado fixará as aliquotas para as operações internas, observado o seguinte:
a) limite mínimo não inferior ao estabelecido pelo Senado Federal partas operações interes-

taduais. salvo:
- deliberação em contrário estabelecida na forma da lei complementar federal, conforme

previsto na alínea g do inciso XII do § 2° do ao. 155 da Constituição da República;
2—por resolução do Senado Federal, na forma da alínea a do inciso V do § 2 do art. 155 da

Constituição da República:
b) limite máximo, na hipótese de resolução do Senado Federal. para a solução de conflito

específico que envolva interesse do Estado;
VI - para as operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado cm outro

Estado. adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual. quando o destinatário for contribuinte do imposto: ou

a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele:
Vil - caberá ao Estado a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas operações e

prestações interestaduais que lhe destinem mercadorias e serviços para contribuinte do imposto.
na qualidade de consumidor final:

VIII -o imposto incidirá ainda:
a sobre a entrada de mercadoria importada do Exterior, ainda quando se tratar de bem

destinado a consumo ou ativo lixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no
Exterior, se no Estado estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço:

h) Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não
compreendidos na competência tributária do Município:

IX - não haverá incidência do imposto. ressalvada a hipótese prevista no inciso XI:
a) sobre operação que destine ao Exterior produto industrializado, salvo o semi-elaborado.

assi m definido em lei complementar federal:
h) sobre operação que destine a outro Estado petróleo. lubrificante, combustível líquido e

gasoso dele derivados, e energia elétrica:
e) sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial:
(1) sobre encargo financeiro incorporado ao valor de operação de venda a prazo, realizada

mediante sistema de crediário, diretamente a consumidor final:

• (Alínea declarada inconstitucional em 15/2/1996 - ADIN 84. Acórdão
,nhlicc,do no Diário da Justiça em 191411996.)

e) sobre a saída de leite Lo Fuhtura, para consumo. em operação interna:

• (Alínea declarada inconstitucional em 15/2/1996 - At)IN 84. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 19/4/1996.)

X - não compreenderá. em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos
i adustrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado
a industrialização ou a comercialização configure fato gerador dos dois impostos;
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X  - as isençt'ies, os incentivos e os bcnetïcios fiscais poderão ser concedidos ou revogados
pelo Estado, na forma de lei complementar federal:

XII - exceção deste imposto, nenhum tributo estadual poderá incidir sobre operações relativas
a cner2ia elétrica. serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais.

• (Inciso com redação dada pelo ar!. 2" da Emenda à Constituição
'i " 10. de 21911993.)

Ar!. 147 - A saída de carvão vegetal será acobertada por documento fiscal emitido no
Município produtor e, quando destinada a industrialiiação neste Estado, seu imposto poderá ser
diferido.

Ar!. 148 - A microempresu. assim definida cm lei. gozará de isenção do Imposto sobre
Operações Relativas i Circulação de Mercadorias para destinatário localizado neste ou em
outro Estado e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intcrmunicipal e
de Comunicação.

• (Vide Lei n° lo. 992, de 2911211992.)

• (Vide Lei n° 12.708, de 29/12/1997)
Parágrafo único - Os benefícios estabelecidos neste artigo serão aplicados ao pequeno e

miniprodutor rural. assim classificado pelas normas do Manual dc ('rodito Rural.

• (A;iigo declarado ineon.riitucional em 15/2/1996 - ADIN 84. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 19/4/1996.)

Subseção 1
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 149— Em relação aos impostos de competência da União, ria 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
fundações públicas:

li - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir nos termos
do ar!. 154. 1. da Constituição da República:

III - a quota-parte do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados. na forma a que se refere o ar!. 159. 1. a. e II.
da Constituição da República:

IV - trinta por cento do produto da arrecadação do imposto de que trata o ar!. 153. § 50, da

Constituição da República.
Ao. 150 - Na repartição das respectivas receitas, em relação aos impostos de competência

do I --siado. pertencem aos Municípios:
cinqüenta por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores:
II - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre ( )peraçõcs Rei ar i -

vas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interc'tadual e
1 nierniunici paI e de Comunicação:

• (tule Lei n" 12.040, de 28/12/1995.)

• (Vide Lei o" 13.803, de 2711212000.)
III - me e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado, em razão do disposto no

inciso II do ar!. 159 da Constituição da República, na forma estabelecida no § 1 0 deste artigo.
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§ 1 0 - As parcelas a que se referem os incisos serão diretamente creditadas em contas
próprias dos Municípios bencliciários. em estabelecimento oficial de crédito, onde houver, ob-
servados, quanto às indicadas nos incisos II e III, os seguintes critérios:

- três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços. realizadas em seus territórios:

Ii - até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei.
§ 2" - As parcelas do imposto a que se refere o inciso 1 serão transferidas pelo Poder

Executivo Estadual aos Municípios até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação.
§ 3" - É vedada a retenção ou a restrição à entrega ou ao emprego dos recursos atribuídos aos

Municípios e previstos nesta subseção, não estando impedido o Estado de condicionar a entrega
de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias.

• (Pará ra/) com redação dada pelo art.3° da Emenda à Constituição
o° 10, de 21911993.)

Ari. 151 - O Estado divulgará. no órgão oficial. até o último dia do mês subseqüente ao da
arrecadação. o montante de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os transfe-
ridos sob forma de convênio, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão
numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único -Os dados divulgados pelo Estado serão discriminados por Município.
Subseção II

[)as Limitações ao Poder de Tributar

Art. 152 - É vedado ao Estado, sem prejuízo das garantias asseguradas ao contribuinte e do
disposto no art. 150 da Constituição da República e na legislação complementar específica:

- instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual, ou que implique
distinção ou preferência em relação a Município em detrimento de outro, admitida a concessão de
incentivo fiscal destinado a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócioeconõniico entre as
diferentes regiões do Estado:

II - instituir isenção de tributo da competência do Município:
III - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de

ua procedência ou destino.
§ 1° - Não será admitida, no período de noventa dias que antecede o término da sessão

legislativa, a apresentação de projeto de lei que tenha por objeto a instituição ou a majoração de
tributo estadual.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 1° da Emenda à Constituição
n°41. de 811112000.)

§ 2"- O disposto no * l"deste artigo não se aplica a projeto de lei destinado exclusivamente
a adaptar lei estadual a norma federal.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. I"da Emenda à Constituição
n" 4/. (1(' 8/1112000.)

seção II
Dos Orçamentos

Ao. 153 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
- o plano plurianual de ação governamental:

II - as diretrizes orçamentárias;
III - o orçamento anual.
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Ari. 154— 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 - 0 plano pluri anual e os programas estaduais, regionais e setorlais previs-
tos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvi-
incuto Integrado e submetidos à apreciação da Assembléia Legislativa.

Art. 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 subseqüente. orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legi s lação tributária e estabelecerá a política de aplicação das
agências financeiras oficiais.

§ 1 O projeto da Lei de Diretrizes ()rçanientárias. de iniciativa do Governador do Estado,
resultará das propostas parciais de cada Poder, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da
Defensoria Pública. compatibilizadas em regime de colaboração.

• (Pará,iraJo Com redação dada pelo ar!. /'da Emenda à Constituição
n" 73. (le 2911112005.)

§ 2 - Para proceder ácompatibilização prevista no parágrafo anterior  à efetiva verilieação
dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçarnentárias, será constituída comissão perma-
nente. composta de seis membros, indicados:

um. pela Mesa da Assembléia:
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. pelei 	Público-Geral do Estado.".

• (Parágrafo coo, redação dada pelo art. 1" da E, p,enda à Constituição
n" 73. de 2911112005.)

§ A comissão a que se refere o parágrafo anterior, com amplo acesso a todos os
documentos pertinentcs à sua função, emitirá laudo conclusivo sobre a capacidade real do Estado
dc arcar com (IS custos das propostas parciais e indicará, se for o caso, os ajustes necessários ao
equilíbrio da despesa conta receita.

§ 4°—A lei definirá os critérios e a competência desta comissão, que acompanhará e avaliara
as receitas do Estado, para o t'im de se estabelecer ajusta remuneração do servidor.

§ 5° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias fixará percentual não inferior a um por cento da
receita orçamentária corrente ordinária do Estado, destinado ao atendimento das propostas
priorizadas nas audiéncias públicas regionais, a ser incluído na Lei Orçamentária Anual e executa-
do. com o respectivo pagamento, até o final do exercício financeiro correspondente. sob pena de
responsabilidade, nos termos do inciso VI do art. 91.

• (Pará ç'r(i/'o acrescentado pelo art. 2" da Enu'nda à Constituição
n°36, de 2911211998.)

Art. 156 - As propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário serão elabora-
das. respectivamente. pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Justiça. ouvindo este os
tribunais interiores, observados os limites estipulados conjuntaniente e incluídos na Lei de Dire-
(ri/es Orçarnentárias.

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica, no que couber, ao Ministério Público e
ao 'I'rihunal de Contas.
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Art. 157 - A lei orçamentária anual compreenderá:
o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado. seus fundos. órgãos e entidades da

administração direta e indireta:
II - o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente,

detenha a maioria do capital social com direito a voto.
§ 1° - lnIeQrará a lei orçamentária demonstrativo especítico com detalhamento das ações

governamentais, em nível mínimo, de:
- objetivos e metas especificados em suhprojetos e subatividades:

• (Inciso com redação dada pelo cai. 1" da Emenda à Constituição
n`27, de 4/9/1997)

II - fontes de recursos:
III - natureza da despesa;
IV - órgão ou entidade responsável pela realização da despesa;
V - (:)rg() ou entidade beneficiários;
VI - identificação dos investimentos, por região do Estado:
VII - identificação, de forma regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e despesas. decor-

rentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira. tributária e cieditícia.
§ 2"- () orçamento, compatibilizado com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,

terá, entre suas funções, a de reduzir desigualdades entre as regiões do Estado, segundo critério
populacional.

§ 3" - A lei orçamentária anual não conterá disposição estranha à previsão da receita e à
lixação da despesa. ressalvadas a autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação
de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 4°-O Estado publicará, até o dia trinta do mês subseqüente ao da competência, balancetes
mensais de sua execução orçamentária e financeira.

• (ParágraJ ((flfl redação dada pelo art. I"da Emenda à Constituição
n° 4. de 29/5/1992.)

§ 5°- Para subsidiar a elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do plano
plurianual de ação governamental e da proposta orçamentária anual, a Assembléia Legislativa
sistemati/ará e priorizará. em audiência pública regional, realizada a cada dois anos, as propostas
resultantes de audiências públicas municipais realizadas pelos poderes públicos kxais, nos ter-
mos de regulamentação.

• (ParágraJ'o acrescentado pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
a" 12. de 1/9/1994.)
• (Pa,'ág,-afi) com redação dada pelo art. 3" da Emenda à Constituição
n°36. de 29/12/1 998.)
• (Pará,çrafo regulamentado pela Lei a" 11.745. de 16//li 995.)
• (Vide Lei n° 12.997, de 301711998.)

§ 6° - O 'rribuiiil de ('omitas, órgão auxiliar do Poder Legislativo. o Poderjudictário e 1)

Poder Executivo, com a Iinalidade de prestarem intorniações e colherem subsídios para as
ações pertinentes a seu âmbito de competência, participarão da audiência pública regional a
que se refere o § 5'.

• (Parágrafo acrescentado pelo art. 1" da Emenda à Constituição
n ° 12. de 1/9/1994.)

71



• (Pa'ágwfo com redação dada pelo ai-t. 3° da Emenda à Constituição
n° 36. de 2911211998.)

§ 7" - Suprimido pelo art. 3° da Emenda it Constituição n°36, de 2911211998.)

• Dispositivo suprimido:

".. 7" - Os Poderes Eecurivo e Judiciário do Estado pronto terão. nos
Municípios e nas datas designados para a i'ealizaç7o das audiências
públicas regionais pela Assembléia Legislativa, audiéncia pública a
fim de prestar informações e colher subsídios para as ações peilinentes
a seus respectivos âmbitos de competência.

(I'a,'ágraft) acrescentado pelo rui. 1 ' da Emenda à Constituição
o" 12, de 1/9/1 994.)

Art. 158 —  A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educa-
çcto, saúde. habitação, saneamento básico. proteção ao meio ambiente. fomento ao ensino, à
pesquisa científica e tecnokigica, ao esporte e à cultura e ao atendimento das propostas priorizadas
EIUS audiências públicas regionais.

• (Caput com redação dada pelo art. 40 da Emenda à Constituição
n°36, de 2911211998.)

§ 1' - Os recursos para os programas de saúde não serão interiores aos destinados aos
insestimentos em transporte e sistema viário.

• (Parágrafo remmumnerado pelo art. 4" da Emenda à Constituição a° 36.
de 2911211998.)

§ 2°— Tomando-se como referência as respectivas dotações orçamentárias, o percentual executa-
doe pago das despesas com publicidade não será superior. em cada trimestre. ao percentual executado
e pago das despesas decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais.
ressalvados os casos de despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública.

• (Parágr(jfo acrescentado pelo art. 4° da Emenda à Constituição
o" 36, de 29/12/1998.)

Art. 159— Cabe à lei complementar:
- dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prato.a elaboração e a organização do

plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual:
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta,

e condições para a instituição e funcionamento de fundo.

• (Vide Lei Complementar n° 27. de 181111993.)

• (Vide arr. 10 da Lei Complementai- o" 28. de 16/7/199.0

• (Vide Lei Complementar n°29. de 261711993.)

• (Vide Lei Comnplemnentar n <'36. de 1(V111995.)

• (Vide Lei Complemnenrar n°52, de 25/1111999.)
Ari. loo - ( ) s projetos de lei relativos a plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao

orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela Asse rnbléi a Legi sI ai is ii, observado o
seguinte:

- caberá à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa:
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a) examinar e emitir parecer sobre os projetos de que trata este artigo e sobre as contas
apresentadas anualmente pelo Governador do Estado:

h) examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais
previstos nesta Constituição. e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentários, sem
prejuízo da atuação das demais comissões da Assembléia Legislativa:

II - as emendas serão apresentadas na Comissão indicada no inciso 1. a qual sobre elas
emitirá parecer. e aprecia(las. na forma regimental. pelo Plenário da Assembléia Legislativa:

III - as emendas ao projeto da lei do orçamento anual ou a projeto que a modifique somente
podem ser aprovadas caso:

a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias:
h) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de

despesa, excluídas as que incidam sobre:
II dotação para pessoal e seus encargos;
2)serviço da dívida:
3) transferência tributária coii.,,Iilucioiial pra Município: ou
e) sejam relacionadas:

com a correção de em ou una ssão: ou
2) com as disposições do projeto de lei.

1° - O Governador do Estado poderá enviar mensagemà Assembléia Legislativa, para
propor modificação nos projetos a que se refere este artigo. enquanto não iniciada, na Comissão
a que se refere o inciso 1. a solaçà() da parte cuja alteração for proposta.

§ 2° - Os projetos de lei do plano plurianual das diretrizes orçamentárias e do orçamento
anual serão enviados pelo Governador do Estado à Assembléia Legislativa. nos termos da lei
complementar a que se refere o an. 159.

§ 3° - ()s recursos que. cm decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o
caso, mediante créditos especiais ou suplementarcs, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 161 - São vedados:
o inicio de programa ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária anual:

li a realização de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais:

III - a realização de operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital,
ressalvada a autoritada mediante crédito suplementar ou especial com finalidade precisa. aprova-
dos pelo Poder l.egislativo, pela maioria de seus membros:

IV - a vinc(jlação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesas. ressalvadas:
a) a repartição da arrecadação dos inipostos a que se refere o art. 149:
h) a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determina-

do pelo art. 201:
eI a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. prevista no

art. 157. § 3°:
d) a destinação de recursos para o amparo e fomento à pesquisa, prevista no art. 212:
e) a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para

com esta:

• (Alínea acrescentada pelo ai-t. 4° da Emenda à Constituição n° 10,
de 2/9/1993.)
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6 a destinaçio 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 art. 1" da Emenda à Constituição n° 47.
(le 27/12/2000.)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes:

VI - a transposição. o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
prograniação para outra ou de um órgão para outro seni prévia autorização legislativa:

VII a concessão ou utilização de crédito ilimitado:
\'III - a utilização, sem autorização legislativa especifica. de recursos dos orçamentoS

previstos no art. 158. pala 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:
XI -- a aplicação de disponibilidade de caixa do Estado em títulos, valores mobiliários e

outros ativos de empresa priada.
§ 1° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá. sob

pena de crime de responsabilidade, ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ousem lei
que a autorize.

§ 20_ Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que
tenham sido autorizados, salvo se o aio de autorização for promulgado nos últimos quatro meses
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos. serão incorporados ao
orçamento do exercício financeiro subsequente.

§ 3° - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida. ou ido o Conselho de
Governo e ad refrrendum da Assembléia Legislativa, por resolução. para atender a despesas
imprevisíveis e urgentes. decorrentes de calamidade pública.

§ 4° - E permitida a vincitlação dos recursos de que trata o art. 149 para os efeitos previstos
no inciso IV. alínea e. deste artigo.

• (Parágrafo acrescentado pelo ai-t. 4" da Emenda à Constituição
a" 10, de 2/9/199.0

Ao. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orça mentúria. aí compreendidos os
créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e da l)cfcnsoria Pública, ser-lhes-ão entregues em
duodéciiuuos, até o dia vinte de cada mês.

• (Capa! ('Ülfl redação dada pelo (4,1. 2 0 da Emenda à Constituição
n" 75. de (W2006.)

§ 1°— O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será feito mediante crédito
automático em conta própria de cada órgão mencionado no o'a/7ut deste artigo pela instituição
financeira centralizadora da receita do Estado.

(Parágrafi) deelara(1() inconstitucional e,,u 31212003 - ADIN 1.901.
Acórdão publicado no Diário da Justiça cai 91.512003.)

§ 2"— É vedada a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recursos atribuidos aos
órgãos mencionados no capa, deste artigo. sob pena de crime de responsabilidade.

• (fl,iigo com redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
a" 31. de 3011211997.)
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(Vide Lei Complementar n" 64, de 25/3/2002.)

• (Expressão 'sob pena de crime de responsabilidwle" der/arada
tncoIlstitu(ional em 312/2003 - A1)IiV 1.901. Acórdão J)UbliCa(l() no
Diário cio Justiça em 9/5/2003.)

Ari. 163 - À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela
Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária. far-se-ão exclusivamente na
ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim.

§ 1" - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de serba
necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados at
primeiro de julho. data em que Lerão atualizados seus valores, fazedose o pagamento até o final
do exercício seguinte.

§ 2° - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Pcxler Judiciário,
recolhidas as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do Tribu-
nal que proferir a decisão exeqüenda determinar o pagamento se gundo as possibilidades do
depósito e autorizar, a requerimento do credor e exclusivaniente para o caso de preterimento de
seu direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito.

Art. 164- Os projetos de lei de que trata esta seção serão apreciados. na forma do Regimen-
to. por comissão permanente da Assembléia Legislativa, coma competência indicada no inciso 1
doart. 160.

CAPÍTULO IV
DO MUNICÍPIO

Ao. 165 - Os Municípios do Estado de Minas Gerais integram a República Federativa do
Brasil.

§ lO - O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, organiza-se e
rege-se por sua Lei Orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios da Constituição
da República e os desta Constituição.

§ 2" - Ao Município incumbe gerir interesses da população situada em área contínua do
território do Estado, de extensão variável, delimitada em lei.

§ 3° - O Município se sujeita às vedações do ao. 19 da Constituição da República.
§ 4° -Todo o poder do Município emana do povo, que o exerce por meio de representantes

eleitos ou diretamente, nos termos de sua Lei Orgânica e da Constituição da República.
§ 5° - O Município pode subdividir-se em Distritos e. estes. em Subdistritos.
Ao. 166 - O Município tem os seguintes objetivos prioritários:
- gerir interesses locais, como fatoressencial de desenvolvimento da comunidade:

II - cooperar com a União e o Estado e associar-se a outros Municípios. na realização de
interesses comuns:

III - promover, de forma integrada, o desenvolvimento social e eeonomico da população de
sua sede e dos Distritos,

IV - promover plano, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da
sociedade:

V - estimular e difundir o ensino e a cultura, proteger o patrimônio cultural e histórico e o
meio ambiente e combatera poluição:

VI - preservar a moralidade administrativa.
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Ao. 167 - Lei complementar estabelecerá os requisitos para a criação, incorporação, fusão
e desmembramento de Municípios. observado o disposto no ao. 18, § 4°. da Constituição da
Repúhlki.

• (Artigo regulamentado pela Lei Complementai- n° 37, de 181111995.)
Art. 1	- O topônimo pode ser alterado em lei estadual. verificado o seguinte:
- resolução da Câmara Municipal. aprovada por, no mínimo, dois terços de seus membros;

li aprovação da população interessada, em plebiscito, com manifestação favorável de. no
mínimo, metade dos respectivos eleitores.

Seção 1
Da Competência do \Iiinicípio

Ao, 169 - () Município exerce. em seu territorio. eompetiiicia pris ativa e comum ou
suplementar. a ele atribuída pela Constituição da República e por esta Constituição-

Art. 170 - A autonomia do Município se configura no exercício de competência privativa.
especialmente:

- elaboração e promulgação de sua Lei Orgânica:
II - eleição de seu Prefeito. Vice-Prefeito e Vereadores:
III - instituição. decrelação e arrecadação dos tributos de sua competência e aplicação de

suas rendas, sem prejuízo da obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos pratos fixados
em lei:

IV - criação, organização e supressão de l)istrito, observada a legislação estadual;
V - promoção do ordenamento territorial. mediante planejamento e controle do uso, do

parcelamento 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 coo, redação dada pelo ai-t. 1" da Entenda à Constituição
ti" 44. de 1811212000.)

VI - organização e prestação de serviços públicos de interesse local, diretamente OU sob
regime de concessão, permissão ou autorização, incluído o transporte coletivo de passageiros.
que tem caráter essencial.

Parágrafo único - No exercício da competência de que trata este artigo, o Município obser-
vará a norma geral respectiva, federal ou estadual.

Ari. 171 - Ao Município compete legislar:
-- sobre assuntos de interesse local. notadamente:

a) o plano diretor:
h) o planejamento do uso. parcelamento e ocupação do solo, a par de outras limitações

urbanísticas gerais. observadas as diretri,es do plano diretor:
cl a polícia administrativa de interesse local, especialmente em mataria de saúde e higiene

públicas, construção. trânsito e tráfego. Iantas e animais nocivos e logradouros públicos:
d) a matéria indicada nos incisos 1, III, IV. V e VI do artigo anterior:
e) o regime jurídico único de seus servidores, observada a diversificação quanto aos da

administração direta, da autárquica e da fundacional ciii relação aos das demais entidades da
administração indireta:

1) a organização dos serviços administratm os:
a administração, utilização e alienação de seus bens:
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II - sobre os seguintes assuntos. entre outros. em caráter regulamentar. observadas as
peculiaridades dos interesses locais e as normas gerais da União e as suplementares do Estado:

a)o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais:
b)caça, pesca. conservação da natureza e defesa do solo e dos recursos naturais:
e) educação, cultura, ensino e desporto:
d) proteção à infância, à juventude. à gestante e ao idoso.
§ 1" - O Município se sujeita às limitações ao poder de tributar de que trata o art. 15() da

Constituição da República.
§ 20 - As diretrizes, metas e prioridades da administração municipal serão definidas, por

Distrito, nos planos de que trata a alínc,i a do inciso II deste artigo.

Seção II
Da Lei Orgânica do Muinicípio

Art. 172 - A Lei Orgânica pela qual se rcgeró o Muuicipio será votada e promulgada pela
Câmara Municipal e observará os princípios da Constituição da República e os desta Constituição.

Seção LII
Dos Poderes

Art. 173 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si. o Legislativo e
o Executivo.

§ 1° Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes
delegar atribuições, e. a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro.

§ 2° - À Câmara Municipal cabe, entre outras matérias de sua competência privativa,
suspender, no todo ou cm parte, a execução de ato normativo municipal declarado, incidcnialmcntc.
inconstitucional. por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, quando a decisão de
inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado.

Art. 174 — O Prefeito, o Vice- Prefeito e os Vereadores serão eleitos até noventa dias antes do
término do mandato daqueles a que devam suceder. em pleito direto e simultâneo, realizado em
iodo o Estado, para mandato de quatro anos.

Parágrafo único - A posse dos Venitdores. do PreFeito e do Vice-Prefeito será no dia primeiro
dc janeiro do ano subseqüente ao da eleição.

Subseção 1
Do Poder Legislativo

Art. 175 - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de
'vreadores.

§ 1°— O número de Vereadores é proporcional à população do Município, observados os
limites estabelecidos na Constituição da República.

§ 2' - No início e no término de cada mandato. o Vereador apresentará. à Câmara Municipal,
declaração de seus bens.

§ 3° O Vereador se sujeita, no que couber. às proibições, incompatibilidades e perda de
mandato aplicáveis ao Deputado Estadual.

§ 4° - Ao Vereador será assegurada ampla defesa em processo no qual seja acusado. ohs,.a-
dos, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade e o despacho ou decisão
motivados.

Art. 176 - Compete privativamente à Câmara Municipal, no que couber, o exercício das
atribuições enumeradas no art. 62.
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Subseção II
Do Poder Executivo

Art. 177 - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal.
§ 1'— Substitui o Prefeito. no caso de impedimento. e lhe sucede no de vaga, o Vice-Prefeito.
§ 2" - Na posse e no término do mandato. o Prefeito e o Vice— Prefeito apresentarão à ('âmara

Municipal declaração de seus bens, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do ao. 258.
§3" -  A matéria de competência do Município. excluída Lide  que trata o art. 176. será objeto de

lei municipal, de iniciativa do Prelito. excetuados os atos privativos previstos na Lei Orgânica.

• (Parárafo declarado inconstitucional em 311012002 - A DIN 322.
Ac(;rdao publicado no Diário da Justiça em 3111012002.)

Ao. 178— O l'reícilo é processado cjulgado originariamente pelo 'ldhunal de Justiça, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade.

Parágrafo único - Na forma da Lei Or gânica, compete à Câmara Municipal o julgamento do
Prefeito por infração político— administrativa, observada a regra do § 40 do ao. 175.

Subseção III
Da Remuneração do Prefeito e do Vereador

Ao. 179 - A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Vereador será fixada. em cada
legislatura. para a subsequente, pela Câmara Municipal.

Parágrafo único . - Na hipótese de a Câmara Municipal deixar de exercer a competência de que
trata este artigo, ficarão mantidos. na  legislatura subseqüente, os critérios de remuneração vigentes
em dezembro do último exercício da le g islatura anterior. admitida apenas a atual i/ação dos valores.

Seção IV
Da Fiscalização

Ari. 180 - A ('ánlara Municipal julgará as contas do Prefeito. mediante parecer prévio do
Tribunal de Contas, que terá trezentos e sessenta dias de prazo, contados de seu recebimento.
para emiti-lo, na forma da lei.

§ 0 - Como procedimento tiscaliiador e orientador. o Tribunal de Contas realizará
habitualmente inspeções locais nas Prefeituras. Câmaras Municipais e demais órgãos e entidades
da administração direta e da indireta dos Municípios.

§ 2' - As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia de título executivo.

§ 3°— No primeiro e no último ano de mandato do Prefeito Municipal. o Município enviará
ao Tribunal de Contas inventário de todos os seus bens móveis e imós eis.

§ 4° - O Tribunal de Contas exercerá. em relação ao Município e às entidades de sua
administração indireta, as atribuições previstas no art. 76 desta Constituição, observado o dis-
posto no art. 31 da Constituição da República.

Seção 
Da Cooperação

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 181  - Ë facuitado ao Município:
- associar-se a outros, do mesmo complexo gcocconõmico e social, mediante convênio

previamente aprovado pela Câmara Municipal, para a gestão. sob planejamento, de funções
públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória:
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• (Evpresõe.v "previamente aprovado pela Câmara Municipal" e —pre-
viamente aprovados pela Câmara Municipal", contidas, respectiva-
mente, nos incisos 1 e II declaradas inconstitucionais eia 11712002 -
AD1N 770. Acórdão publicado no Diário da Justiça emmi 2019/2002.)

II - cooperar com a União e o Estado. nos termos de convênio ou consórcio previamente
aprovados pela Câmara Municipal. na execução de serviços e obras de interesse para o desenvol-
' i mento local:

• (Expressões "previamente aprovado pela Câmara Muiiicipal" e "pre-
vianiente aprovados pela Câmara Municipal - , comidas. respectiva-
mente, nos incisos / e II declaradas inconstitucionais em 11712002 -
ADIN 770. Acórdão publicado no Diário da Justiça eia 201912002.)

III - participar. autorizado por lei municipal, da criação de entidade intermunicipal para
realização de obra, exercício de atividade ou execução de serviço específico deinteresse comum.

Ari. 182 - A cooperação técnica e financeira do Estado, pura a manutenção de programas de
educação pré-escolar e de ensino fundamental e para a prestação de serviços de saúde de que trata
o art. 30. VI e VII. da Constituição da República, obedecerá ao plano definido em lei estadual.

Parágrafo único - A cooperação somente se dará por torça de convênio que, era cada caso,
assegure ao Município os recursos técnicos e financeiros indispensáveis a manter os padrões de
qualidade dos serviços e a atender às necessidades supervenientes da coletividade.

Subseção II
Da Assistência aos Municípios

Ari. 183— O Fstado assegurará. com base em programas especiais. ampla assistência técnica
e financeira ao Município de escassas condições de desenvolvimenlo .sócioeconômico, com prio-
ridade para o de população inferior a trinta mil habitantes.

• (Vide Lei ,,° 11.085, de 301111993.)
§ 1° - A assistência. preservada a autonomia municipal. inclui, entre outros serviços:
- abertura e manutenção de estrada municipal ou caminho vicinal:

II -instalação de equipamentos necessários para o ensino, a saúde e o saneamento básico:
III - difusão intensiva das potencialidades da região:
IV -i mplantação  dc mecanismo de escoamento da produção regional:
V - assistência técnica às Prefeituras. Câmaras Municipais e microrregões:
VI -implantação de política de colonização, a partir do estimulo i execução de programa de

reforma agrária:
VII - concessão de incentivos, com o objetivo de lixar o homem no meio rural:

• (Vide Lei ,i° 11.020. de 81111993.)

• (Vide Lei n° II. 165, de 411111993.)

• (Vide Lei n" 11.774, de /6////995.)

(Vide Lei o" 13.195, de 291111996.)
VIII iniplamação de processo adequado para tratamento do lixo urbano.
§ 2 - A coordenação da execução dos programas especiais será confiada à autarquia territorial

de desenvolvimento implantada na região, assegurada na formada lei a participação de represen-
mames dos Municípios envol idos.

§ 3"— Na execução de programa especial. ter-se-á em vista a participação das populações
interessadas, por meio de órgãos comunitários e regionais de consulta e acompanhamento.
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§ 4° A Polícia Militar poderá, por solicitação do Município, incumbir-se da orientação à
guarda municipal e de seu treinamento. e da orientação aos corpos de voluntários para o combate
a incêndio e socorro em caso de calamidade.

Seção VI
Da Intervenção no Município

Ari. 184 - () Estado não intervirá no Município, exceto quando:
- deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida

fundada:
II - flio forem prestadas contas devidas, na forma da lei:
III - não tiverem sido aplicados, no ano, pelo menos vinte e cinco por cento da receita

resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transferências. na manutenção e desen-
volvimento do ensino; OU

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a ohservãncia de
princípio indicado nesta Constituição, ou para prover a execução de lei. de ordem ou de decisão
judicial.

Parágrafo único - Ai nlervenção  será decretada e seus efeitos cessarão na lornia da Constitui-
ÇO da República.
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TÍTULO 1V

DA SOCIEDADE

CAPÍTULO 1
DA ORDEM SOCIAL

Ari. 185—A ordem social tem como base o primado do trabalho e como ohjeti vo o bem-estar
e a ustiça sociais.

Seção 1
Da Saúde

Art. 186 - A saúde é direito de todos, e a assistm1cia a ela é dever do Estado, assegurada
mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção. proteção e
recuperação.

Parágrafo único - O direito à saúde implica a garantia de:
- condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer e sanea-

mento básico:
II - acesso às informações de interesse para a saúde, obrigado o Poder Público a manter a

população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle:
III - dignidade, gratuidade e boa qualidade no aendinierito e no tratamento de saúde;
IV - participação da sociedade, por intcrmdio de entidades representativas, na elaboração

de políticas, ria definição de estratégias de implementação e no controle das atividades com
impacto sobre a saúde.

Ari. 187—As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabem ao Poder Público
sua re gulamentação, Oscalitaçào e controle. na forma da lei.

o (Vide Lei o" 13.317. de 24/9/1999.)
Parágrafo único - A execução das ações e serviços será fita pelo Poder Público e. comple-

mentarmente. por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Art. 188— As ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Estudo integram rede nacional

rcgionaliiada e hierarquicamente constituída em sistema único, e se pautam também llas seguin-
tes diretrizes:

- descentralização com direção única. em nível estadual e municipal:
li - regionalização de ações da competência do Estado:
III - integralidade na prestação de ações de saúde adequadas à realidade epidemiológica. com

prioridade para as ações preventivas e consideradas as características sócioeconômicas da popu-
lação e de cada região. sem prejuízo dos serviços assistenciais:

IV participação da comunidade:
V - participação complementar das instituições privadas no sistema único de saúde, segun-

do diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, assegurada a preferência a
entidades llantrópicas e às sem fins lucrativos:

VI - valorização do profissional da área da saúde. com  a garantia de planos de carreira e
condições para reck'lagcni periódica.

Ao. 189 - O sistema único de saúde -,erá financiado com recursos provenientes dos orça-
mentos da seguridade social, da União, do Estado, dos Municípios, e com os de outras fontes.

Ari. 190 - Compete ao Estado, no âmbito do sistema único de saúde, além de outras
atribuições previstas em lei federal:
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- controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse [mi il saúde e partici-
par da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos:

• (Vide Lei n° 12.687. de 111211997.)
li - executaras ações de vigilância sanitária e epidemiológica. e as de saúde do trabalhador:

(Vide Lei n° 13.317, de 241911999.)

(Vide Lei n° 13.866, de 10/5/2001.)
III - ()T'dCIlaI' a formação de recursos humanos na área da saúde:
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico:
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico:
VI fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional. e

bebidas e águas para o consumo humano:
Vil - 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 o de trabalho:
IX - adotar rígida política de fiscalização e controle da infecção hospitalar e de endemias:

(Vide Lei n° 11.053. de 301311993)
X - garantir o atendimento prioritário nos casos legais de interrupção da gravidez:
XI - gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais.. na forma da lei:
XII promover, quando necessária, a transfirência do paciente carente de recursos para

outro estabelecimento de assistência médica ou ambulatorial. integrante do sistema único de
saúde. mais próximo de sua residência:

XIII - promover a instalação de estabelecimentos de assistência médica de emergência nas
cidades-pólo:

XIV - executar as ações de prevenção, tratamento e reabilitação, nos casos de deficiência
física, mental e sensorial:

XV - implementar, em conjunto com os órgãos federais e municipais, o sistema de informa-
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° - i : vedada a participação direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na

assistência à saúde no Estado, salvo nos casos previstos em lei federal.
§ Y- O Estado suplementará a legislação federal sobre as condições que facilitem a remoção

de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante. pesquisa e tratamento, e sobre
coleta. processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado todo tipo de comercialização
nos termos do § 4" do art. 199 da Constituição da República.

• (Vide Lei n" 10.860, de 51811992.)

• (Vide Lei n° 11.553, de 31811994.)
Subseção Única

Do Saneamento Básico

Art. 19 ,1 ( ) Estado formulará a política e os planos plurianuais estaduais de saneamento básico.

• (Vide Lei n° 11,720. de 2811211994.)
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§ 1° - A política e os planos plurianuais serão submetidos a um Conselho Estadual de
Saneamento Básico.

§ 2' ~ O Estado proverá os recursos necessários para a implementação da política estadual
de Saneamento básico.

§ 3° - A execução de programa de saneamento básico, estadual ou municipal, será precedida
de planejamento que atenda aos critérios de avaliação doi sanitário e epidemiológico
estabelecidos cm lei.

Seção II
Da Assistência Social

Ar!. 19 4 —A assistência social será prestada pelo Estado a quem dela necessitar, independente-
mente de contribuição, sem prejuízo da assegurada no art. 203 da Constituição da República.

(Vide Lei a" 12.262, de 23/711996.)
Ar!. 194 - As ações estaduais, na área de assistência social, serão implementadas com

recursos do orçamento do Estado e de outras fontes, observadas as seguintes diretrizes:
- desconcentração administrativa, segundo a política de regionalização. com participação

de entidade beneficente e de assistência social:
II - participação da população. por meio de organizações representativas, na formulação das

políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Parágrafo único - O Estado promoverá plano de assistência social às populações de áreas

inundadas por reservatórios.

• (Parágrafo regulamentado pela Lei a° 12.812. de 281411998.)

• (Vide Lei n° 15.012. de 151112004.)
Seção lii

Na Educação

Ao. 195 - A educação. direito de todos. (leN er do Estado e da família. será promovida e
incentivada coma colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desensolvimento da pessoa. seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Parágrafo Único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado deverá garantir o
ensino de Filosofia. Sociologia e npeões de Direito Eleitoral nas escolas públicas do ensino médio.

• (Par(ígrafo com redação dada pelo ar!. 1" da Emenda à Constituição
n o 62. de 2311212003.)

Art. 196 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
-- igualdade de condições para o acesso e freqüência à escola e permanência nela:

II - liberdade de aprender. ensinare pesquisar. e de divulgar o pensamento, a arte e  saber:
III - pluralismo de idéias e de concepções filosóficas, políticas. estéticas, religiosas e peda-

gógicas. que conduza o educando à formação de uma postura ética e social próprias:
IV - preservação dos valores educacionais regionais e locais:
V - gratuidade do ensino público:
VI - valorização dos profissionais do ensino, com a garantia. na forma da lei. de plano de

carreira para o iiiagistério público, com piso de vencimento profissional e com ingresso exclusiva-
mente por concurso público de provas e títulos, realizado periodicamcnte. sob o regime jurídico
único adotado pelo Estado para seus servidores:

VII - gestão democrática do ensino público, na forma da lei:
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VIII -- seleção competitiva interna para o exercício de cargo contissionado de I)irctor c da
função de Vice-Diretor de escola pública, para período fixado em lei, prestigiadas. na apuração
objetiva do mérito dos candidatos, a experiência profissional, a habilitação legal, a titulação, a
aptidão para liderança, a capacidade de gerenciamento, na forma da lei, e a )restaÇãOde serviços
no estabelecimento por dois anos, pelo menos:

• (Inciso regukvnentaclo pela Lei n° 10.486. de 241711991.)

• (Inciso declarado jnconstjtuewna/ em 5/2/1997 -- ADIN 640. Acórdão
publicado no Diário cia Justiça em 111411997.)

IX - garantia do princípio do mérito, objetivamente apurado, na carreira do magistério:
X - garantia do padrão de qualidade, mediante:
a) avaliação cooperatisa periódica por órgão próprio do sistema educacional, pelo corpo

docente e pelos responsáveis pelos alunos:
h) condições para reciclagem periódica pelos profissionais de ensino:
XI - coexistência de instituições públicas e privadas.
Parágrafo único— Agratuidadedo ensino a cargo do Estado inclui a de todo o material escolar

ca da alimentação do educando, quando na escola.

• (Vi(le Lei n° 11.871, de 211811995.)
Ar!. 197 - A descentralização do ensino, por cooperação. na  forma da lei, submete-se às

seguintes diretrizes:
- atendimento prioritário à escolaridade obrigatória:

II - garantia de repasse de recursos técnicos e financeiros.

• (Aiiigo !'egulatnefltad() pela Lei n" 12.768, de 221111998.)
• (Vide Lei n° 14.158. de 41112002.)

Parágrafo único - A cessão de pessoal do magistério se dará com todos OS direitos e vanta-
gens do cargo, como se em exercício em unidade do sistema estadual de ensino.

Ar!. 198 - A garantia de educação pelo Poder Público se dá mediante:
- ensino fundamental, obrigatório e gratuito. mesmo para os que não tiverem lido acesso ii

ele na idade própria. em período de oito horas diárias para o curso diurno:
II - prioridade para o ensino médio, para garantir. gradati vamente. a gratuidade e a

obrigatoriedade desse grau de ensino:
III - atendimento educacional especializado ao portador de deficiência. preferencialmente na

rede regular do: 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, para o
atendimento ao portador de deficiência:

V - cessão de ser idores 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  forma da lei:
VII - preservação dos aspectos humanísticos e profissionalizantes no ensino médio:
VIII - expansão e manutenção da rede de estabelecimentos oficiais de ensino, com a dotação

de infra-estrutura física e equipamentos adequados:
IX - promoção da expansão da rede de estabelecimentos oficiais que ofereçam cursos

gratuitos de ensino técnico— industrial, agrícola e comercial, observadas as peculiaridades regio-
nais e as características dos grupos sociais:



X - atendimento gratuito em creche e pré-escola à criança de até seis anos de idade, em
período diário de oito horas, com a garantia de acesso ao ensino fundamental:

Xl - propiciamento de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um:

XII expansão da oferta de ensino noturno regular e de ensino supletivo ,adequados s
condições do educando:

XIII -  criação de sistema integrado de bibliotecas, para difusão de informações científicas e
culturais:

XIV - programas específicos de atendimento à criança e ao adolescente superdotados, na
forma da lei:

XV - supervisão e orientação educacional nas escolas públicas. em todos os níveis e moda-
lidades de ensino, exercidas por profissional habilitado:

XVI - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de programas suplemen-
lares de fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde:

XVII - amparo ao menor carente ou infrator e sua twniação em curso profissionalizante.
§ 0_ Q acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2°— O não-oferecimentodoensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular.

importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3" - Compete ao Estado recensear os educandos do ensino fundamental e. mediante

instrumentos de controle, zelar pela freqüência à escola.
§ 4"— O ensino é livre à iniciativa privada. verificadas as se guintes condições:
- observância das diretrizes e bases da educação nacional e da legislação concorrente em

nível estadual:
II - autorização de funcionamento e supervisão e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
Art. 199 -- As universidades cotam de autonomia didático— científica e administrativa,

incluída  a gestão fi nanceira e patrimonial, observado o priiicípio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

§ 1° - O Estado destinará dotações e recursos à operacionalização e à manutenção das
atividades necessáriasà total implantação e desenvolvimento da Universidade do Estado de
Moias Gerais - LJEMG -- e da Unisersidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -. no
valor de. no mínimo. 2'4 (dois por cento) da receita orçamentária corrente ordinária do Estado.
repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos do total, no mesmo exercício.

• (Parágrafo acrescentado pelo art. 2° da Emenda à Constituição
n°47. de 2711212000.)

§ 2°— Dos recursos a que se refere o parágrafo anterior. 7.5í sete e meio por cento) serão
destinados prioritariamente à criação e ii implantação de cursos superiores nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e pela
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -. podendo. justificadamente, ser
empregados na manutenção de outras atividades das respectivas universidades.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2" da Emenda à Constituição
n°47, de 2711212000.)

§ 3"— Na instalação das unidades da t niversidade Estadual de Minas Gerais, ou na encampação
de entidades educacionais de ensino unisersit:írio. levar-se-ão cm conta, prlontariamentc. regiões
densamente povoadas não atendidas por ensino público superior, observada a vocação regional.

• (Par(ígrafo renumerada pelo ar!. 2° da Emenda à Constituição. ii" 47.
de 2711212000.)
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§ 4° As atividades acadêmicas e administrativas das universidades públicas estaduais serão
reguladas por normas específicas.

• (Parágrfo acrescentado pelo art. 1" da Emenda à Constituição li ' 72
de 2411112005.)

Art. 200 - Respeitado o conteúdo mínimo do ensino fundamental estabelecido pela União.
o Estado lhe fixará conteúdo complementar, com o objetivo de assegurar a formação política.
cultural e regional.

Parágrafo único - O ensino religioso. de matrícula facultativa. constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

• (Vide Lei a" 15.434, de 5/1/2005.)
Art. 201 - O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita

resultante de seus impostos, incluída a proveniente de transíerências, na manutenção e no desen-
vaI vi mento do ensino.

§ l° A parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos Municípios não
considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo.

§ 2 1 - 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 ensino obrigatório, nos Lermos do plano estadual de educação, observadas as diretrizes
nacionais da educação.

§ 4°— O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribui-
ção social do salário-educação, na forma da legislação federal.

§ 5° - O percentual mínimo a que se refere este artigo será obtido de acordo com os valores
reais dos recursos na data de sua arrecadação.

Art. 202— O Estado publicará no órgão oficial, até O (lia dei de março de cada ano. demons-
trativo da aplicação dos recursos previsto.,, no alugo anterior. por Município e por atividade.

Ao. 203 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas e podem ser dirigidos
às escolas comunitárias, confessionais ou filantrúpicas, definidas cm lei. que:

comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação:
II - assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escuta comunitária, filantrópica ou

confessional, ou ao Poder Público. nu  caso de encerramento de suas atividades.
§ l" Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para

ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos.
quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede pública nu localidade de residência do
educando. obrigado o Poder Público a investir prioritariamente na expansão de sua rede na
localidade.

• (I'aráraf(,> regulwneniado pela Lei ,m° 10. 638, de 171111992.)
§ 2"—As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro

do Poder Público.
Ao. 204 - O plano estadual de educação, de duração plurianual, visará à articulação e ao

desenvolvimento do ensino cio seus diversos níveis, à Integração das ações do Poder Público e à
adaptaçã& ao plano nacional. COlO OS objetivos de:

- erradicação do anailabetismo:
li - universalização do atendimento escolar:
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III - melhoria da qualidade do ensino:
IV - formação para o trabalho:
V - promoção humanística, científica e tecnológica.
Parágrafo único - Os planos de educação serão encaminhados, para apreciação da Assem-

bléia Legislativa, até o dia trinta e uni de agosto do ano imediatamente anterior ao do início de sua
eXecuçao.

Ari. 20 - É defeso ao Estado auxiliar, com recursos financeiros e humanos. o Município
que deixe de comprovar a regular e eficaz aplicação, no ano imediatamente anterior, do mínimo
constitucional na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

Art. 206 - Compete ao Conselho Estadual de Educação, sem prejuízo de outras atribuições
a ele conferidas em lei e observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela União:

- baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e municipal de ensino:
li - interpretar a legislação de ensino:
II - autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino particular e avaliar-lhe a qualidade:

IV - desconcentrar suas atribuições, por meio de comissões de ámbito municipal.
Parágrafo ÚniCo - A competência, a organização e as diretrizes do funcionamento do Conse-

lho serão estabelecidas em lei.

Seção IV
Da Cultura

Ari. 207 - O Poder Público garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais, para o
que incentivará, valorizará e difundirá as manifestações culturais da comunidade mineira, median-
te, sobretudo:

- definição e desenvolvimento de política que articule, integre e divulgue as manifestações
culturais das diversas regiões do Estado:

II criação e manutenção de núcleos culturais regionais e de espaços públicos equipados.
para a formação e difusão das expressões artístico-culturais:

III - criação e manutenção de museus e arquivos públicos regionais que integrem o sistema
de preservação da memória do Estado. franqueada a consulta da documentação governamental a
quantos dela necessitem;

IV - adoção de medidas adequadas à identificação, proteção, conservação. revalorização e
recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e científico do Estado:

V - adoção de incentivos fiscais que estimulem as empresas privadas a investir na produção
cultural e artística do Estado, e na preservação do seu patrimônio histórico, artístico e cultural:

(Vide Lei n° 13.464, de 121112000.)
VI -adoção de ação impeditiva da evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e

de outros bens de valor histórico, científico, artístico e cultural:
VII - estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente as de cunho regional

e as folclóricas.

(Vide Lei n° 11.726. de 3011211994.)
§ I"-0 Estado, com a colaboração da comunidade, prestará apoio para a preservação das

manifestações culturais locai,. especial mente das escolas e bandas musicais, guardas de congo e
cavalhadas.

§ 20_ O Estado manterá fundo de desenvolvimento cultural como garantia de vi;ihilitação do
disposto neste artigo.
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Au. 208 - (.'onstituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial.
tomados individualmente ou cm 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 - as criações cientificas. tecnologicas e artísticas:
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifesta-

ções artístico-culturais:
V os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico. artístico, arqueológico.

espeleológico, paleontológico. ecológico e científico.

(Vide Lei n` 13.956. de 241712001.)

Ari. 209 - O Estado. com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural por
meio de inventários, registros, vigilância, tonihatnento 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 significativos.

Art. 210— A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de fatos relevantes para a
cultura estadual.

Seção V
Da Ciência e Tecnologia

Ao. 211 - ( ) Estado promoverá e incentivará o desens olsimento cientutico, a pesquisa. a
difusão e a capacitação teenológicas.

§ 10 - A pesquisa básica receberá tratamento prioritário do Estado. com  vistas ao bem
público e ao progresso do conhecimento e da ciência.

§ 2° A pesquisa e a difusão tecnológicas se voltarão preponderantemente 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.

Art. 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
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.
no mesmo exercício.

I'arãgrat tiIlico - 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 —CONECIT—. definidos como essenciais ao desenvolvimento científico e tecnológico
do Estado, e à reestruturação da capacidade técnico-científica das instituições de pesquisa do
Estado. em contormidade com os princípios definidos nos Planos Mineiros de I)escnvolvimcnto
Integrado-- l'MlJls -- e contemplados nos Programas dos Planos Plurianuais de Ação Governa-
mental - Pl'AGs.

• (Artigo co,,, redação (1(1(1(1 pelo art. /0 da Fazenda Tz Constituição
a° 17. de 2011211995.)

Art. 213 - Entre outros estímulos, a lei disporá. observado o art. 146. Xl. sobre conces-
são de isenções, incentivos e benefícios fiscais a empresas brasileiras de capital nacional.



com sede e administração no Estado, que concorram para a viabilização da autonomia
tecnológica nacional. especialmente:

- as do setor privado:
a) que tenham sua produção voltada para o mercado interno, em particular as dedicadas à

produção de alimentos, com utilização de tecnologia indicada para a exploração dos recursos
naturais e para a preservação do meio ambiente:

h) que promovam pesquisa tecnológica e desenvolvimento experimental no âmbito da medi-
cina preventiva e terapêutica, publiquem e dis ulguem seus resultados e produzam equipamentos
especializados destinados ao uso de portador de deficiência:

e) que promovam pesquisa tecnológica voltada para o desenvolvimento de métodos e técni-
cas apropriadas à geração, interpretação e aplicação de dados mínerogeológicos. além de criação,
desenvolvimento, inovação e adaptação técnica. em equipamentos:

W que promovam pesquisa tecnológica no desenvolvimento e na adaptação de equipamen-
tos eletroeletrônicos:

II - as empresas públicas e sociedades de economia mista cujos investimentos em pesquisa
científica e criação de tecnologia se revelem necessários e relevantes ao desenvolvimento
socioeconõniico estadual:

III - as empresas que promovam a pesquisa e a utilitação de tecnologias alteritatisas.

Seção VI
Do Meio Anibiente

Ari. 214 - 'lislos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de Uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e i coletividade é imposto o
dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras.

• (Vide Lei ,i" 10.561, de 2711211991.)

• (Vide Lei ti" 11.398, de 61111994.)

(Vicie Lei ,,' 12.265. de 241711996.)

(Vide Lei n' 14.181. de 171112002.)
§ 1"— Para assegurara efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe ao Estado.

entre outras atribuições:
- promover a educação ainhiental em todos os níveis de ensino e disseminar, na forma da

lei, as informações necessárias à eonscientizaçã() pública para a preservação do meio ambiente:

• (In(-iso regulwnen:ado pela Lei n" 10.889. de 811011992.)

• (Inciso reçulamentado pela Lei a" 15.441. de 111112005.)
li - assegurar. na forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente:

• (Inciso regulamentado pela Lei n" 15.971, de 1211/2006.)
III - prevenir e controlar a poluição. a erosão, o assoreamento e outras formas de degradação

ambiental
IV - exigir. na formada lei, prévia anuência do órgão estadual de ci nitn ,lc e política ambiental.

para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção nu reforma de instalações
capazes de causar, sob qualquer fornia. degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outros
requisitos legais. preservado o sigilo industrial:

V - protegera fauna e a flora, a fim de assegurara diversidade das espécies e dos ecossistemas
e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as práticas que provoquem a
extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade:
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• (Vide Lei n° 12.265. de 24(711996.)

• (Vide Lei ,0 14.181, de 171112002.)
VI - definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer, com base em

monitorarnento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção e que mereçam proteção especial:

(Inciso re'u1a,ne,itado pela Lei o" /0.583. de 311111992.)

• (Inciso regulamentado pela Lei n° 14.181, de 171112002.)
Vil - controlar a produção, a comercialização e o emprego dc técnicas, métodos e substân-

ciaS que importem riscos pura a vida, a qualidade de vida, o meio ambiente, 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, planejamento e execução que assegure ao órgão indicado
no inciso	 técnicoo suporte tnico e operacional necessário ao cumprimento de sua finalidade:

XI - preservar os recursos bioterapéuticos regionais.
§ 2"— O licenciamento de que trata o inciso IV do parágrafo anteriordependerá, nos casos de

atividade ou obra potencial mente causadora de significativa degradação do meio amhieiile, de
estudo prévio de impacto ambiental. a que se dará publicidade.

§ 3° . Parte dos recursos estaduais previstos no art. 20. § 1". da Constituição da República será
aplicada de modo a garantir o disposto no § 1°, scin prejuízo de outras dotações orçamentárias.

§ 4° Quem explorar recurso ambienial fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado,
na formada lei.

§ 5° A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator.
pessoa tísica ou jurídica, a sançõesadministrativas. sem prejuízo das obn gaçõcsde reparar o dano
e das cominações penais cabíveis.

§ 6" - São indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas pelo Estado, necessárias às
atividades de recreação pública e à instituição de parques e demais unidades de conservação, para
a proteção dos ecossistenias naturais.

§ 7° - Os remanescentes da Mata Atlántica, as veredas, os campos rupestres, as cavernas, as
paisagens notáveis e outras unidades de reles ante interesse ecológico constitueni patrimônio ambiental
do Estado e sua utilização se fará. na  formada lei. eni condições que assegurem sua conservação.

• (Vide Lei o" 14.309. de 191612002.)
Ari. 215 - E obrigação das instituições do Poder Executivo, com atribuições diretas ou

indiretas de proteção e controle amhiental, inlrmar o Ministério Público sobre ocorrmieia de
conduta ou atividade considerada lesiva ao meio ambiente.

Art. 216— () Estado criará mecanismos de fomento a:
- reflorestamento com a finalidade de suprira demanda de produtos lenhosos e de minimizar

o impacto da exploração dos adensamentos vegetais nativos:
II - programas dc comiservação de solos, para niiflimizar a erosão  o assoreamento de corpos

d'água interiores naturais ou ailiticiais:
Iii programas de defesa e recuperação da qualidade das águas e do ar:
IV - projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a utilização de espécies

nativas nos programas de reflorestamento.
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* l - O Estado promoverá o inventário, o mapeamento e o monitoramento das coberturas
vegetais nativas e de seus recursos hidricos, para adoção de medidas especiais de proteção.

§ 20 _ O Estado auxiliará o Município na implantação e na manutenção de hortos florestais
destinados à recomposição da hora nativa.

Ari. 217 - As atividades que utilizem produtos florestais como Combustível OU matéria-
prima deverão, para o fim de licenciamento ambiental e na forma estabelecida em lei, comprovar
que possuem disponibilidade daqueles insumos, capaz de assegurar. técnica e legalmente. O

respectivo supnmenlo.

(Vide Lei n" 10.561, de 2711211991.)
Parágrafo único - É obrigatória a reposição florestal pelas empresas consumidoras, nos

limites do Estado, preferencialmente no território do Município produtor de carvão vegetal.

Seção VII
Do Desporto edo Lazer

Art. 218-O Estado garantirá. por intcrmodio da rede oficial de ensino cem colaboração com
entidades desportivas, a promoção. o estímulo, a orientação e o apoio à prática e difusão da
educação física e do desporto, formal e não formal, com:

- a destinação de recursos públicos à promoção prioritária do desporto educacional e. em
situações específicas. do desporto de alto rendimento:

II - a proteção e incentivo às manifestações esportivas de criação mineira:
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional:
IV - a obrigatoriedade de reserva de áreas destinadas a praças e campos de esporte nos

projetos de urbanização e de unidades escolares, e a de desenvolvimento de programas de cons-
trução de áreas para a prática do esporte comunitário.

Parágrafo único - O Poder Público garantirá ao portador de deficiência atendimento
especializado no que se refere à educação física e à prática de atividades desportivas, sobretudo
no âmbito escolar.

Ao. 219 - O clube e a associação que fomentem práticas esportivas propiciarão ao atleta
integrante de seus quadros formas adequadas de acompanhamento médico e de exames.

Ao. 220 - O Poder Público apoiará e incentivará o lazer, e o reconhecerá como forma de
promoção social.

Parágrafo único - O Estado incentivará, mediante benefícios fiscais e na forma da lei. o
investimento da iniciativa privada no desporto.

Seção VIII
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Portador de Deficiência e do Idoso
Ao. 221 - A família receberá proteção do Estado, na turma da lei.
Parágrafo único - O Estado, isoladamente ou em cooperação. manterá programas destinados

à assistência à família, com o objetivo de assegurar:
- o livre exercício do planejamento familiar:

II - a orientação psicossocial às famílias de baixa renda:
III —a prevenção da violência no âmbito das relações familiares:
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 dever do Estado promover ações que visem assegurar à criança e ao adolescente.

com prioridade, o direito a vida, saúde. alimentação. educação. lazer. profissionalização, cultura.
dignidade. respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e colocá-los a salvo de toda
forma de negligência. discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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§ 1 "- 0 Estado estimulará, mediante incentivos fiscais. subsídios e menções promocionais.
nos termos da lei, o acolhimento ou a guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

§ 2° - O Estado destinará recursos à assistência materno- infantil.
§ 3° - A prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado, que prestará

atendimento especialitado à criança e ao adolescente dependentes. desenvolvendo ações que
auxiliem sua integração n:i comunidade. na forma da lei.

• (Pará,çrafr regida,nenra(lo pela Lei i° 11.544, de 251711994.)
Ao. 223 - As ações do Estado de proteção à infância e à juventude serão organizadas na

forma da lei, com base nas seguintes diretrizes:

(Vicie Lei ,,° 10,501, de 17/1/1991.)

• (Vide Lei n° 11.397, de 611111994.)
- desconcentração do atendimento:

II - valorização dos vínculos familiar e comunitário, como medida preferencial para a
integração social da criança e do adolescente:

III - atendimento prioritário cm situações de risco, definidas em lei, observadas as caracte-
rística culturais e sóciocconômicas locais:

(Vide Lei n° 15.473, de 281112005.)
IV - participação da sociedade. mediante organizações representativas, na formulação de

políticas e programas e no acompanhamento e fiscalização de sua execução.
Parágrafo único - O Estado manterá programas sócioeducativos destinados à criança e ao

adolescente pi-ivados das condições fundamentais necessárias ao seu pleno desenvolvimento e
estimulará, por meio de apoio técnico e financeiro, os de igual natureia de iniciativa de entidade
tilainpiea.

• (Vide Lei ,," 10.501. de 17/10/1991.)
An. 224- O Estado assegurará condições de prevenção das deficiências fïsica. sensorial e

mental, com prioridade para a assistência pré-natal e à infância, e de integração social do portador
de deficiência. em especial do adolescente, e a facilitação do acesso m bens e serviços coletivos.
com eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos arquitetônicos.

• (Vide Lei o" I0.837, de 271711992.)

• (Vide Lei o" 13.738. de 2011112000.)
Fama :1sseiirar a implementação das medidas indicadas neste artigo, incumbe ao Poder

Público:
- estabelecer normas de construção e adaptação de logradouros e edifícios de uso público

e de adaptação de N. eículos de transporte coletivo:

(Inciso ,.'guIanieniacJo pela Lei o" 11.666, de 9/12/1994.)
II - celebrar convênio com entidade profissionalizante sem lins lucrativos, com vistas à

lorntação profissional e à preparação para o trabalho:
III - estimular a empresa, mediante adoçáo de mecanismos, inclusive incentivos fiscais, a

absorver a mão-de-obra de portador de deficiência:
IV - criar centros profissionalizantes para treinamento. habilitação e reabilitação profissio-

nal do portador de deficiência e do acidentado no trabalho, e assegurar a integração entre saúde.
educação e trabalho:

• (Inciso re'ulame,irado pela Lei o" 11.944, de 19/10/1995.)

92



V - i mplaniar sistemas especializados de comunicação em estabelecimento da rede oficial de
ensino de cidade-pólo regional, de modo a atender às necessidades educacionais e sociais de
portador de deficiência visual ou auditiva.

VI criarprogranlas de assistência integral para excepcional não reahilirável:
VII - promovera participação das entidades representativas do segmento na Íormulação da

política de atendimento ao portador de deficiência e no controle das ações desenvolvidas. em
todos os níveis, pelos Órgãos estaduais responsáveis pela política de proteção ao portador de
deficiência:

VIII - assegurar, nas emissoras oficiais de televisão do Estado, tradução. por intsrprete, para
portador de deficiência auditiva, dos noficiários e comunicações oficiais:

IX -promover a formação dos policiais militares e demais servidores públicos responsáveis
pela segurança do trânsito, para habilitá-los ao atendimento das necessidades do portador de
deficiência:

X - destinar, na forma da lei, recursos às entidades de amparo e de assistência ao portador
de deficiência.

§ 2° - Ao servidor público que passe à condição de deficiente no exercício de cargo ou função
pública, o Estado assegurará assistência médica e hospitalar, medicamentos, aparelhos e equipa-
mentos necessários ao tratamento e à sua adaptação às novas condições de vida.

Art. 225 - O Estado promoverá condições que assegurem amparo à pessoa idosa, no que
respeite à sua dignidade e ao seu bem- estar.

• (Vide Lei n° 12.666. de 411111997)

• (Vide Lei n°/3./76. de 29/1/1999.)
§ l' - O amparo ao idoso será, quanto possível, exercido no próprio lar.

(Vide Lei n° 13.703, de 3011112000.)
§ 2°- Para assegurara integração do idoso na comunidade e na família, serão criados centros

diurnos de lazer e de amparo i velhice e programas de preparação para a aposentadoria, com a
participação de instituições dedicadas a essa finalidade.

§ 3° - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é garanlida a gratuidade nos transportes
coletivos urbanos mediante apresentação da carteira de identidade ou de trabalho, sendo vedada
a exigência de qualquer outra forma de identificação.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. /0 da Emenda à Constituição
,,° 28, de 1/10/1 997.)

Ari. 226 - Para assegurar a efetiva participação da sociedade, nos termos do disposto nesta
seção. serão criados o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos do Portador de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso.

(Vide Lei n" 10.501. de 17/10/1990

• (Vide Lei n° 12.666, de 411111997.)

• (Vide Lei n° 13.176, de 20/1/1999.)

• (Vide Lei n" 13.799. de 2111212000.)
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Portador de I)eficiênciae

o Conselho Estadual do Idoso serão instituídos até o dia IS de março de 1993.

• (Artigo caio redação dada pelo art. /°da Entenda à Constituição ,,°6,
de 2111 211992.)
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Seção IX
Da Comunicação SxlaI

Ao. 227 - A manifestação do pensamento, a Criação. a expressão e a ifllormaçao. sob
qualquer lorma. processo Ou veículo, não sol rerão restrição, observado o disposto na Constitui-
ção da República e nesta Constituição.

Parágrafo único- Nenhuma lei ou ato do Poder Público poderão constituir embaraço à plena
liberdade de inforniação jornalística em veículo de comunicação social, observado o seguinte:

- livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato:
II - assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por

danos nialerial, moral ou à imagem:
lii - são in ioláveis 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 - 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 - 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 educativas, artísticas, culturais e informativas:
II - promoção das culturas nacional e regional e estímulo à produção independente que

ohetive sua divulgação:
III - regionalização de produções culturais artística e jornalística, nos percentuais

estabelecidos em lei Ideral:
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Parágrafo 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.

Art. 229- Os veículos de comunicação social da administração direta e indireta do Estado
são obrigados a:

- manter conselhos editoriais integrados paritariamncute por representantes do Poder
Público e da sociedade civil:

II - manter comissões de redação compostas de representantes dos profissionais habilitados,
eleitos diretamente por seus pares.

Art. 230- Para os efeitos do disposto nesta seção. o Estado instituirá, como órgão auxiliar.
o Conselho Estadual de Comunicação Social, composto de representantes da sociedade civil, na
forma da lei.

(Vide ar!. 65 a 68 da Lei ,,' 11.406, de 281111994.)
CAPÍTULO II

DA ORDEM ECONÔMICA

Seção 1
Do Desenvolvimento Econômico

Ao. 231 - O Estado, para fomentam o desensolvimento econômico, observados os princípios
da Constituição da República e os desta Constituição, estabelecerá e executará o Plano Mineiro de
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Desenvolvimento Integrado, que será proposto pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social e aprovado cm lei.

• (Capu( regula,i,entado pela lei n° 10.628. de 16/1/1992.)

• (Vide Lei n° 12.051. de 2911211995.)
§ U - Na composição do Conselho será assegurada a participação da sociedade civil.
§ 2° - O Plano terá. entre outros, os seguintes objetivos:
- o desenvolvimento sócioeconômico integrado do Estado:

II - a racionalização e a coordenação das ações do Governo:
III - o incremento das atividades produtivas do Estado:
IV -- a expansão social do mercado consumidor:
V - a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado;
VI - a expansão do mercado de trabalho:
VII - o desenvolvimento dos Municípios de escassas condições de propulsão sóciocconômica:
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado.
§ 3° - Na fixação das diretrizes para a consecução dos objetivos previstos no parágrafo

anterior, deve o Estado respeitar e preservar os valores culturais.
§ 4° O planejamento governamental terá caráter indicativo para o setor privado.
Art. 232 - A exploração, pelo Estado, de atividade econômica não será permitida, salvo

quando motivada por relevante interesse coletivo.
* 10 - As entidades de administração indireta no exercício de atividade econômica não

poderão gozar de privilégio fiscal não extensivo ao setor privado.
§ 20 _ A lei disciplinará as relações. entre si. do Estado, de suas entidades e da sociedade.
Art. 233 - O Estado adotará instrumentos para:
- restrição ao abuso do poder econômico:

II - defesa. promoção e divulgação dos direitos do consumidor, educação para o consumo e
estímulo t organização de associações voltadas para esse tini:

• (Vide Lei n° 13.009. de 9/11/1998.)
III - liscalização e controle de qualidade, de preços e de pesos e medidas dos bens e serviços

produzidos e comercializados em seu território:
IV - eliminação de entrave burocrático que embarace o exercício da atividade econômica:
V - apoio à pequena e à microenipresa:
VI - apoio ao associativismo e estimulo à organização da atividade econômica em coopera-

tivas, mediante tratamento jurídico diferenciado.
§ 1°- O Estado dispensará tratamento jurídico diferenciado à m	microepresa cá empresa de

pequeno porte, assim definidas emlei. com a simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias e crediticias. ou com a eliminação ou a redução destas por meio de lei.

• (Vicie Lei n° 10.992. de 2911211992.)

• (Vide Lei n° 12.708, de 2911211997.)

• (Vide Lei n° 15.219, de 7/7/2004.)
§ 20_ O Estado, para consecução dos objetivos mencionados no parágrafo anterior. poderá

adotar sistema tarifário dilerenciado. na forma da lei.
§ 3" - 0 Poder Póblico manterá órgão especializado para a execução da política de defesa do

consumidor.
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• (Vide arts. 22 ci 24 da Lei ('oniplenientar n° Ó 1, de 1210712000

• (Vide Lei Complementar n° 66. de 221112003.)
Art. 234— O serviço público estadual de fomento ao desenvolvimento econômico do Estado

será executado por instituições creditícias oficiais.
Ari. 235 - Fica criado fundo destinado ao fomento e ao desenvolvimento sócioeconôniico do

Estado, voltado para as médias, pequenas e nhicnxmpre5aS e para as cooperativas, na forma da lei.

• (Vide Lei o" 11.396, de 6/1/1994.)
Seção II

Do Sistema Financeiro Estadual

Art. 236 - O sistema financeiro público estadual, estruturado de modo a promover o
desenvolvimento equilibrado do Estado e a servir aos interesses da coletividade, com a função
precípua de democratizar o crédito e permitir à população o acesso aos serviços bancários, é
constituído pelas instituições financeiras oficiais estaduais.

Art. 237 -As instituições financeiras estaduais são órgãos de execução da política de crédito
do Governo do Estado, sendo constituídas nos segmentos do sistema financeiro que convierem ao
desenvolvimento financeiro estadual.

Art. 238 - A transformação. a fusão, a cisão, a incorporação ou a extinção das instituições
floanceiras oficiais estaduais dependerão de prévia auton/ação da Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Ainda que ocorra modificação na estrutura das instituições de que trata
este artigo. o Estado deterá, no mínimo, cinqüenta e um por cento das ações com direito a voto nas
constituídas sob a forma de sociedade anônima.

Art. 239— Sem prejuízo do sistema de centralização das receitas públicas, o recolhimento de
tributos e dentais receitas públicas estaduais será efetuado nos estabelecimentos públicos ou
privados autorizados pela administração fazendária.

Parágrafo único - A autonzação a que se refere o capul deste artigo será publicada no órgão
de imprensa oficial dos Poderes do Estado e divulgada na internei, na página eletrônica do Estado.

• (Artigo com redação dada pelo ai-t. 1" da Emenda à Constituição
,jQ 53, de 1211212002.)

Ari. 240 - Os recursos captados pelas instituições oficiais estaduais serão integralmente
aplicados nu interesse do desenvolvimento do Estado.

Art. 241 - O Conselho Diretor de cada instituição financeira estadual terá, entre seus
membros, um Diretor representante dos servidores, com direito a voz e voto e por estes eleito
livremente.

§ 1'— () Diretor representante dos servidores não executará funções operacionais, cabendo-
lhe promover e incentivar a participação dos servidores na melhor gestão da empresa.

§ 2. — O Diretor representante dos servidores terá estabilidade no emprego durante o período
de representação e por mais um ano depois de terminado o mandato.

Seção III
I)o 'I'urismo

Art. 242— () Estado apoiará e incentivarão turismo como atividade econômica, reconhecen-
do-o corno forma de promoção e desenvolvimento, social e cultural.

Art. 243 - O Estado, juntamente com o órgão cotegiado representativo dos segmentos do
setor, definirá a política estadual de turismo, observadas as seguintes diretrizes e ações;

• (Vide Lei o" 11.520, (te 13(711994.)
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1 - adoção de plano integrado e permanente, estabelecido em lei, para o desenvolvimento do
turismo no Estado, observado o princípio da regionalização:

• (Vide Lei ,i° 12.398. de 12112/1996.)
• (Vide Lei o° 14.368, de 191712002.)

II - incentivo ao turismo para a população de baixa renda, inclusive mediante estímulos
fiscais e criação de colônias de férias. observado o disposto no inciso anterior:

III - desenvolv intento de infra-estrutura e conservação dos parques estaduais, reservas
biológicas, cavernas e abrigos sob rocha e de todo potencial natural que venha a ser de interesse
turístico:

IV - estímulo à produção artesanal típica de cada região do Estado. mediante Política de
redução ou de isenção de tarifas devidas por serviços estaduais, conforme especificação eiii lei:

o (Vide Lei n° 12.708, de 2911211997.)
• (Vide Lei ti" 13,437. de 3011211999.)

V - apoio a programas de orientação e divulgação do turismo regional e ao desenvolvimento
de projetos turísticos municipais:

VI - criação de fundo de assistência ao turismo. em benefício das cidades históricas, estâncias
hidrominerais e outras localidades com reconhecido potencial turístico desprovidas de recursos:

(Vide Lei a" 11.520, de 13/711994.)
VII - regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse

turístico:
VIII - manutenção e aparelhamento das estâncias hidrominerais:
IX - proteção do patrimônio ecológico e histórico-cultural do Estado:
X - apoio à iniciativa privada no desenvolvimento de programas de lazer e entretenimento

para a população:
XI - apoio a eventos turísticos, na forma da lei:
XII - promoção da educação para o turismo em todos os níveis educacionais:

• (Inciso acrescentado pelo ar!. 1" da Entenda à Constituição n° 51.
de 2911012001.)

XIII -divulgação de informações sobre a atividade do turismo, com vistas a conscientizar a
população da importância do desenvolvimento do setor no Estado.

• (Inciso acrescentado pelo ar!. l' da Emenda à constituição ,,° 51.
de 2911012001.)

Parágrafo único - O Estado inceniivarí o turismo social, mediante benefícios fiscais, ria
forma da lei.

Seção IV
Da Política Urbana

Art. 244— ('onlpcic ao Estado participar do processo de execução das diretrizes dos planos
diretores, na forma deste artigo.

§ 1° - As atividades e serviços a cargo do Estado e de suas entidades de administração
indireta, no âmbito urbano, serão articulados com os do Município. visando harmonizar e racio-
nalizar a execução das diretrizes do respectivo plano diretor, em favor do objetivo comum de
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e de garantir o bem-estar de seus
habitantes.
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§ 2°- A articulação de que trata o parágrafo anterior será incumbencia de órgão constituído,
paritariamente. por representantes dos I'odcres Públicos estadual e municipal.

§ 1°— As entidades da Administração Pública Estadual. concessionárias dos serviços públi-
cos relativos a equipamentos urbanos, obrigam-se a realizar e instalar os respectivos serviços de
infra-esiruttint urbana nos loteainentos novos, no prazo de cento e oitenta dias contados de sua
aprovação pelas  autoridades municipais.

Ari. 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 em
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:

- ordenanicoto do território, sob os requisitos de zoneatuento, uso, parcelamento e ocupa-
ção do solo urbano:

11 - aprovação e fiscalização de cdi licaçõcs. observadas as condições geológicas, 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. preferencialmente 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 final do

lixo urhino
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.

§ 3°-- Adotar-se-á o mapeamento geológico básico como subsídio técnico para a planificação
do uso e ocupação do solo.

Art. 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 n° 11.265, de 411111993.)

• (Vide Lei n° 11.392, de 61111994.)

• (Vide Lei ti » 11622, de 6/10/1994.)
- O direito á moradia compreende o acesso aos equipamentos urbanos.

• (Parágrafo renwnerado j elo ar!. 2° da Emenda à Constituição n°34.
(Id' 81711998.)

2° - 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 tdoix quilõnie-
tros) de larg ura. conipatibi lizada com o plano urbariístico municipal ou nietropol itano, é limitada.
respectivanlente. a 500 ni2 (quinhentos metros qua(lrados) ca 2.0(X) m2 (dois mil metros quadra-
dos), permitida ao ocupante a legitimação da área remanescente, quando esta for insuficiente à
coii sti 1 uiçào (te (1 111 novo lote.



• ( Pai í,vf acrescentado pelo ali. 2" da Emenda à Constituição
n'34, de 8/7/1998.)
• (Vide Lei a" 11.020. de
• (Vide Lei a" 13.468, de 171112000.)

§ 3'- Será onerosa a legitimação:
- de terreno ocupado por proprietário de outro imóvel urbano ou rural no mesmo município:

II de área superior a 1.000 m2 (mil metros quadrados), situada em zona de expan-
são urbana:

III -da área remanescente.

• (Parágrafo acrescentado pelo arr. 2" da Emenda à Constituição
n°34. de 8/7/1998.)

§ 4°-O Poder Executivo poderá delegar aos municípios, nos termos da lei, a discriminação
e a legitimação das terras devolutas situadas no perímetro urbano e na zona de expansão urbana.

• (Parágrafo acrescentado pelo art. 20 da Emenda à Constituição
o" 34, de 8,7//998.)

§ 50_ A legitimação onerosa efetuada pelo município obedecerá a tabela de preços previa-
mente aprovada pela Câmara Municipal.

• (Parágrafo acrescentado /)elo ai-t. 20 (/0 Entenda à Constituição
a" 34. de 81711998.)

§ 6°- Das áreasarrecadadas pelo município em processo discriminatório administrativo OU
ação judicial discriminatória. 30 (trinta por cento) continuarão a pertencer ao Estado e serão
destinadas. prioritariamente. a:

- construção de liabitaçócs populares:
II -i 111p I M1 I aÇã1O  de equipamentos comunitários:
III -- preservação do meio ambiente:
IV - instalação de obras e serviços municipais, estaduais e federais.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2" da Emenda à Constituição
a" $4. de 8/7/1998.)

§ 70_ Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas como a alienação ou a concessão administrativa.

sem prévia autorização legislativa. de terras públicas e devolutas:
II - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas administrativamente, com

antecedência mínima de 90 (noventa) dias da expedição do título.

• (Parágrafo acrescentado pelo ar!. 2" da Emenda à Consrituiç'ão
a" 34, de 8/7/1998.)

Seção V
Da Política Rural

• (Vide Lei a" /1.774. de 16/1/1995.)
• (Vide Lei a" 13.195, de 2711211995.)
• (Vide Leia" 13.195. de 271211996.)

Ari. 247 - O Estado adotará programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a
produção agropecuária. organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do homem
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que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, compatibilizados com a política agrícola e com
o plano de reforma agrária estabelecidos pela União.

(Caput regulamentado pela Lei n° 11.405, de 281111994.)
§ l' Para a consecução dos objetivos indicados neste artigo. será assegurada, no planeja-

inento e na eXeCUÇãO da política rural, na forma da lei, a participação dos setores de produção.
envolvendo produtores e trabalhadores rurais.e dos setores de comercialização. arniazenantentO,
transportes e abastecimento, levando-se em conta. especialmente:

- os instrumentos creditícios e liscais:
II - o incentivo à pesquisa tecnológica e científica e à difusão de seus resultados;
III -;1 assistência t&nica e a extensão rural:
IV -o seguro agrícola:
V - o cooperativismo;
VI - a cletrilicação rural e a irrigação;
VII - a habitação para o trabalhador rural:
VIII -o cumprimento da função social da propriedade:
IX - a alienação ou a concessão. a qualquer título. de terra pública para assentamento de

trabalhador rural ou produtor rural, pessoa física ou jurídica. ainda que por interposta pessoa,
compalibilizadas com os objetivos da reformaagrária e limitadas a lOOha (cem hectares).

• (Inciso caiu redação dada pelo art. 1" da Emenda à Constituição
O 34. de 8/7/1998.)

• (Inciso regulamentado pela Lei	11.405, de 281111994.)
§ 2° - A alienação ou concessão de que trata o inciso IX do parágrafo anterior será permitida

uma única vez a cada beneficiário. ainda que a negociação se verifique após o prazo fixado no § 4°.

§ 3'- independem da prévia autorização legislativa:
- a alienação ou concessão de terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual,

aprovado em lei:
II - a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não superior a 50ha (cinqüenta

hectares) a quem. não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua, por
(cinco) anos ininterruptos, sem oposição, tenha nela sua moradia e a tenha tornado produtiva.

• (Parágrafo com redação dada pelo ar!. I 0 do Emenda à Constituição
n°34, de 8/71/998.)

§ 4"- Será outorgado título de domínio ou de concessão de uso, inegociável pelo prazo de dei
anos, ao beneficiário do disposto no inciso IX (10 § 1° que comprovar exploração efetiva e
vinculação pessoal à terra, nos termos e condições previstos em lei.

- O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher. 0(1
a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e nas condições previstos em lei.

§ 6° - Quem tornar economicamente produtiva terra devoluta estadual e comprovar sua
vinculação pessoal a ela terá preferência para adquirir-lhe o domínio, até a área de duzentos e
cinqüenta hectares. contra o pagamento do seu salor, acrescido dos emolumentos.

§ 7' - São vedadas a alienação e a concessão de terra pública:
- a membro dos Poderes Executivo. Judiciário e t.egislativo e a dirigente (te órgão e entidade

de administração pública direta e indireta:
II - a servidor de órgão ou entidade da Administração Pública vinculado ao sistema de

política rural do listado:
III - a proprietário de mais de duzentos e cinqüenta hectares:
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IV -a pessoa jurídica cuja tu i ti aridade do poder decisório seja de estrangeiro:
V - a cônjuge ou a parente consangiilneo ou afim, até o terceiro grau. ou por adoção. das

autoridades e do servidor indicados, respectivamente. nos incisos 1 e II e de beneficiário de terra
pública rural cm área contígua à do beneficiário.

• (Inciso com redução dada pelo ai-t. /" da Entenda à Constituição
,," $4. de 8/7/1998.)

§ 80_ Na ação judicial discriminatória. o Estado poderá firmar acordo para a legitimação de temi
devoluta rural com área de até250ha (duzentos e cinqüenta hectares), atendidos os seguintes requisitos:

- cumprimento da função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal: e
II - devolução, pelo ocupante. da área remanescente.

• (Pauágrafo acrescentado pelo art,3° da E,nenda à Constituição
n° 34, de 81711998.)

§ 9' - Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas com a alienação ou a concessão administrativa.

seili prévia autorização legislativa. de terras públicas e devolutas:
li - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou concedidasadministrati-

vamente. com antecedência mínima de 90 (noventa) (lias da expedição do título ou da celebração
do contrato.

• (Pa,'árafo acrescentado pelo ai-t. 3° da Enieuida à Constituição
n" $4. de 81711998.)

Art. 248 - O Estado formulará, mediante lei, a política rural. conforme a regionalii.ação
prevista nesta Constituição, observadas as peculiaridades locais, para desenvolver e consolidar a
db, ersi ficação e a t'specialiiação regionais, asseguradas as seguintes medidas:

• (Vide Lei n° 11.405, de 281111994.)
- implantação e manutenção de núcleos gratuitos de profissionalização específica:

II criação e manutenção de fazendas-modelo e de serviços de preservação e controle da
saúde animal:

111 - divulgação de dados técnico ,, relevantes concernentes à política rural:
IV - o feria,  pelo Poder Público, deintra-estrutura de ariiia/enagem, de garantia de mercado

na área estadual e de sistema viário adequado ao escoamento da produção:
V -repressão ao uso de anabolijante e ao uso indiscriminado de agrotóxico:
VI - incentivo, com a participação do Município, à criação de granja, sítio e chácara em

núcleo rural. cm sistema familiar:
VII - estímulo à organização participativa da população rural:
VIII - adoção de treinamento de prática preventiva de medicinas humana e veterinária e de

técnicas de exploração e de reposição florestal. compatibilizadas com a exploração do solo e a
preservação do meio ambiente:

IX —oferta, pelo PoderPúblico. deescolas. postosde saúde, centros de lazcrceentrosde ueinamen-
lo de mão-de-obra rural, e de condições para implantação de instalações de saneamento básico:

X - incentivo ao uso de tecnologias adequadas ao manejo do solo;

(Vide Lei n° 12.596. de 30/7/1997)
XI - programas de fornecimento de insumos básicos e de serviços de mecanização agrícola:
XII - programas de controle de erosão, de manutenção de fertilidade e de recuperação de

solos degradados:



XIII - assistência técnica e extensão rural, com atendimento gratuito aos pequenos produto-
res rurais e suas formas associativas caos beneficiários de projeto de reforma agrária:

XIV - prioridade para o abastecimento interno, notadamente no que diz respeito ao apoio
aos produtores de gêneros alimentícios básicos;

XV - criação e manutenção de núcleos de demonstração e experimentação de tecnologia
apropriada à pequena produção:

XVI - apoio às iniciativas de comercialização direta entre pequenos produtores rurais e
consumidores.

Seção VI
Da Política Hídrica e Minertria

Ao. 249 - A política hídrica e rninerária executada pelo Poder Público se destina ao aprovei-
tamento racional, em seus múltiplos usos. e à proteção dos recursos hídricos e minerais, observa-
da a legislação federal.

• (Vide Lei n° 13.199. de 29/1/1999.)
Art. 25() - Para assegurar a etètividadc do objetivo do artigo anterior, o Poder Público, por

meio de sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e sistema estadual de gerenciarncnto
de recursos minerrios. observará, entre outros, os seguintes preceitos:

- adoção da bacia hidrográfica corno base de gerenciamcnto e de classificação dos recursos
hídricos;

II - proteção e utilização racional das águas superficiais e subterrâneas, das nascentes e
sumidouros e das áreas úmidas adjacentes:

(Vide Lei u 13.771. de 1111212000.)
III - criação de incentivo a programas nas áreas de turismo e saúde, com vistas ao uso

terapêutico das águas minerais e termais na prevenção e no tratamento de doenças:.
IV - conservação dos ccossistenlusaqtláticos

• (Vide Lei ,,' 12.265, de 241711996.)

• (Vide Lei ti " 14.181. de 171112002.)
V - fomento das práticas náuticas, de pesca desportiva e de recreação pública em rios de

preservação permanente:
• (Vide Lei n° 12.265, de 24171199(j.)

• (Vide Lei ,i 0 14.181, de 171112002.)
VI - lmcnto à pesquisa. à exploração racional e ao heneliciamcnto dos recursos minerais do

subsolo, por meio das iniciativas pública e privada:
VII - adoção de instrumentos de controle dos direitos de pesquisa e de exploração dos

recursos minerais e encrgticos:
VIII - adoção de mapcamcnto geológico básico, como suporte para o gerenciamento e a

classificação de recursos minerais:
IX - democratização das informações cartográficas, de geociências e de recursos naturais:
X - estimulo à organitação das atividades de garimpo, sob a forma de cooperativas, com

vistas à promoção sóciocconômica de seus niembros, ao incremento da produtividade e à redução
de impactos ambientais decorrentes dessa atividade.

§ 10_ Para a execuçodo gerenciamento previsto no inciso 1.o Estado instituirá circunscri-
ções hidrográficas integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Uídricos, na
forma da lei.

§ 2° Para preservação dos recursos hídricos do Estado, a lei estabelecerá as hipóteses cm
que será exigido o lançamento de efluentes industriais a montante do ponto de captação.
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* 3' - Para cumprimento do disposto no inciso V alei instituirá sistema estadual de rios de
preservação permanente.

• (Parágrafo ,'egulamentado pela Lei n" 10.629, de 161111992.)
• (Parágraft reuIa,nentado pela Lei n" 15.082, de 271412004.)

Art. 251 - A exploração de recursos hídricos e minerais do Estado não poderá comprometer
os patrimônios natural e cultural, sob pena de responsabilidade, na forma da lei.

• (Artigo regulwneniudo pela Lei a" /3.199. de 29/1/1999.)
Art. 252 Os recursos financeiros destinados ao Estado, resultantes de sua participação na

exploração de recursos minerais em seu território ou de compensação financeira correspondente.
serão. prioritariamente. aplicados de forma a garantir o disposto no art. 253. sem preíu í/o da
destinação assegurada no § 30(10 art. 214.

Art. 253 - O Estado assistirá, de modo especial. o Município que se desenvolva em torno de
atividade mineradora. tendo em vista a diversificação de sua economia e a garantia de permanência
de seu desenvolvimento sóciocconômico.

§ 1 0 _ A assistência de que truta este artigo será objeto de plano de integração e de assistência
aos Municípios mineradores. a se efetivar, tanto quanto possível, por meio de associação que os
congregue.

§ 2'—A lei que estabelecer o critério de rateio da parte disponível do imposto a que se refere
o art. 144. 1, b, reservará percentual específico para os Municípios considerados mineradores.

(Vide Lei a" 13.803, de 2711212000.)
§ 3°_ A lei criará o Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores.tormado

Por recursos oriundos do Estado e dos Municípios interessados. cuja gestão dará prioridade à
diversificação de atividades econômicas desses Municípios. na forma de lei complementar.

Art. 254— O Estado promoverá e incentivará sua política de desenvolvimento energético e
a exploração de recursos hídricos, de gs canali,ado e de outras formas de energia, obsersadas as
diretrites gerais da legislação federal pertinente.

• (('aput regulamentado pela Lei a" 13. 199. de 29/1/1999.)
§ 10 - A exploração de fontes energéticas e a produção de energia receberão tratamento

prioritário do Estado, com vistas ao desenvolvimento siicioeconômico regional e à criação de
recursos para a viabilização de projetos pioneiros considerados estratégicos para esses fins.

§ 2°-0 Estado executará a política a que se reftre este artigo, observadas as condições nele
estabelecidas, por intermédio das suas entidades constituídas para esse fim ou de empresas
privadas delegatárias.

Art. 255 - O Estado alocará recursos para o atendimento de projetos prioritários para o
desenvolvimento energético nas áreas de geração. de transmissão, de transporte e de distribuição
de energia.

Parágrafo único - O aporte de recursos, para os fins deste artigo. levará em consideração a
arrecadação tributária proveniente do setor e a sua capacidade de execução técnica de tais projetos.
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TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25ó - 1 e tisiderado data Iliagna do Lstado o dia 21 de abril. Dia de Tiradentes, e Dia do

Estado de Minas Gerais, o dia ló de julho.

§ 1 0 _ A semana cm 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 a" 10.176. de 1/6/1990.)
§ 2°—A Capital do Estado será transferida sintholicarnente para a cidade de ()uro Preto no dia

21 de abril e paraa cidade de Mariana, no dia lóde julho.

• (Artigo com redação /ada pelo ar!. 1° da Emenda à Constituição
n°22. de 31711997)

Art. 257 — O Governadoreleito designará Comissão de Transição, cujos trabalhos se iniciarão,
no mínimo, trinta dias antes de sua posse.

Parágrafo único - O Governo do Estado oferecerá as condições necessárias para que a
Comissão possa efetuar completo levantamento da situação da administração direta e da indireta.
inclusive mediante a contratação de auditoria externa.

Art. 258 - Todo agente político ou agente público, qualquer que seja sua categoria ou a
natureza do cargo, co dirigente, a qualquer título, de entidade da administração indireta. obrigam—
se. ao se empossarem e ao serem exonerados, a declarar seus bens, sob pena de nulidade, de pleno
direito, do ato de posse.

Parágrafo único - 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, no ato de posse e no término de seu exercício, sob pena de responsabilidade.

• (Vide Lei a" 10.048, de 2611211989.)
• (Vide Lei n° 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 diretrizes para a atuação estatal nas áreas de que trata o Titulo IV serão
definidas conjuntamente pelo Estados e pela sociedade civil por meio de órgãos colegiados que
serão criados em lei.

Art. 261 - Ë facultado a qualquer pessoa e obrigatório para o servidor público representar ao
Mini s tério Público, quando for o caso, contra ato lesivo ao meio ambiente. ao  patrimônio artístico
ou histórico, ao turismo ou paisagismo e aos direitos do consumidor.

Ari. 262 - A não-instalação e a não-manutenção das creches previstas nesta Constituição
acarretarão direito do servidora indenização, na forma da lei, sem prejuízo do dkpustu nos arts.
5°. LXXI e § 1°. e 103. § 20. da Constituição (Ia República, e nos arts. 4°. § 7°. V. 106. 1. li. e 118.

§ 4". desta Constituição.

Au. 263 - () Estado instituirá contencioso administrativo para a aprcciaçáu de recursos
contra as decisões da Fazenda Estadual, com compusiçiu paritúria entre o Fsado e os contribuintes,
sem prejuízo da eoml)clência do Poder Judiciário.

Art, 264— Nenhum benefício ou serviço da previdência social poderá ser criado, majorado
ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
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Ai-t. 265 - Na forma da Lei Orgãnica do Tribunal de Contas, a instrução dos processos de
fiscalização financeira e orçamentária será promovida por Auditor quando não estiver substituin-
do Conselheiro.

(Vide Lei Complementar n°33. de 281011994.)
Parígraío único - A substituição de Conselheiro por Auditor se fará em regime de rodízio.
Art. 266 - O Estado dará prioridade ao aumento de sua participação no capital da Telecomu-

nicações de Minas Gerais S. A. TELEMIG - por meio de subscrição de novas ações. até atingir
o montante de vinte e cinco por cento do capital social. em parcelas anuais da ordem de cinco por
cento cada uma, para custear projetos em áreas prioritárias e regiões servidas delicientemente e
para atender a populações de baixa renda.

Art. 267 - A empresa pública que se constituir a partir do patrimônio da autarquia Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais será mantida, vedada sua alienação ou extinção.

Art. 268 Lei complementar. de iniciativa privativa da Assembléia Legislativa, disporá
sobre a Ouvidoria do Povo. órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização da execução dos
serviços públicos estaduais.

Parágrafo único - A lei de que trata este artigo estabelecerá a competência e a organização da
Ouvidoria do Povo e os critérios de nomeação do Ouvidor-Geral.

Art. 269 - A recusa de posse. pelo candidato nomeado para ingresso na magistratura de
carreira ou no Ministério Público, importa perda do direito ao provimento durante o período de
validade do concurso a que se lenha submetido.

Parágrafo único - O Tribunal de Justiça, na designação da comarca ou vara para exercício do
Juiz Substituto. dará preferência à que estiver vaga há mais tempo.

Ari. 270 - (Revogado pelo ari. 5° da Emenda à Constituição n°63. de 19/7/2004.)
• Dispositivo revogado:
"A ri. 270 - O magistrado que tiver proferido e remetido à Corregedoria
de Justiça. cada mês, mais de dez acórdãos, como Relator no Tribunal
de Alçada. OU mais de dez sentc'nça.s de mérito. em primeira ifl.%tônCia,
terá preferência para promoção por merecimento.
Parágrafo único - A presteza no exercício da jurisdição, segundo o
critério definido neste artigo, será informada ao Tribunal de Justiça.
pelo Corregedor de Justiça. para efeito de elaboração de lista de pro-
moção por merecimento. sen pie juízo do exame dos demais critérios
indicados no ar!. 98. II e III.

Ari. 271 - Para o tini de plantão forense diuturno, em Comarca com mais de uma vara, fora
do horário de funcionamento externo do foro. o Presidente do Tribunal de Justiça designará Juiz.
na forma da Lei de Organização e Divisão Judiciárias.

Art. 272 - O advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu
pobre. em processo civil ou criminal, lerá os honorários lixados pelo Juiz, no ato da nomeação,
segundo tabela organizada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de
Minas Gerais, os quais serão pagos pelo Estado. na kwnia que a lei estabelecer.

(Vide Lei n" /3.166, de 20/1/1999.)
Ari. 273 (Revogado pelo au. 60 da Emenda à Constituição n°40. de 24/512(X)0.)

• Dispositivo revogado.'

"Ari. 273 - Para cumprimento do disposto no ar!. 131, é assegurada
isonomnia de remuneração c,,t,e os cargos finais das cai-reiras do
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Ministério Público. (te Procurador do Estado, de Procurador da
Fazenda Estadual, de Def'nsor Público e (Ir Delegado (te Polícia,
observada a (lije rença não excedente a de: por cento de moa para
outra classe das respectivas carreiras.

• (Expressão "do Ministério Público- (Ice/arada weonstiiucio,ial ('1?!
151411993 - ADIN 171. Acórdão publicado no Diário da Justiça em
3/6/1994.)

Ar!. 274 —As serventias do foro judicial constituem serviço público sujeito à administração,
ao controle e à fiscalização do Poder Judiciário.

Ar!. 275 - O ingresso em cargo das serventias do foro judicial se fará mediante concurso
público de provas e títulos. realizado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.
Seção do Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de Justiça. que fará o provimento respectivo.

Ar!. 276— Os servidores das serventias do foro judicial estarão sujeitos, na forma da Lei de
Organização e Divi são Judiciárias. ao regime jurídico único a que se refere o ar!. 30.

• (Vide Lei n° 10.254, de 201711990.)

• (Vide Lei Complementar n°59, de 181112001.)
Art. 277 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação

do Poder Público.
§ 1"—A lei regulará as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e

definirá a tiscalitaçâo de seus atos pelo Poder Judiciário. observada a legislação federal.
§ 2"—Os emolumentos relativos aos serviços notariais e de registro serão estabelecidos no

Regimento de Custas e Emolumentos, observada a legislação federal.

• (Vide Lei n° 12.727. de 3011211997)
§ O - o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 1)úhliCO de prosas

e títulos. realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de
Minas Gerais.

(Vide Lei o" 12.919, de 29/6/1998.)
§ 40_ Nenhuma serventia permanecerá vaga por mais de seis meses sem abertura de concurso

para lrov i mento ou remoção.
Ar!. 278 - Lei ordinária fixará os critérios populacionais, sóciocconômicos e estatísticos.

para criação. ftisãu e desmembramento dos serviços notariais e de registro.

o (1% Iligo regulwnentado pela Lei ii 12.920, de 29/6/1998.)
Ar!, 270 - O Estado promoverá. no ãmbito de sua competência, condições necessárias à

instalmtçio. na rede hospitalar, de alas para atendimento de hemolïlicos e aidéticos.

Art. 280 - É garantida ao estudante hemofílico a reposição de aulas perdida-, por motivo de
saúde.

Ar!. 281 - A lei estabelecerá estímulos em favor de quem fizer doação de órgão para
transplante. na forma de lei tèderal, sob cadastramento e controle a cargo do Estado.

• (Vide Lei n° 11. 553. de 3/8/1994.)
Ar!. 282 - O oficial do corpo, quadro ou serviço de saúde ou veterinário que possua

curso uni versi túri o. terá contado. como tempo de efe! i vo serviço, u m ano para cada cinco
anos de efetivo .erv iço prestado, atéque esse acréscimo perfaça o total de anos de duração
do mencionado curso.
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Art. 283 - O vencimento do integrante do Quadro do Magistério será fixado, respeitado o
critério de habilitação profissional. a partir dc valor que atenda às necessidades básicas do servi-
dor e às de sua família, e terá reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo.

Parágrafo único - O vencimento será lixado com diferença não excedente a cinqüenta por
cento de tini nível para outro da carreira.

Art. 284— Fica assegurada ao Professor e ao Regente de Ensino, enquanto no exercício de
regência ou na orientação de aprendizagem, a percepção de gratificação de pelo menos dez por
cento de seus vencimentos, a título de incentivo à docência.

Ari. 285 - Revogado pelo ari. 6° da Emenda à Constituição n°57. de 1 51712(W.)

• Dispositivo revogado:

285 - Ao servidor público que tenha tempo de efetivo exercício de
mnagisténo na iniciativa privada. na rede estadual, federal ou inunicipal
de ensino, é assegurada. em-ri relação ao respectivo tempo de serviço.'

1 - percepção da gratificação qüinqüenal, no índice concedido ao
integrante do Quadro do Magistério,'

II - contagem proporcional do tempo de serviço, para fins de
aposentado ria e de percepção dos correspondentes adicionais.

(Artigo c'omn redação (la(ia pelo ar!. I°da Emenda /, Constituição 103,

de 221511992,)
Ao. 286— Considera-se corno de I'rofessor, para os fins de aposentadoria e disponibilidade

e de todos os direitos e santagens da carreira, o tempo de serviço de ocupante de cargo ou (unção
do Quadro do Magistério. ou do de Regente de Ensino, inclusive o de exercício de cargo de
provimento em comissão prestado em unidade escolar, cm unidade regional. no órgão  central da
educação ou em conselho de educação.

• (Artigo declarado inconstitucional em /8/3/1992 - ADIN 152.
Acórdão publicado mu' Diário da Justiça em 241411992.)

Ao. 287 - A servidor submetido ao regime de convocação. não ocupante de cargo e6tivo, é
assegurado o disposto no art. 36. 1 e II.

Art. 288 - A jornada de trabalho de ocupante de cargo das classes de Especialista de
Educação será cumprida no regime básico de vinte e quatro horas semanais.

§ 1°-. Ao ocupante de cargo das classes de que trata este artigo Oca ressalvado o direito de optar
pelo regime de quarenta horas semanais. assegurado o vencimento correspondente a essa jornada.

* 2°-- A opção de que trata o parágrafo anterior poderá ser manifestada no prazo de noventa
Jias contados da data do início do respectivo exercício.

Ao. 289— Para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação
para função pública, dar-se-á prioridade ao servidor aprovado em concurso público para o cargo
correspondente.

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. proporcionalmente ao tempo de exercício ria mencionada
unidade escolar:

- a lérias-prêmio cor dobro. cm relação às previstas no art. 31. § 4°. desta Constituição. se
integrante do Quadro de Magistério
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• (Inciso com redação dada pelo arr. 2" da Emenda à Constituição
o 57. (Ir 151712003.)

II - a rati ticação calculada sobre seu vencimento básico, incorporável ul remuneração.

• (Inciso (0111 redação dada pelo art. 2" da Emenda à Constituição
n"57, de 15/712003.)

Art. 291 - Para os fins do ao. 203.0 Estado apoiará. prioritariamente, o ensino comunitário
da rede estadual das unidades da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC.

Ao. 292 - O disposto no ao. 196. V. não se aplica às instituições educacionais oficiais
criadas por lei estadual e existentes na datada 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.

Art. 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
parígrali único do art. 212.

Parágrafo único - Fica mantida a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais com as atribuições constantes do art. 212.

(Vide Lei n° 11.552, de 31811994.)
Art. 295 - Incumbe ao Estado, conjuntamente com os Municípios. realizar censo para

levantamento do número de portadores de de ficincia. de suas condições sóci oeConõmiCas.
culturais e profissionais, e das causas da deficiência para orientação do planejamento de ações
públicas.

• (A iii,ç'o regUlamentado pela Lei o" 13.641, de /3/712000.)
Ari. 296— O Estado instituirá apólice-seguro, com valor definido em lei, que será devida e

paga integralmente à família da vitima de homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, latro-
cínio. rapto ou seqüestro seguidos 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, ca pena será proporcional à capacidade
de quitação do débito, se cumprida mais da metade da sentença conde natórta.

Art. 297—Os sistemas de informações pertencentes a órgãos ou entidades da Administração
Pública Estadual relativos à segurança pública serão utili,ados de forma integrada pelos órgãos
responsáveis por aquela atividade, conforme dispusera lei.

• (Vide Lei n° 13.772. de 11112/2000.)

• (Artigo regulamentado pela Lei o" 13.968. de 271712001.)
Ao. 298 - Ao proprietário rural cujo imóvel seja atingido por inundação causada por

represanlento de águas decorrentes de construção de usina hidrelétrica serão assegurados. pelo
Estado. o fornecimento prioritário de energia elétrica e a recomposição de malha rodoviária, na
área de influência da barragem.

Ao. 299— A variação nominal da tolha global de pessoal de cada um dos Poderes do Estado.
do Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral de Justiça não poderá ser superior, em cada
quadn mestre. à variação nominal da receita estadual ocorrida no período.

108



§ 10_ Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se a data de 1° de janeiro corno
termo inicial do primeiro quadrimestre.

§ 2°—A variação nominal da folha global de pessoal e a composiçàoda receita estadual a que
se refere este artigo serão apuradas segundo critérios definido ,,em lei.

• (fl,ij() acrescentado pelo art. 1° da Emenda à Constituição n° 11.
de 17/12/! 993.)

Palácio da lnconlidi3ncia. 21 de setembro de 1989. 
Kernil Said Kumaira, Presidente - Cleuber Brandão Carneiro. l 0 Vice-Presidente Geraldo

Gomes Rezende. 2°-Vice-Presidente - Elmo Bra,. Soares. 1°-Secretário - Márcio Lemos Soares
Maia. 2°— Secretário - Paulo César Guimarães. 3°-Secretário - Romeu Ferreira de Queiroz. 4°-
Secretario - Jaime Martins do Espírito Santo. 1°— Suplente - Eduardo Benedito Otioni. 2°-
Suplente e Relator Adjunto - Anderson AdiILItrJ Pereira. Y'-Suplente - Adelino Pereira Dias. 4°—
Suplente - José Bonifácio Mourão. Relator - Agostinho César Valente - Agostinho l'atrús -
Aílton Torres Neves - Anrílcar Campos Padovani -António da Cunha Resende Ninico -Antônio
Genaro de Oliveira - Antônio Mílton SalIes - Armando Gonçalves Costa - Benedito Rubens
Rennó Bené Guedes - Bernardo Rubinger de Queiroz - Camilo Machado de Miranda - Carlos
Eduardo Antunes Pereira - Delúm Carvalho Ribeiro - Dirceu Pereira de Araújo - Domingos Sávio
Teixeira [.anna - Elmiro Alves do Nascimento - Furípedes Craide -- Felipe Néri de Almeida -
Geraldo da Costa Pereira - Irani Vieira Barbosa —Jairo MagalhãesAlves - Jamili Selim de Sales
Júnior - João Batista Rosa - João Rosco Martins - João Lamego Netto - João Pedro Gustin -
João Pinto Ribeiro - Jorge Gibram Sobrinho - Jorge Ilannas - José 13onifácioTamm de Andrada
- José Ferrai Caldas - José Ferraz da Silva - José I,avioia Matos José Maria de Mendonça
Chaves - José Maria Pinto - José Militão Costa - José Neif Jabur - José Rodrigues Duarte -
Lacyr Dias de Andrade - Luís Carlos Balhino Garubogi - Luiz Vicente Ribeiro Calicchio -
Manoel Nelinho Rezende de Mattos Cabral - Maria Elvira Sales Ferreira - Maria José Haucisen
- Maurício Dutra Moreira - Mauro Pinto de Moraes -- Mílton Pereira da Cruz - Narciso Paulo
Michelli - Nilmúrio de Miranda - (Macílio Oliveira de Miranda - Paulo César de Carvalho
Pettersen - Paulo Fernando Soares de Oliveira - Paulo Pereira - I'éricles Ferreira dos Anjos -
Raimundo Silva Albergaria - Raul Messias Franco - Roberto Luiz Soares de Mello - Ronaldo
Vascuncellos Novais - Sandra Meira Starling - SaiiitClair Martins Souto - Sebastião Helvécio
Ramos de Castro - Sebastião Mendes Barros - Sílvio Carvalho Mure - Tancredo Antônio Naves
- Wellington Balhino de Castro

PARTICIPANTES: Ademir Lucas Gomes - Aloísio Teixeira Garcia - Francisco Carlos
Chico Ferramenta Dellïno - José Adarno Relato - José Renato Novais - Samir'Einnus - Serafim
Lopes Godinho Filho - Sérgio Emílio Brani de Vasconcelos Costa - Vítor Penido de Barros

IN MEMORIAM: Rubens Pinto Garcia
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 10_ () Governador do Estado. o Presidente do Tribunal de Justiça e os Deputados à
Assembléia Legislativa prestarão o compromisso de manter. de defender e de cumprir a Consti-
tuição do Estado, no ato de sua promulgação.

Art. 2°— Caberá à Câmara Municipal. no prazo de cento e oitenta dias contados da promul-
gação da Constituição do Estado, promulgar a lei orgânica do respectivo Município.

§ 1"— Alei orgânica a que se refere este artigo será discutida e votada cm dois turnos, com o
interstício mínimo de dei dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 2° - () Município, até que promulgue sua Lei Orgânica. continuará submetido à Lei
Complementar n°3. de 28 de dezembro de 1972. do Estado de Minas Gerais, com suas posteriores
modificações. respeitado o disposto na Constituição da República e ria Constituição do Estado.

Art. 3° - Será realizada revisão da Constituição do Estado. pelo voto da maioria dos membros
da Assembléia Legislativa. até cento e oitenta dias após o término dos trabalhos de revisão
previstos no art. Y' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
República.

Art. 4°— O sistema de governo parlanieruarista deverá ser implantado no Estado no caso de
resultado favorável do plebiscito a que se refere o art. 2° do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República.

Parágrafo único - Decorridos até dez dias da conclusão dos trabalhos de adaptação da
Constituição da República, a Assembléia Legislativa se reunirá para proceder. pelo voto da
maioria de seus membros. à revisão da Constituição do Estado. com vistas à alteração do sistema
de governo.

Art. 5' - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoserá. até 31 de dezembro
de 1992, concurso público destinado à definição do hino oficial do Estado, previsto no art. 7° da
( 'ollst i tu ição.

§ 1' - O hino de que trata este artigo lerá como tema a Inconfidência Mineira.
§ 2° - Observado o disposto no parágrafo anterior, serão admitidas. além de canções inéditas,

canções de cunho tradicional.

• (A,iiço com redação dada pelo ar!. l°da Emenda à Constituição ,z°5.
de 301611992.)

Art. 6° - O Estado, no prai.o de dezoito meses da data da promulgação de sua Constituição.
adotará as medidas administrativas necessárias à identificação e à delimitação de seus imóveis,
inclusive das terras devolutas.

§ 1"— O processo a que se refere este artigo deverá contar com a participação de comissão da
Assembléia Legislativa.

§ 2" - 0  Estado terá o prazo de três anos contados da datada promulgação de sua Constituição
para fazer cumpriras finalidades dos imóveis adquiridos mediante doação municipal, sob pena de
reversão.

Au. 7° - Serão revistas pela Assembléia Legislativa. por meio de comissão especial,
quatro anos contados da data da promulgação da Constituição do Estado, a doação, venda e
concessão (te terra pública corri área superior a duzentos e cinqüenta hectares realizadas de l°de
janeiro de 1962 a 21 de setembro de 1989.

• (Caput com redação dada pelo ali. 1"da Emenda à Constituição n°7.
de 2811211992.)
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§ 1° - No tocante à venda, a revisão será feita com base exclusivamente no critério de
legalidade da operação.

§ 2°— Nos casos de concessão e de doação, a revisão obedecerá aos critérios de legalidade e
de conveniência do interesse público.

§ 3" - Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, comprovada a ilegalidade ou
havendo interesse público, as terras reverterão ao pai ri nlônio do Estado.

Art. S' - No caso dc cessão de uso g ratuitaou remunerada, pelo Estado. de terra pública, por
meio de órgão ou entidade com delegação para tanto, ficam rescindidos os contratos cujas obrigações.
impostas por lei ou regulamento. não tiverem sido cumpridas Pelos cessionários na forma e nos
pratos estabelecidos, devendo a prova do cumprimento das ohrgações ser Feita perante o órgão
ou entidade cedente. no prazo de noventa dias contados da data da promulgação da Constituição
do Estado. sob pena de reversão.

Art. 9°—Os atuais agentes públicos ou políticos indicados no -,ir(. 258 terão o prazo de trinta
dias contados da data da promulgação da Constituição do Estado para cumprimento da disposi-
ção nele contida.

Art. lO - Ficam mantidos os atuais órgãos e entidades da Administração Pública até a
reestruturação administrativa global do Estado, a se efetivar nos termos de sua Constituição.

Parágrafo único - As entidades da administração indireta se adaptarão às disposições (Ia
Constituição no prazo (te trezentos e sessenta dias contados da sua promulgação.

Art. II - A legislação estadual fixará critérios para reforma administrativa que compatibilize
os quadros de pessoal corri o disposto no art. 30 da Constituição do Estado. no prazo de dezoito
meses contados da promul gação da Constituição da República.

Ao. 12 - Os sistemas de controle interno a que se refere o inciso 1 do § 1" do ari. 73 da
Constituição do Estado serão regulamentados por lei. no prazo de cento e oitenta dias da data da
sua promulgação.

Ari. 13 O Poder Executivo promovera. dentro de noventa dias contados do início da
vigência deste Ato, a constituição das empresas públicas com as denominações Banco dc
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. e Banco Caixa Económica do Estado de Minas Gerais
S.A.. ou, para esta, outra que a lei definir, as quais integrarão o sistema financeiro estadual
previsto na Constituição do Estado.

(Vide Lei n° 10.092, de 2911211989.)
§ 1 0 A participação do Estado no capital das empresas públicas mencionadas neste artigo

corresponderá. na data da constituição delas, ao total dos respectivos patrimónios líquidos das
atuais autarquias estaduais Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais, que serão simultaneamente extintas.

§ 2° - O servidor de autarquia extinta, por sucessão no estabelecimento. continuará
respectivamente com o mesmo e atual vínculo empregatício com as empresas públicas Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. e Banco Caixa Econômica do Estado de.Minas Gerais
S.A., sem perda de nenhum direito oriundo de seus contratos de trabalho.

§ 3"— O servidor a que se refere o parágrafo anterior terá o prazo de um ano contado do inicio
da vigência da lei a que se refere o ao. 30 da Constituição dei para optar pelo regime
.jurídico único do serv idor público, e pelo órgão ou entidade com que serão estabelecidos seu
víriculo e sua lotação.

• (i'ará grato declarado i,u'oustitucional em 10/11/1993 -- ADIN 348.
Acórdão publicado no Dió rio da Justiça em 5/5/1995.)
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Ari. 14-As atividades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor ficam transtridas
para a Procuradoria-Geral da Justiça, na forma da lei complementar a que se refere o ao. 125 da
('on.tituição do listado.

• (Vide Lei Complementar a° 34, de 1219/1994.)

• (Vide aris. 22 a 24 da Lei Comple,nentar ,Q (,/, de 121712001.)
Ao.. 15 - Fica extinto o Departamento de Ordem Política e Social - D()PS - da estrutura do

úrgào de segurança pública do Estado. mantidas as Dele gacia s, Especializadas eni Crimes contra a
Administração Pública, a de Operações Especiais c  de Armas e Munições. atéquc a lei disponha

)bre a estrutura da Polícia Civil

• (Vide Lei n° 10.360, (te 2711211990.)

• (Vide Lei n° 13.398, de 10/12/1999.)

• (Vide Lei n° 13.448, de 101112000.)

• (Vide Lei n° 13.450, de 101112000.)
Ao. 10 - O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo. no prazo de cento e oitenta

dias contados da data da promulgação da Constituição do Estado, projeto de lei que transforme o
Departamento de Saúde da Polícia Civil em unidade hospitalar.

'(Vide Lei o" 11.724. (te 3011211994.)
Ari. 17 - (Suprimido pelo ao. ]'da Emenda à Constituição n° 1. de 3/7/1991.)

• Dispositivo .vupnmido:

"Au. 17 - Fica extinta a autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais
e, suas atividades, abSOrvidOS pela Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, iia/onna da lei.

Ao. 1 - No prazo de cento c oitenta dias, o Estado disciplinará em lei:
- os procedimentos administrativos pertinentes à área tributária destinados a garantir a

efetividade dos direitos do contribuinte;

(Vide Lei n° 13.515, (te 71412000.)
II - a forma de proteção à infância, à .juventude. ao idoso e ao portador de deficiência:

• (Vide Lei o" 10.501, (te 17/10/1991.)

• (Vide Lei o" 13.176. (te 20/1/1999.)
• (Vide Lei o" 13.799, de 21/1 2/2 000.)

III - a (rnia de incentivo ao Município. em função da implantação de florestas sociais e da
localização de unidades de conservação da natureza no respectivo território: e

IV - a matéria prevista nu § 1' do art. 247 da Constituição.

(Vide Lei o" 11.405, de 28//li 994.)
§ - No prazo de cento e oitenta dias, será editada a lei complementar prevista no ao. 49

de sua Consumição.
§ 20_ No prato de cento e vinte dias, editará o Estado li complementar para adequação da

Região Metropolitana de Belo Horizonte aos preceitos estabelecidos na Constituição.

• (Vide Lei Complementar o" 26, de 141111993.)
* 3"- Eni cento e oitenta dias, a lei disporá sobre a taxa de utilização de recursos ambienlais.
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§ 4o_ ,\ lei complementar a que se refere o art. 167 da Constituição será elaborada no prazo
de cento e vinte dias.

• (Vide Lei Complementar n° 37. de 181111995.)

• (Vide Lei Complementar n < 39. de 231611995.)
• (Vide Lei Complementar n°47, de 2711211996.)

§ 5' - A lei ordinária a que se refere o ari. 278 da Constituição deverá ser editada no prazo de
noventa dias.

(Vide Lei n° 12.920. de 291611998.)
§ 60 - A lei disporá, em cento e vinte dias, sobre a defesa, a proteção e a divulgação dos

direitos do consumidor e sobre o controle de qualidade dos bens, alimentos e sei-viços produzidos
ou comercializados no Estado.

§ 7° - A lei criará a Região de I)esenvolvimenio do Vale do Rio Doce. no prazo de cento e
oitenta dias, e disporá sobre sua competência. organização e recursos financeiros.

§ 8° - O Estado incorporará a seus quadros de assistência, no prazo de cento e oitenta dias.
as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.

§ Y'—O Estado regulamentará. até 3 l dedezembra de 1989. a lei estadual sobre ouso de  agrotóxicos.

(Parágraj regulamentado pela Lei a" 10.545. de /3/12/1991.)
§ 10 - Os pratos estabelecidos neste artigo são contados da promulgação da Constituição.
Art. 19— Ao servidor público punido a partir de 31 de março de 1964. fica assegurado o

direito à revisão do respectivo processo administrativo ou ato punitivo, desde que o requeira até
sessenta dias contados da data da promulgação da Constituição do Estado.

Art. 20 - Exclui-se da vedação da Constituição do Estado o exercício cumulativo de dois
cargos ou empregos privativos de rnédicoque na data da promulgação da Constituição da República
eram exercidos por médico militar na Administração Pública Direta ou Indireta.

Parágrafo único - É permitido o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde que na data da promulgação da Constituição da República eram exerci-
dos na Administração Pública Direta <>ti

Ao. 21 - () tuncionáriu piíhl ico efetivo que na data da promul gação da Constituição do
Estado estiver à disposição de órgão da Administração Pública que não aquele para o qual foi
nomeado poderá optar, sem prejuii.o da sua efetividade, pela transferência definitiva para o
quadro de pessoal do órgão ou poder em que se encontrar prestando sers iço.

• (Amiigo declarado inconstitucional em 41211993 - ADIN 89. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 201811993.)

Ao. 22 - Ë assegurado ai) Defensor Público investido na função até a data de instalação da
Assembléia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, conta observância das garan-
tias e das vedações previstas no art. 130 da Constituição do Estado.

§ 1°— Aos atuais Procuradores do Estado, nos termos da lei complementar, será facultada
opção irretratvel, no que respeita às vedações, pelo regime anterior.

§ 2<' - A atual Procuradoria Fiscal do Estado passa a denominar-se Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual.

§ 3° - Aos atuais Procuradores Fiscais do Estado, que passam a denominar-se Procuradores
da Fazenda Estadual, nos ternms da lei complementar, será facultada opção irretratável. no que
respeita às vedações, pelo regime anterior.

* 4°— Ol'rocuradordo Estado e o Procurador da Fazenda Estadual que fizerem a opção a que se
referem os parágrafos anteriores não terão direito à isononlia de que trata o W. 131 da Constituição.
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Ari. 23-O policial civil bacharel em Direito que presta serviços como Delegado Especial de
Polícia, com OS vencimentos 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 a promoção na carreira por
merecimento e por antigüidade.

• (fliligo com redação dada pelo ai-t. 1° da Emenda à Constituição
n°45, de 2711212000.)
• (Artigo (Ice/arado i1i(,-OlStitU('iOflal em 191212004 - ADIN 2939- 8.
Acórdão publicado no Diário da Justiça eia 261312004.)

Art. 24 - Ao servidor ocupante de cargo eletivo de Médico— Veterinário do Instituto
Estadual de Saúde Animal - IESA-MG -. criado pela Lei n° 7.042. de l 9de julho de 1977.e extinto
pela Lei n° 9.512. de 29 de detemhro de 1987. provido em virtude de concurso público. é
assegurada lotação no Quadro Setorial da Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária 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
Reg ional de Ensino e de núcleo do Programa Estadual de Alimentação Escolar cujo cargo se
encontrar bloqueado, na forma da Lei n° 9.346. de 5 de dezembro de 1986. o direito ao
enqIIIdTament() ou reenquadramento em cargo do Quadro Permanente, desde que comprove
hahilitaçio até 3() de dezembro de 1991.

• (Artigo declarado inconstitucional em 41211993 - ADIA I 89. Acórdão
publicado, no Diário da Justiça em 201811993.)

Ari. 26 - Ficam restabelecidos os cargos de Regente de Ensino. Professor. Orientador
Educacional. Supervisur Pedagógico. Inspetor Escolar e Administrador Educacional anteriormen-
te ocupados por servidores que passaram a integrar o Quadro Permanente, de conformidade com
a Lei n°9.346. deSde dezembro de 1986. e com a Lei n°9.381 .dc 18 de dezembro de 1986, e que,
na forma da Lei n°9592. de 14 de junho de 1988, optaram por retomar àqueles cargos de que eram
titulares.

§ 1°— Os optantes ficam automaticamente reinvestidos nos cargos do Quadro do Magistério,
independentemente da exiskncia de vagas nas escolas estaduais, podendo continuar a exercer
suas atribuições na Secretaria de Estado da 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.

§ 2° - Os efeitos do disposto neste artigo retroagirão à data do início de vigência da Lei n°
9.592. de 14 de junho de 1988, assegurados ao optante os direitos e vantagens que percebia antes
de sua investidura em cargo do Quadro Permanente.

• (Artigo declarado inconstitucional em 41211993 - ADIN 89. Acórdão
publicado no Diário (1(1 Justiça em 201811993.)

Art. 27— O servidor público em exercício na função de Inspetor Escolar como convocado na
data da instalação da Assembléia Constituinte do Estado poderá optar pelo cargo, assegurado a
ele o direito à classi6cação no nível 5. grau A. desde que comprove:

- ser eletivo:
II - ter habilitação específica. e
III - pertencer ao Quadro do Magistério.
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• (/tiigo declarado inconstitucional em 41211993 - ADIN 89. Acórdão
publicado no Diário da Justiç'u em 20181I993

Ao. 28— Será readmitido no serviço público o servidor afastado entre primeiro de janeiro de
198$ e a datada promulgação da Constituição da República, cujo afastamento tenha evitado que
adquirisse a estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição da República.

§ 1° - Exclui-se da readmissão de que trata este artigo o servidor afastado por falta grave ou
cm razão da nomeação de candidato aprovado em concurso público.

§ 2° -. A readmissão se dará na função exercida pelo servidor na data do afastamento. será
requerida em noventa dias e efetuada em cento e oitenta dias. contados ambos os prazos da data
da promulgação da Constituição do Estado.

• (A 1j t(, declarado inconstitucional em 9/92004 - AL)IN 100. Acó,'dão
publicado no Diário da Justiça. eni 111012004.

Art. 29 - O servidor de unidade escolar que teve seu contraio interrompido pelo Estado
durante o período de férias escolares terá, para o fim de aquisição do direito à estabilidade, nos
termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
República, contado como continuado o tempo de serviço prestado, desde que o contraio tenha
sido renovado por cinco anos letivos consecutivos.

Parágrafo único - Será considerado continuado, para o efeito deste artigo, além do interstício
de irias escolares, o período de interrupção de contrato promovido pelo Estado nos anos de
1987 e 1988. desde que. em cada ano, não supere trinta dias.

Art. 30 - Aplica-se o disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias da Constituição da República ao empregado público que:

- tenha sido contratado por entidade de direito privado sob controle direto ou indireto do
Estado e. em virtude de convênio, preste à administração direta estadual serviços de natureza
permanente:

(Inciso declarado inconswucional em 11/5/2000 - ADIN 88. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 81912000.)

II - tenha, na data da promulgação da Constituição da República, cinco anos ou mais de serviço
:oiitimivado em órgão da administração direta, em autarquia ou em fundação públicas estaduais.

Art. 31 - O servidor nesta condição na data da instalação da Assembléia Constituinte do
Estado, ao se submetera concurso público para o cargo cujas atribuições estiver exercendo, terá
direito a contagem de pontos. na  prova de títulos, não superior a uni quinto da pontuação geral.

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplicará ao servidor que preste serviço
administração direta, através de contrato ou convênio, quando se submetera concurso público a
ser realizado pelo Estado.

• (A ,1io declarado inconstitucional em 1115/2000 - .4 DIN 88. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 81912000.)

Art. 32 - Até que se regulamentem as respectivas atividades, continuam no exercício de suas
atribuições os servidores admitidos até a data da instalação da Assembléia Nacional Constituinte
e &jiie ocupem cargos criados pela Lei n°8.443. de 6 de outubro de 1983.

Parágrafo único - O tempo de serviço prestado nos termos deste artigo é contado para efeito de
transferência de cargos ou como título em concurso pÚblico, rios termos da Constituição do Estado.

• (Arti,m,'o declarado inconstitucional em 41211993 - ADIN 89. Acórdão
publi(ado no Diário da Justiça em 201811993.)
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Au. 33 - Os atuais bolsistas de atividades especiais cm exercício na data da instalação da
Assemhkia Constituinte do Estado na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FIIEMI(; - são considerados, para todos os fins. empregados da entidade.

• (A (ligo declarado inconstitucional em 41211993 - A DIN 89. Acórdão
publicado no Diário da Justiça em 201811993.)

Au. 34 - O servidor público civil OU militar e o empregado público da administração direta
e indireta do Estado terão seus vencimentos ou salários reajustados, progressivamente. wé a
recomposição do nível real efetivamente percebido em outubro de 1980.  a partir do segundo mês
posterior à promulgação da Constituição do Estado.

• (Expressão "e o empregado público' constante no capa!, da expIes-
são "ou empregados públicos '• constante no / °, bem co,no do § 30
declarada inconstitucional em 241411991 - ADIN 83. Acórdão publi-
cado no Diário da Justiça em 18/10/1991.)

§ 1°— Aplica-se ao servidor ou empregados públicos que expressamente o preferirem o nível
real efetivamente percebido em janeiro de 1987.

• (Lvnessão '(' o eI?iJ)re)(n10 piíl,lico " constante nO ('(If)il!. da e.V/)Ies-
são "ou einpregado.s públicos' constante FU.) § P. bem corno da § 3°
declarada inconstitucional em 241411991 - ADIN 83. Acórdão pul,/i-
('(1(10 no Diário da Justiça em 18/10/199/.)

§ 2"—A recomposição a que se refere este arti go se dará em oito etapas trmiestrais.
* 3°—Ao servidor bancário do Banco do Estado de Minas Gerais, do Banco de ('rëdito Real

de Minas Gerais e da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais fica assegurada a reposição de
cem por cento de seus salários, aplicados sobre os valores salariais vigentes na data da promulga-
ção da Constituição. sem prejuízo da revisão decorrente do disposto neste artigo.

• (Evpre.ssão "e o empregado público" constante no caput. da expres-
são " 0(1 empregados /)úhliCOS " constante no § P. bem (.001(1 do § 3°
declarada inconstitucional em 241411991 - ADIA T 83, Acórdão publi-
cado Fio Diário da Justiça em 18/10/1991,)

Au. 35 - O servidor e o empregado públicos da administração indireta contratados pelo
recime trabalhista serão ressarcidos das diferenças pecuniárias resultantes do não-cumprimento
da legislação trabalhista ocorridas a partir de fevereiro de 1987. corrigidas na forma da lei.

§ 1° - O direito ao ressarcimento pecuniário previsto neste artigo se estende ao empregado
público contratado por entidade de direito privado e que, em 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 efetivada a partir do
segundo mês posterior à promul gação da Constituição do Estado e se dará em quatro etapas
trimestrais.

§ 3"—O Estado repassará às entidades da administração indireta os recursos necessários ao
implemento da medida de que trata este artigo.

• (A,-tico declarado inconstitucional em 311312004 - AD1N 270.
Acórdão publicado no Diório da Justiça em 301412004.)

Au. 36 - Em sessenta dias contados da data da promulgação da Constituição do Estado.
proceder-se-á à revisão dos direitos do servidor público inativo e do pensionista do Estado, do
serventuário e do servidor do foro judicial e extrajudicial aposentado e à atualização dos proventos
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OU pensões a eles devidos, com base no nível real efetivamente percebido cm outubro de 1986.
para ajustá-los ao disposto na Constituição.

Art. 37 - Pura os fins previstos no art. 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias da Constituição da República, promover-se-á o reajustamento dos proventos do servidor
público aposentado em data anterior à vigência da Lei n° 6.98 1 .de 26 de abril de 1977. com  base
no vencimento do nível do cargo ou função e nas vantagens, percebidos no momento cm que se
deu a aposentadoria.

Art. 38 - No prazo de sessenta dias contados da data da promulgação da Constituição do
Estado, promover-se-á a revisão dos proventos do Professor Catedrático aposentado da Univer-
sidade Rural do Estado de Minas Gerais, incorporada à Universidade Federal de Viçosa pelo
Decreto-Lei n° 570. de 8 de maio de 1969. de modo a garantir-lhe alores compatíveis com a
categoria do magisferio superior exercido na data da aposentadoria.

Parágrafo único - Os valores mencionados neste alugo não poderão ser inferiores a cento e
cinqüenta porcento dos vencimentos e vantagens assegurados ao Professor Titular Nível PS3 - E.
em regime de quarenta horas semanais, com dedicação exclusiva, da carreira do magistério supe-
rior. instituída pela Lei n°9.413. de 2de julho de 1987. com as modificações que vierem a ocorrer.

Au. 39 - São assegurados ao servidor público do Estado a remuneração e as demais vanta-
gens do cargo efetivo e os proventos da aposentadoria, observado o disposto no art. 17 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitárias da Constituição da República, e nu Lei n°9532. de
30 de dezembro de 1987, ou no art. 21 da Lei n°9.592. de 14 de junho de 1988.

Art. 40— Fica assegurada isonomia de remuneração entre os servidores das entidades Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais e Banco (te Desenvolvimento de Minas Gerais para os
cargos, empregos e funções de atribuições iguais ou assemelhadas.

Art. 41 - Fica assegurada ao Oficial Superior e ao Capitão, do Quadro de Oficiais de Saúde
da Polícia Militar, a percepção de gratificação cm percentual correspondente à do Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais, enquanto a Polícia Militar não possibilitara realização de curso a
eles especiticamentc destinado.

Art. 42—Para efeito de aposentadoria ou transferência para a inatividade, prevalecerão para
o servidor público estadual as normas relativas a contagem de tempo de serviço em vigor na data
de sua admissão ou durante a sua atividade no serviço público, desde que mais hen.1icas.

• (Artigo declarado inconstitucional em 1 719119Y2 - ADIN 101.
Acórdão publicado no Diário da Justiça em 7/5/1993.)

Art. 43— Fica assegurado ao servidor público estadual que tiver tempo de serviço prestado
antes de 13 de maio de 1967 o (lilcito de computar esse tempo. para efeito de aposentadoria OU

de iransferncia para a inatividade, proporcionalmente ao número de anos de serviço a que estava
Sujeito. no regime anterior àquela data.

Au. 44— Fica assegurado ao servidor ocupante (te cargo em comissão na data da promulga-
ção da Constituição da República que conte. na data da promulgação da Constituição do Estado,
pelo menos vinte e cinco anos de serviço público se mulher, ou trinta anos, se homem, o direito
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 - O disposto no au. 287 da Constituição do Estado se aplica ao servidor contratado
pelo regime de convocação CILIC tenha atingido o limite de idade para aposentadoria conipulsária
a partir da data (tu instalação da Assembléia Nacional Constituinte.

Au. 46— O disposto no art. 286 da Constituição do Estado se aplica ïs situações anteriores
sua promulgação.
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Art. 47 - O disposto no art.37 da Constituição do Estado se aplica ao atual servidor que
tenha revertido t atividade.

Art. 48- Ao atual ocupante de cargo das classes de Especialistas de Educação t assegurada
a opção de que trata o § l°do art. 288 no prazo de noventa dias contados da data da promulgação
da Constituição do Estado.

Ao. 49-Ao ex-combatente que lenha efetivamente participado de operações bslieas duran-
te a Segunda Guerra 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 modica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes:
III - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo.
Ao. Si) - Fica mantida a Região Metropolitana de Belo Horitonte, nos termos dos aos. 42

e 50 da Constituição do Estado, acrescida dos Municípios de Mateus Leme. lgarap. Esmeraldas
e Bruniadinhu.

(Vide Lei Co,npie,nenrar n" 26. de 141111993j

• (Vide Lei Complementar n o 43. de 31/5/1996.)

• (Vide Lei Complementar a" 48. de 12/11/1997.)

• (Vide Lei Conplenientar a" 53, de 1/12/1999.)

• (Vide Lei Complementar n° 56, de 12/112000.)

• (Vide Lei Compieneniar a" 63, de 101112002.)
§ 1- Eimh&m passarão a integrar a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Distritos

pertencentes aos Municípios mencionados neste artigo e que venham a emancipar-se.

§ 20_ A composição da Região Metropolitana poderá ser alterada por lei complementar.
Ao. 5 1 - Fica instituído o Colar Metropolitano formado por Municípios do entorno da

Região Metropolitana de Belo 1 lorizonte afetados pelo processo de metropolização, para inte-
g rar o planejamento. a organização e a execução de funções públicas de interesse comum.

• (Vicie Lei Complementar ,i" 26. de 141111993.)

• (Vide Lei Complementar z° 53. de 1/12/1999.)

• (Vicie Lei Conipleinentar a" 56, de 12/112000.)

• (Vide Lei Complementar n°63. de 101112002.)
Parágrafo único - A composição e a participação do Colar Metropolitano na gestão metro-

politana serão definidas em lei complementar.
Ao. 52 - A Assemhkáa Legislativa criará, em noventa dias contados da promulgação da

Constituição do Estado, comissão para apresentar estudos sobre as implicações da nova ordem
constitucional e anteprojetos relativos às niatérias objeto de legislação complementar.

§ 1° - A comissão será composta de vinte e uni membros, dez indicados pela Assembléia
Legislativa, cinco, pelo Poder Executivo, três, pelo Poder Judiciário, um. pelo N1;nistrio Público,
um. pelo Tribunal de Contas, e um. pela Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de
Minas Gerais.

§ 2° - A comissão submeterá à Assemhkia Legislativa e ao Poder Executivo o resultado de
seus estudos para ser apreciado nos termos da Constituição, e se extinguirá completado um ano.
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Ari. 53 - No prazo de uni ano contado da data da promulgação da Constituição do Estado,
a Assembléia Legislativa promoverá, por meio de comissão, exame analítico e pericial dos atos e
fatos geradores do endividamento do Estado.

§ 10 - A comissão terá força legal de Comissão Parlamentar de Inquérito para os fins de
requisição e convocação e atuará, se necessário, com o auxílio do Tribunal de Contas,

* 2°- Apurada irregularidade, a Assembléia Legislativa proporá ao Poder Executivo a decla-
ração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público. que formalizará. no
prazo de sessenta dias, a ação cabível.

Art. 54- Ficam revogados, a partir da data da promulgação da Constituição do Estado, os
dispositivos legais que defiram ou deleguem a órgãos do Poder Executivo competência atribuída.
pela Constituição. à Assembléia Legislativa, especialmente no que tange a:

- ação normativa:
II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.

Art. 55 - A Assembléia Legislativa elaborará, no prazo dc cento e oitenta dias contados da
promulgação da Constituição do Estado, o seu Regimento Interno, adaptado às novas disposi-
ções constitucionais.

An. 56 - O Deputado à Assembléia Legislativa em 5 de outubro de 1988 eleito Vice-
Prefeito, se convocado a exercer a função de Prefeito, não perderá o mandato parlamentar.

Art. 57 - O disposto no parágrafo único do ar!. 265 terá vigência a partir da data da
promulgação da Constituição do Estado.

Ari. 58-O Tribunal de Justiça proporá alteração da organização e da divisão judiciárias no
prazo de noventa dias contados da promulgação da Constituição do Estado, para que a Assem-
bléia Legislativa delibere sobre a matéria em prazo não excedente de cento e vinte dias contados
do recebimento da mensagem.

• (Vide Lei Comple,nentar o" $8, de 131211995.)
• (Vide Lei Complementar o" 59. de 181112001.)

Ar!. 59 - O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada conservarão residualmente sua
competência para o processo e julgamento dos feitos e recursos entregues. nas respectivas
Secretarias, até a data da promulgação da Constituição do Estado, observadas as regra de compe-
tência vigentes na mesma data, ainda que não registrados ou autuados, bem como das ações
rescisórias e revisões criminais de seus julgados.

Art. 60- Fica mantido o atual 'l'rihunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, cuja denomi-
nação e composição poderão ser modificadas em lei que criar outros Tribunais de Alçada, distri-
buída, entre eles, a competência a que se refere o art. 108.

• (Vide Emenda à Constituição n`63, de 1917/2004.)
Ar!. 61 - O atual mii de Direito Auxiliar passa a denominar- se Juiz Substituto.
Ar!. 02 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 forma de
resolução da Câmara de Procuradores da Justiça, observado o disposto nos § 1°. 2°c 3° do ar!.
123 da Constituição.

Ar!. 63 - A legislação que criar a Justiça de Paz manterá os atuais Juízes de Paz até a posse
dos novos titulares, assegurados àqueles os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará
dia para a eleição prevista no ar!. 98. II. da Constituição da República.

• (Vide Lei 00 13.454, de 121912000.)
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Art. 64 - () Estado. no prazo de cento e oitenta dias. contados da promulgação da Consti-
tuiçào do Estado, relacionará os presos cm regime de cumprimento de pena definitiva, para o fim
de evitar a privação da liberdade por tempo superior à condenação.

Parágrafo único - A relação será enviada aos juízes das execuções penais em trinta dias
contados do término do prazo fixado neste artigo.

Art. 65 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial com remuneração de seus servi-
dores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação do atual titular vitalício ou
nomeado em caráter eletivo, que continuará a perceber, a título de remuneração. as custas e os
emolumentos estabelecidos ia) Regimento de Custas.

§ 1 0 - O serventuário cuja situação foi ressalvada poderá optar pela oficialização, com
dispensa das custas e emolumentos em favor do Estado.

§ 2'—A ressalva contida neste artigo se aplica. também, aos atuais 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.

Art. 66— (Revogado pelo art. 40 da Emenda à Constituição n°69, de 2111212(04.)

• Dispositivo revogado:

'Art. 66—Os Serviços notariais e de registro ficam sujeitos (lOS princípios
estabelecidos neste artigo, enquanto não forem disciplinados em lei os
dispositivos constantes cio ar!. 236 da Constituição da República.

(Cuput regulwnentad(> pela Lei n° 12.919. de 301611998.)
§ 1' Ficam mantidas as atuais serventias notariais e de registro existentes no Estado.
§ 2° -Tornar-se-á efetiva. cm caso de vacância, a delegação dos sers iços notariais e de

registro em favor do substituto do titular, desde que esse possua a estabilidade assegurada pelo
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República."

• (Parágrafo regulamentado pela Lei n" 13.724, de 2011012000.)
Art. 67 - O disposto no ar!. 277 da Constituição do Estado não se aplica aos serviços

notariais  de registro quc já tenham sido oficializados pelo Poder Público, respeitado o direito de
seus servidores.

Ar!. 69 -	a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o ar!. 159, 1 e II. da
Constituição do Estado, serão aplicadas as seguintes normas:

- o projeto do Plano Plurianual 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 sCsSO
legislativa:

II - o projeto da Lei de l)irelrizes Orçamentárias será encaminhado até sete meses e meio
antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sançào até o término do primeiro
período da sessão legislativa:

III - o projeto da Lei Orçamentária do Estado será encaminhado até três meses antes do
encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o término da sessão legislativa.

Parágrafo único - ,\sdiretri,es, objetivos e metas do Plano Plurianual de Ação Governamen-
tal aplicáveis no primeiro exercício financeiro de sua vigência serão compatíveis com as disposi-
ções da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o mesmo exercício.

• (Parágrafo acrescentado pelo dir!. /" cio Emenda à Constituição
,i" 30. de 2311011997)
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Au. 69— C) Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, para apreciação. projeto da
Lei Orçamentária relativa ao exercício financeiro de 1990 adequado às disposições constitucionais.

Art. 70 - Enquanto não for promulgada a lei complementar federal, a comissão prevista no
§ 2°do art. 155 da Constituição do Estado terá a atribuição de verificar o limite estabelecido no art.
38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

Art. 71 - A adaptação ao que estabelece o aru. 161. III, da Constituição do Estado, deverá
processar-se no pra/o de cinco anos, e o excesso se rndttzirá à base de. pelo menos, um quinto por ano.

Art. 72 - No cálculo da quota-parte do imposto a que se refere o art. 144. 1. h. da Constitui-
ção do Estado devida aos Municípios, não será considerado qualquer índice de rateio liscal nos
exercícios de 1989 e 1990. no que for relativo ao produto da extração mineral realizada nos
respectivos territórios.

§ 1° - Nus exercícios mencionados neste artigo. os Municípios receberão, quanto à receita
proveniente da extração mineral em seus terntórios. valor que corresponda, integralmente, ao
percentual aludido no inciso II do ari. 150 da Constituição.

§ 2' - Nos demais casos de incidência do imposto de que trata este artigo. o repasse das
parcelas dos Municípios ocorrerá de conformidade com o previsto nos incisos 1 e II do § 1 °do art.
150 da Constituição.

Art. 73 - Na liquidação de débito fiscal de pequena e microcmprcsa urbanas e firais e
cooperativa agropecuária e de consumo, apurado até 31 de dezembro de 1988. ainda que ajuizado.
haverá remissão da multa e dos juros de mora e redução da correção monetária calculada na data
da concessão do benefício, observados os seguintes critérios:

- para pagamento à vista, redução de sessenta por cento:
II - para pagamento em seis parcelas mensais iguais e consecutivas, redução de quarenta por

cento:
III - para pagamento em doze parcelas mensais iguais e consecutivas, redução de vinte por

cento.
§ 1"— O contribuinte poderá optar pelo parcelamento do débito em prazo superior a doze

meses e máximo de trinta e seis meses, caso em que haverá incidência da correção monetária plena,
com remissão apenas da multa respectiva.

§ 2' -- Os benefícios a que se refere este artigo só serão concedidos se requeridos no prazo de
sessenta  dias contados da promulgação da Constituição do Estado.

§ 3° - l)escumprida condição estabelecida para a concessão do parcelamento, o débito
remanescente será considerado vencido cm sua totalidade, ca multa inicial, os juros de mora ca
correção monetária plena serão restabelecidos.

§ 4° - Para etèilo deste artigo. observar-se-á o disposto no § 1" do art. 47 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitárias da Constituição da República.

§ 5' Os benefícios de que trata este artigo não se estendem a débito já quitado nem a
devedor que tenha Deputado como sócio.

§ 6° - Os benefícios estabelecidos neste artigo são aplicados ao Pelucflo e miniprodutor
rural, assim classificados pelas normas do Manual de ('rédito Rural.

§ 70 - Para eleito 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 objeto social.

* 8" - Para efeito 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.
ficam estabelecidos os seguintes requisites para a emancipação de Distrito:
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• (Vide Lei Complementar n°37, de /8/1/1995.)

• (Vide Lei Complementar n'39. de 23/6/1995.)

• (Vide Lei Complementar n'47, de 2711211996.)
- população estimada não inferior a dez mil habitantes, observado o mínimo de três mil

e lei Rires:
II núcleo urbano já constituído, destinado a sediur. como cidade, o novo Governo Munici-

pal, com número de moradias não inferior a quatrocentas:
III - edilïcios com capacidade e condições para o funcionamento do Governo Municipal e

dos órgãos dc 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 metas de seu
dcseti ulvimento sódoeconômico, sem que o remanescente tenha perda superior a trinta e cinco
por cento de sua arrecadação total.

§ 1"— A emancipação dependerá. ainda, de prévia consulta às populações interessadas, medi-
ante plebiscito, com resposta favorável da maioria dos votos válidos dos respectivos eleitores.

§ 2'— A emancipação será formalizada 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"-0 Município resultante de emancipação ocorrida no Irazo de duzentos dias contados
da promulgação da Constituição será instalado com a posse, em primeiro de janeiro de 1991. do
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos membros da Câmara, Municipal, eleitos em 1990. cujos mandatos
terminarão junto com os dos agentes municipais eleitos em 1988.

§ 4"— Vigorará no novo Município. até que tenha legislação própria, a vigente na data de
instalação no Município remanescente.

§ 5"—A lei complementar a que se refere este artigo será elaborada até cento e vinte dias da
promulgação da Constituição.

Ari. 75 - O Estado se articulará com os Municípios. para proniver, no prazo 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 mobilização dos setores organizados da sociedade e com a aplicação de . pelo
nienii.cinqÜenta por cento dos recursos aque se refere o art. 201 de sua Constituição. desenvol-
verá esforços para eliminaro analfabetismo e universalizaro ensino fundamental.

Parágrafo único Em igual prazo, 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.

Ari. 77 - O Estado elaborará plano de emergência para construção, ampliação, reforma e
manutenção de escolasestaduais. o qual deverá ser submetido à apreciação da Assenihléia Legislativa
no prazo de até cento e oitenta dias contados da promulgação de sua Constituição.

Art. 78—A implantação da jornada de ensino de oito horas, prevista no art. 198. 1. dar-se-á
de forma gradativa. conforme dispusera lei.

Art. 79 - O cargo de l)ireturde estabelecimento oficial de ensino deve ser pru ido no prazo
de dezoito meses contados da promulgação da Constituição do Estado, na forma prevista em seu
art. 196. VIII.
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§ 1°— Em caso de vacância do cargo antes do prazo estabelecido neste artigo, aplicar-se-á, no
provimento, a disposição do art. 196. VIII. da Constituição.

§ 2°— Fica vedado, a partir da promulgação da Constituição. o provimento por designação e
em caráter de substituição. por prazo superiora sessenta dias, no cargo mencionado neste artigo.

Art. 8() - As entidades educacionais a que se refere o ari. 203 da Constituição do Estado e as
fundações de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei e que preencham os
requisitos, dos incisos I e II do mesmo artigo e. nos últimos três anos, tenham recebido recursos
públicos, poderão continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário.

Art. 81 - Fica criada a Universidade do Estado de Minas Gerais, sob a forma de autarquia.
que terá sua reitoria na Capital e suas unidades localizadas nas diversas regiões do Estado.

(Vide Lei n" 10.323. de 2011211990.)

(Vide Lei n° 11.539, de 221711994.)
§ 1° - Serão instaladas no praio de dois anos contados da promulgação da Constituição do

Estado e absorvidas como unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais as entidades de
ensino superior criadas ou autorizadas por lei ainda não instaladas.

§ 2" - O Estado instalará a Universidade de que trata este artigo no prazo de setecentos e
vinte dias contados da promulgação de sua Constituição.

Art. 82 - Ficam niamidas as atuais instituições de ensino superior integrantes da Adminis-
tração Pública Estadual.

§ 1' - As fundações educacionais de ensino superior instituídas pelo Estado ou com sua
participação poderão manifestar— se no prazo de cento e oitenta dias contados da promulgação da
Constituição por uma das seguintes opções:

- absorção, como unidades, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, na forma
prevista no § t° do artigo anterior;

II - submissão à política educacional do Estado, mesmo que venham, mediante alteração dos
seus estatutos, a extinguir seus vínculos com o poder público estadual, permanecendo sob a
supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação e obrigando— se, na forma da lei, a
fornecer bolsas de estudos para os alunos carentes.

• (Inciso ('00! redação (1(1(10 /)el() ar!. 1° da Emenda à Constituição
ti " 70, de 30/6/2005.)

§ 211 — O Estado, decorrido o prazo fixado no parágrafo anterior. transformará em fundações
públicas as fundações educacionais que não exercitarem, no prazo de trezentos e sessenta dias, a
faculdade ali outorgada.

§ 3° - Fica transformada em autarquia, com a denominação de Universidade Estadual de
Montes Claros, a atual Fundação Norte— Mineira de Ensino Superior.

(Vide Lei 1? "  11.517. de 131711994.)
* 4 - Integram o Sistema Estadual de Educação, sob a supervisão pedagógica do Conselho

Estadual de Educação. as instituições de educação superior:
- mantidas pelo poder público estadual ou municipal:

II - cujas fundações mantenedoras se tenham manifestado por uma das opções previstas nos
incisos 1 e lido § 1" deste artigo;

III - criadas ou autorizadas Por lei estadual ou municipal, existentes na data de promulgação
da Consiituição do Estado e que venham a enquadrar-se. de acordo com seus estatutos, nos
incisos 1 ou II do § 1 deste artigo.

• (Pará,çi'afo ('001 redação dada pelo (ir!. / ° da Emenda à Constituição
n" 70, de 301612005.)
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§ 5 - A criação de cursos superiores de Medicina. Odontologia e Psicologia por universida-
des e demais instituições de ensino superior integrante ,, do Sistema Estadual de Educação que não
sejam mantidas 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.

(Pa,cígrafo acrescentado pelo art. 1° da Enenda à Constituição
70, de 301612005.)

§ 6 - Fica cancelada a tramitação dos processos de criação dos cursos mencionados no § 5
que não tenham i i 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.

• (Parágrafo acrescentado pelo ai-i. /0 cia Emenda à Constituição
o" 70, de 301(j,2005.)

Art. 83 - A lei estabelecerá, sem prejuízo de plano permanente, programas de emergência que
resguardem  patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, notadamente o das cidades de
Mariana, Ouro Preto. Saharíi, São João dei-Rei, Serro. Caeté. Pitangui. Tiradentes, Minas Novas,
Itapecerica, Campanha, Paracatu. Raependi. Diamantina. Januária. Santa Bárbara, Grão-Mogol.
Conceição do Mato Dentro. Santa Luzia. Estrela do Sul. Prados, liabirito. Congonhas, Nova Era,
Lagoa Santa. Barào de Cocais. Itabira. SãoToniédas Letras. Chapada (to Nortee ode outros núcleos
urbanos que contenham reniiniscéncias artísticas, arquitetônicas e históricas do século XVIII.

Parúgraft único - Para o fim de proteção ao patrimônio cultural do Estado, a Polícia Militar
manterá órgão especializado.

Art. 84— Ficam tombados para o fim de conservação e declarados monumentos naturais OS

picos do Itabirito ou do Itabira. do Ibituruna e do ltamhé e as serras do Caraça. da Piedade, de
lhitipoca. do Cabral e. no planalto de Poços de Caldas, a de São Domingos.

§ 10_ O Estado pro idenciará, no prazo de trezentos e sessenta dias contados da promulga-
ção de sua Constituição, a demarcação das unidades de conservação de que trata este artigo e cujos
limites serão definidos em lei.

• (Parágrafo i'egu/anientado pela Lei a" 15.178, de 101612004.)

• (Vide Lei 11' 10.726. de 121511992.)
§ 2 - O disposto neste artigo se aplica à bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha e aos

complexos hidrotermais e hoteleiros do Barreiro de Araxá e dc Poços de Caldas.
§3' -  O Estado desenvolverá programas de emergência para recuperação e manutenção das

estâncias hidrominerais.
Art. 85 - A estrutura institucional e financeira dos sistemas estaduais de gerencianiento de

recursos hídricos e minerários. conforme disposto no art. 252. será estabelecida em lei, no pra/o
de doze meses contados da promulgação da Constituição do Estado.

Art. 86 - O Estado reali,ari diagnóstico das áreas relevantes para recarga dos aqüíferos, a
que se dará proteção especial. na forma da lei.

• (Vide Lei o" 13.771, de 1111212000.)
Ao. $7— As atuais concessões de lavra de mineral sólido e os respectivos direitos e obriga-

ções em poder de entidade da administração indireta do Estado serão, na hipótese de sua
prisalização. extinção OU desativação, l)reiametttc transieridas para entidade da administração
indireta do Estado cujos objetivos predominantes sejam a mineração e o seu fomento no território
estadual, observados os preceitos legais.
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Parágrafo único - É vedada a associação da entidade mencionada neste artigo. em participa-
ção minoritária. em empreendimento relativo à concessão caos respectivos direitos e obrigações.

Art. 88 - A lei disporá. no prazo de cinco anos contados da promulgação da Constitui-
ção do Estado, sobre a adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de
transporte coletivo, para garantir acesso adequado a portador de deficiência. nos termos do
art. 224 da Constituição.

(Vide Lei ,," 10.820, de 221711992.)
• (Vide Lei n° 11.666. de 911211994.)

Ao. 89 - (Revogado pelo ar!. 2° da Emenda à Constituição n°6. de 21/1211992.)

• Dispositivo revogado:
"A ri. 89 - No prazo de nos'e,:ia dias contados da pro,nulçação da
Constituição do Estado, será instituído o Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Portador de Deficiência e
do Idoso.

Ar!. 90 - A Imprensa Oficial e as demais gráficas do Estado, da administração direta ou
indireta, promoverão edição popular do texto integral da Constituição do Estado, que será posta,
gratuitamente à disposição das escolas, dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis. das igrejas e
outras instituições representativas da comunidade.

Art. 91 - Fica assegurado ao servidor público, civil ou militar, aposentado no período de 21
de setembro de 1989 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 aposentadoria, as
férias-prêmio não gozadas ou não convertidas em espécie.

• (Artigo acrescentado pelo art. 1° da Entenda à Constituição n° 14.
de 2011111995.)

Ar!. 92 - O percentual fixado no art. 212 será irnegralizado da seguinte forma:
- cinco décimos por cento 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.

• (Artigo acrescentado pelo art. 20 da Eznenda à Constituição n° 17,
de 20/12/1995.)

Ar!. 93 - Até que seja promulgada a lei a que se refere o § 4° do ari. 246. o Poder Executivo
poderá delegar aos municípios. mediante crnvvtllo, a discriminação e a legitimação das terras
devolutas situadas no perímetro urbano e na zona de expansão urbana.

• (Artigo acrescentado pelo (iri. 4° da Emenda à Constituição n" 34.
de 81711998.)

Ar!. 94-Ao processo de alienação ou concessão de terras públicas e devolutas menciona-
das nos 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 cai. 4° da Emenda à Constituição n" 34,
de 8/7/1998.)
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Art. 95 —Ao parente de beneficiário de terra pública que esteja 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 § 7° do ao. 247, com a redação dada por esta emenda.

• (Artigo acrescentado pelo a pi. 4° da Emenda à Constituição n° 34.
de 81711998.)

Ari. 96 - A legitimação de mais de uma área devoluta no perímetro urbano em nome da
mesma pessoa é condicionada posse pacífica do terreno edificado por prazo superior a 1 (um)
ano contado até a data da promulgação cia emenda que instituiu este artigo.

• (Artigo acrescentado pelo p • 4° da Emenda à constituição n" 34.
de W711998.)

Ao. 97 - A execução e o pagamento das despesas decorrentes das audiências públicas
realizadas nos anos de 1995 e 1997 obedecerão aos seguintes critérios:

- aLé ti final do exercício financeiro de 1998, serão executadas e pagas as despesas decorren-
tes dos convênios firmados cm 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 prioritadas nas audiências públicas realizadas em 1997 e executadas e pagas as despe-
sas cicIes decorrentes.

Parágrafo único - Na impossibilidade justificada da execução das despesas a que se refere o
inciso II deste artigo, estas serão executadas e pagas no exercício de 1999.

• (Ai-ligo acrescentado pelo art. 50 da Emenda à Constituição n° 36.
de 2911211998.)

Art. 98 - Os oficiais e as praças lotados em unidades do Corpo de l3omheiros do Estado na
data de publicação da emenda que instituiu este artigo terão o prazo de noventa dias para realizar
a opção irretratável de permanência na Polícia Militar.

• (Artigo acrescentado pelo ai-r. 11 da Emenda à Constituição n° 39
de 21611999.)

Ari. 99 - 1rá o prazo de noventa dias para realizara opção irrctratá'.el pela integração nos
quadros do Corpo de Bombeiros Militar o militar lotado em unidade da Polícia Militar na data de
publicação da emenda que instituiu este artigo, que preencha os seguintes requisitos:

- possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para Oficial, se oficial superior ou
intermediário:

II - possua certificado de conclusão de Curso de Formação de Bombeiro Militar, se praça.

• (Aiiigo acrescentado selo 0,1. 11 da Emenda à Constituição 0

de 2/6/1999.)
Art. 1(X) - Até que lei complementar disponha sobre -i organização básica, o estatuto dos

servidores e o regulamento do Corpo de Bombeiros Militar, aplica-se a esta corporação a legisla-
ço vigente para a Polícia Militar.

Parágrafo único - No decorrer do e::ercicio de 1999. a ordenação das despesas do Corpo de
Bombeiros Militar será realizada pela Polícia Militar. até que se processe a individualização dos
respectivos orçamentos na proposta orçamentária do exercício de 2000.

• (Artigo acrescentado pelo ciii. II da Emenda à Constituição n" 39.
de 2/6/1999.)
• (Vide Lei Complementar n°54. de 13/12/1999.)
• (Vide Lei n° 14.447. de 2811112002.)
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Ari. 101 - A efetivação do desmembramento patrimonial. linanceiro e orçamentário do
Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar se dará na forma da lei, que disporá também
sobre o respectivo período de transição.

Parágrafo único - Será integralmente mantida a estrutura administrativa do Corpo de Bom-
beiros Militar afe que a legislação discipline o previsto neste artigo.

• (Artigo acrescentado pelo ai-t. 11 da Emenda à Constituição a° 39,
de 2/6/1999.)

(Artigo regulamentado pela Lei ii" 14447. de 2811112002.)
Ao. 102 - () Poder Executivo promoverá a revisão do Regulamento Disciplinar e do Esta-

tuto da Policia Militar no prazo de cento e oitenta (lias contados da publicação da emenda que
instituiu este artigo, visando ao seu aprimoramento e atualização.

• (Artigo acrescentado pelo (1ri. 11 da Emenda à Constituição ,i
de 2/6/1999.)

Art. 103- No prazo de dois anos contados da data de publicação (lesta emenda à Constitui-
ção. as entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos no que se refere a sua
natureza jurídica, tendo cio vista sua finalidade e as competências efetivamente executadas.

• (Artigo acrescentado pelo art. 11 da Emenda à Constituição n' 49.
de 131612001.)

Art. 104 - í assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para aquisição de estabi-
lidade aos servidores cm estágio probatório na data da promulgação da Emenda Constitucional n°
19 à Constiwição da República. Sem prejuízo da avaliação a que se refere o * 40 do art. 41 da
mesma Constituição.

• (A iligo acre.veentado pelo au. 11 da Emenda à Constituição n° 49.
de 131612001.)

Art. 105 - Ao detentor de função pública da administração direta, autárquica e fundacional
dos Poderes do Estado, do Miiiisferio Público e do Tribunal de Contas admitido por prazo
ndctcrminado até 1" dc agosto de 199(1 são assegurados os direitos, as vantagens e as concessões
inerentes aoexercíciodc cargo eletivo, excluida a estabilidade, salso aquela adquirida nos termos
do ao. 41 da Constituição d República e do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da mesma Constituição.

• (Artigo acrescentado pelo a, -t. 11 da Emenda à Constituição a" 49,
de 131612001.)

Art. 106- Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal da administração pública estadual,
em cargo correspondente à função pública de que sejam detentores, os seguintes servidores
admitidos por prazo indeterminado:

- o detentor de função pública admitido até a data da promulgação da Constituição da
República de 1

II - o detentor de função pública admitido no período compreendido entre 5 de outubro de
1988 e 1 "de agosto de 1990. data da instituição do regime jurídico único no Estado.

• (Artigo acrescentado pelo art. li da Emenda à Constituição a" 49
de 131612001.)

Art. 107 - O disposto nos aOs. lOS e 106 aplica-se ao servidor readmitido no serviço
público por força do ari. 4() cia Lei n." 10.961.de 14 de dezembro de 1992.

• (Ai-ligo acrescentado pelo ali, li da Emenda à Constituição a" 49.
de 131612001.)
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Ao. 108 - Lei complementar cstahelecerã os critérios para a dispensa de detentor de
1(111ça o pública.

• (Artigo acrescentado pelo (ir!. 11 da Emenda à Constituição o" 49.
de 131612001.)

Au. 109 - () Poder Executivo promovera. no exercício de 20(0. a e mpatihiliiação das
remunerações de que tratam as Leis Delegadas n os 42. de 7 de junho de 2000. e 45. de 26 dejulho
de 2000. com o disposto na Lei Delegada 11°43, de 7 de junho de 2(X).

• (Artigo acrescentado pelo au. 11 da Emenda à Constituição n" 49.
de 131612001.)

• (Vide ar!. 6°c/a Lei ,,° 15.436. de 111112005.)
Ari. 110 - Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil, o cargo de Carcereiro. COni suas

resl)eclivas classes, passando seus ocupantes na data de publicação da emenda que instituiu este
artigo a ocupar o cargo de Detetive. mantidas as vagas existentes no quadro de detetives.

§ 1°- Os ocupantes do cargo de Carcereiro a que se refere o capiul deste artigo ingressarão na
classe inicial do cargo de Detetive. independentemente da classe ocupada na carreira de ('arcerei-
ro.

§ 2"- Os servidores deque trata este artigo farão jus à progressão na carreira por mereeiunen-
toe antiguidade.

§ 
30_ Até o integral cumprimento da Lei n.° 13.720. de 27 de setembro de -'?(XX), cabem aos

ocupantes do cargo de Detetive as atribuições previstas no art. 78 da Lei n.° 5.406. de 16 de
dezembro de 1969.

§ 4"- Fica o Poder Executivo autorizado a promover o ajuste e o equilíbrio do número de
cargos na série de classes de Detetive.

• (A ,iigo acrescentado pelo art. 1° (/0 Funenda à Constituição ui° 52. de
29/12/2001.)

• (Declarada a i,,constitucionalidade da Emenda à Constituição n°52,
de 2911212001, em 301612005. Acórdão publicado no Diário (Ia Justi-
ça em 28/1012005.)

Au. III - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o capul do aO. 128 desta
Constituição. que organize a Advocacia-Geral do Estado. serão observadas as seguintes normas:

- a estrutura da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual passa a integrar a Advocacia-
Geral do Estado:

II - os cargos de Procurador do Estado e de Procurador da Fazenda Estadual e os respectivos
titulares passam a integrar. em carreira única, a Advocacia-Geral do Estado, com a denominação
de Procuradores do Estado:

III - os sers idores da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual serão transferidos para a
Advocacia-Geraldo Estado e mantidos em cargos com atribuições e remunerações equivalentes:

IV - SO garantidos os direitos e vantagens a que fazem jus os servidores da administração
direta ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado que prestarem serviço na Advocacia-Geral
1)0 Estado.

* 1" - Fica extinto o cargo de Procurador-Geral da Fazenda Estadual.
§ 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.
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• (Artigo acrescentado pelo ali. 6" da Emenda à Constituição n° 56.
de 111712003.)

Art. 112 - Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e
fundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até
a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10'7
(dei porcento) sobre o seu vencimento básico, a cada período de cinco anos dc cletisoexercício.
o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria.

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 1 0 (dei por cento) sobre seu
vencimento básico e gratificação a cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço
público ao servidor público e ao militar deque trata o co/mi deste artigo que tenham implementado
os requisitos para obtenção de tal benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição da
República n° 19. de 4 de junho de 1998.

• (Artigo acre.çcentado pelo ali. 40 da Emenda à Constituição li`
de 151712003.)

• (Vide ar!. 90 da Lei n° 15.014, de 151112004.)

(Vide arr. 124 da Lei n° 15.961, de 3011212005.)
Art. 113 - Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e

fundacional que tenha ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da
publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dei por
cento) sobre o 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 Incorpo-
ra ao vencimento para uns de aposentadoria.

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10%(dei por cento) sobre sua
remuneração quando completar trinta ano ,., de serviço, ao servidoridor público de que trata o copia
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.

• (Artigo acrescentado pelo (ími. 40 da Emenda à Constituição n" 57.
de 151712003.)

• (Vide til. 9" da Lei ti' 15.014, de 1511/2004.)

• (Vide (irt. 124 da Lei ti" 15.961, de 3011212005.)
Au. 114— É garantida a contagem cm dobro das férias-prêmio não gozadas:

- para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prêmio adquiridas até a data da
publicação da Emenda à Constituição da República li' 20. de 15 de dezembro de 1998:

II - para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço, quando da aposentadoria, ao
servidor que tenha cumprido os requisitos para a obtenção de tal benefício.

(Artigo acrescentado pelo ali. 40 da Emenda à Constituição n° 57
de 151712003.)

(Vide ar!. 124 da Lei n° 15.961, de 3011212005.)
Art. 115 —0 servidor e o militar na ativa na data de publicação 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 art. 31 desta Constituição as vantagens por tempo de serviço que venham a
Ler direito a perceber.

• (Vide Lei o" 14.693, de 301712003.)
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Parágrafo único - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço ao servidor que,
na data de publicação desta emenda à ('onstituição, seja detentor. exclusivamentc, 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 acrescentado pelo ar!. 40 da Emenda à Constituição n" 57.
de 151712003.)

• (Vide arr. 29 da Lei to,npletnenrar n°84, de 251712005.)

• (Vide ar!. 124 da Lei a° 15.961. de 3011212005.)
Art. 116- É vedada a percepção de acresci mo pecuniário em razão exclusiva do tempo de

serviço ao servidor que ingressar no serviço público após a publicação desta emenda i Constitui-
ção. excetuado o disposto nos §* 3" e 5° do ao. 31 e no parágrafo único do aO. lIS do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

• (A,'tiç'o acrescentado pelo ai-t. 4" da Emenda à Constituição o" 57.
de 151712003.)

• (Vide arr. 124 da Lei n° 15.961. (te 3011212005.)
Art. 117- Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria. o

direito de converter em espt'cie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2(e não goiadas.
* 10 - Ao detentor. exclusivamenie. de cargo em comissão declarado de livre nomeação e

exoneração ou (te função pública não estás cl fica assegurada a conversão cm espécie das férias-
prémio adquiridas alé 29 de fevereiro de 2004 e não goiadas. a título de indenização, por motivo
de exoneração. desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual tio prazo de noventa
dias contados da data da exoneração.

§ 2° - Para a conversão cm 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
benefício.

* 3° - Para fins do disposto no § l". só serão compuladas as frias-prênio decorrentes de
serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.

• (l1igo acrescentado pelo ar!. 40 da Emenda à Constituição o" 57.
de 151W003.)

Art. 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
ratão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por
tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos eu adquirir.

• (.4iligo acrescentado pelo ar!. 4" da Emenda à Constituição n" 57,
de 151712003.)

Ari. 119- Para fins de aposentadoria, é garantida aconLigem 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 da publicação da Emenda à Constituição da República n°
20. (te 10 de dezembro de 1988:

-- ao Professor ou ao Regente de Ensino que tenha passado ocupar cargo eletivo, cargo em
comissão ou função gratificada diversa do exercício de docência. at a data do afastamento para o
exercício (lesses cargos ou funções. e que não tenha completado vinte e cinco anos de efetivo
exercício de magistério, se mulher, ou trinta anos, se homem, hipótese em que se sujeitarão á
aposentadoria na regra geral:



II -ao Especialista da Educação, relativamente ao tempo em que exerceu o cargo 011 função
de Professor e àquele a que se retere a Lei n°8.131. de 22 de dezembro de 1981. até 10 de maio de
1990. data da publicação (ladeei são liminar do Supremo Tribunal Federal na ADIN- 152. a qual
suspendeu a eficácia do art. 26 desta Constituição, que:

a) não tenha implementado o requisito temporal para se beneficiar da aposentadoria especial
até 22 de setembro de 1992:

h) se tenha aposentado a partir de 26 de maio de 1992. com  proventos proporcionais. nos
termos do art. 36. iriciso III. alínea "e" ou "d" . da Constituição do Estado:

cl se tenha aposentado no período de 26 de maio a 22 de setembro de 1992. flOS termos do
art. 36. inciso III, alínea "a", da Constituição do Estado, por não contar trinta anos de efetivo
exercício de magistério, se homem. ou vinte e cinco anos, se mulher:

Iii - ao servidor do Quadro do Ma g istério em exercício no Órgão Central da Secretaria de
Estado de Educação. em Superintendência Regional de Ensino. cm Núcleo do Programa Estadual
de Alimentação Escolar e em Unidades Estaduais de Ensino que tenha optado pelo Quadro
Permanente, nos termos do art. 16 da Lei n°9.346. de 5 de dezembro de 1986. e do art. 37 da Lei
n" 9.381. de 18 de dezembro de 1986. relativamente ao período de magistério anterior à opção, e
tenha retomado ao cargo anteriormente ocupado, nos termos do art. lO da Lei n°9.592. de 14 de
junho de 1988:

IV - ao servidor ocupante de cargo pertencente a Quadro de Pessoal distinto do de magistério.

• (Artigo acrescentado pelo ali. 4° da Emenda à Constituição n° 57,
de /5/7/2003.)

Art. 120— Para fins do cálculo de adicionais, é assegurada ao servidor público estadual a
contagem proporcional correspondente ao tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa
privada e na rede pública municipal, estadual ou federal de ensino, na forma do artigo anterior, até
1 data da publicação desta entenda -"i Constituição.

• (Artigo acrescentado pelo ar 4° da Emenda à Constituição n° 57.
de 151712003.)

Art. 121 - Ficam revogadas as legislações dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal
de Contas e do Ministério Público referentes a apostilamento em cargo de provimento em
comissão ou função gratificada.

§ 1' - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo o direito de
continuar percebendo. nos termos da legislação vigente até a data de promulgação desta emenda
à Constituição, a remuneração do cargo em comissão ou função gratificada que exerça nessa data,
quando dele for exonerado sem ser a pedido ou por penalidade ou quando se aposentar, ficando
garantido, para esse fim, o tempo exercido no referido cargo de provimento em comissão ou
função gratificada até data a ser fixada em lei.

§ 2° - Os Poderes e órgãos a que se refere o t'apui deste artigo encaminharão, no praio de
sessenta dias contados da promulgação desta emenda à Constituição, projeto de lei contendo as
regras de transição.

• (Paráç'ra/o regulamentado pela Lei n° 14.982. de 1411/2004.)

• (Paágrat' regulamentado pela Lei n° 14.983, de 141112004.)

• (Paág'af regulamentado pela Lei a" 14.984. de 1411/2004.)

(Parágrafo regulamentado pela Lei a" 14.985, de 141112004.)
§ 30_ Para o Poder ou Órgão que não cumprir o pra/o previsto no § 2°. adotar-se-á a data de

29 de fevereiro de 2004 como limite para contagem do tempo para efeito de apostilamcnto.
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• (Artigo acrescentado pelo art. 40 da Emenda à Constituição n 57.
de 151712003.)

• (Vide Lei a° 14.683, de 301712003.)
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 serviço ativo fica assegurada
a percepção do adicional de 1 UÇ (dez Por cento) sobre seu Vencimento básico quando completar
trinta anos de ser iço ou, ulites disso, se implementado o interstício necessário para a aposenta-
doria ',olutuária inteeral, o qual se incorpora ao vencimento para fins de aposentadoria.

• (Artigo acrescentado pelo 0,1. 1" da Emenda à Constituição a" 59
de 1911212003.)

Ao. 123 - O 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 'I'ransitórias, 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 capul deste
artigo transformará os cargos de Juiz do'l'rihunal de Alçada cm cargos de Desembargador. mantida
a classe de origem, e estabelecerá a forma de aproveitamento, nos nOVOS cargos, dos magistrados
ocupantes dos cargos transformados.

• (Artigo acrescentado pelo art. 4° da Emenda à Constituição a" 63.
de 191712004.)

Art. 124 - Até que entrem em vigor as alterações a serem introduzidas na organização e na
divisão judiciárias do Estado, nos termos do ao. 123. o Tribunal de Alçada continuará funcionan-
do com as atribuições e as competências em vigor na data da publicação da emenda que acrescen-
ou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitárias.

• (Artigo acrescentado pelo art. 40 da Emenda à Constituição a" 63,
de 191712004.)

Ao. 1 25 O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à Assembléia Legislativa
projeto de lei dispondo sobre o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça. atendendo
às necessidades de Funcionamento do Tribunal após a unificação da Segunda Instámicia prevista na
emenda que acrescentou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ U - A lei resultante do projeto a que se refere o capui deste artigo estabelecerá a forma do
aproveitamento, no Quadro de Pessoal da 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 o acervo patrimonial
do Tribunal de Justiça.

§ 30 - As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de despesas do Tribunal de
Alçada. aprovadas por lei. serão alocadas ao orçamento do Tribunal (te Justiça.

• (Artigo acrescentado pelo art. 4° da Emenda à Constituição ,0

de 191712004.)
Art. 126— A lei criará fundo com o objetivo de viabilizar ações destinadas à recuperação. à

preservação e à conservação ambiental da bacia do rio São Francisco.

• (Artigo acrescentado pelo art. 1° da Emenda à Constituição a" 67.
de 1711212004.)
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Art. 127-0 primeiro concurso público para ingresso no cargo de Procurador do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas será convocado pelo Tribunal de Contas do Estado no prazo
de cento e vinte dias contados da igência da lei complementar a que se refere o § " do art. 77 da
Constituição do Estado, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção
Minas Gerais, na sua realização.

Parágrafo único - A pós  a homologação do resultado do concurso a que se refere o capa: deste
artigo. os Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas elaborarão lista
tríplice a ser encaminhada ao Governador do }-stado. para a escolha e a nomeação do seu Procu-
rador-Geral.

• (Artigo acrescentado pele art. 3" da Emenda à Constituição n" 69,
de 2111212004.)
• (de inciso V do ar!. ló e porág,'afo 4" do art. 22 da Lei Complemen-
tai- n" 33. de 281611994.)

Art. 128 - O edital para a realização do primeiro concurso público para provimento dos
cargos a que se refere o§ 3° do art. 79 da Couistituiçào do Estado será publicado no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de publicação da emenda à Constituição que acrescentou este
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

• (Artigo acrescentado pelo art.3° da Emenda à Constituição n" 69,
de 2111212004.)

Art. 129-As fundações educacionais de ensino superior que efetuaram a opção prevista no
inciso 1 do § 1° do art. 82 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passam à
condição de associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -. com vistas ao
estabelecimento de cooperação mútua, mantida a autonomia administrativa. Inanceira e patrimonial
das fundações.

§ 1" - Outras fundações educacionais de ensino superior poderão associar-se à Uemg.
mediante decreto do Governador, após manifestação expressa do órgão colegiado deliberativo da
fundação.

§ 20_ A fundação associada à tJemg poderá:
- ser absorvida, caso haja manifesto interesse do Estado e da fundação, atendidos os

requisitos e procedimentos previstos em lei:
II - desvincular-se da Uemg. ouvido o órgão colegiado deliberativo da fundação, com repre-

sentantes dos corpos docente, discente e ti5cnico-admi nistrai vo

• (Artigo acrescentado pelo ar!. 2° da Emenda à Constituição a" 72.
de 2411112005.)

Palácio da Inconfidência. 21 de setembro de 1989. - Keinil Said Kumaira, Presidente -
Cicuber Brandão Carneiro. 1'-Vice- Presidente - Geraldo Gomes Rezende. 2°-Vice-Presidente -
Elmo Braz Soares. 1"-Secretário - Márcio Lcmo' Soares Maia. 2°-Secretário - Pauto César
Guimarães. ','-Secretário - Romeu Ferreira de Queirot. 4°-Secretário - Jaime Martins do Espírito
Santo. 1°-Suplente - F.duardu Benedito Ottoni. 2"-Suplente e Relator Adjunto - Anderson Adauto
Pereira, 3°-Suplente - Adelino Pereira Dias, 4'-Suplenme - José Bonifácio Mourão. Relator -
Agostinho César Valente - Agostinho Patrús -- Aílton Torres Nev" -  Amílcar Campos t'adovani
- Antônio da Cunha Resende Ninico - Antônio Genaro de Oliveira Antônio Mílton Saltes --
Armando Gonçalves Costa - Benedito Rubens Rcnnó Bené Guedes Bernardo Rubinger de
Queiroz - Camilo Machado de Miranda - Carlos Eduardo Antunes Pereira - Delfim Carvalho
Ribeiro - Dirceu Pereira de Araújo - Domingos Sivio Teixeira Lanna - Elmiro Alves do Nasci-
mento - Eurípcdes Craide - Felipe Nri de Almeida - Geraldo da Costa Pereira - Irani Vieira
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Barbosa - miro Magalhães Alves —Jarnil Selim de Saies Júnior— Joüo Batista Rosa - João Busco
Martins - João Lameto Netto - João Pedro Gustin - João Pinto Ribeiro - Jorge Gibram Sobrinho
- Jorge Ilannas - José I3onitúcio Tamm de Andrada - José Ferra,. Caldas - José Ferrai da Silva
- José Laviola de Matos - José Maria de Mendonça Chaves - José Maria Pinto - José Militão
Costa— José Ncifiahur—José Rodrigues Duarte - Lacyr Dias de Andrade— Luís Carlos Ralhino
('iamhogi - Lui, Vicente Ribeiro Calicchio - Manuel Netinho Rezende de Mattos Cabral - Maria
Elvira Sales Ferreira - Maria José Haueisen - Maurício Dutra Moreira-- Mauro Pinto de Moraes
- Mílton Pereira da Crut - Narciso Paulo Micheili - Nilniúrin de Miranda —Otacilio Oliseira de
Miranda - Paulo César de Carvalho Pettersen - Paulo Fernando Soares de Oliveira - Paulo
Pereira - Péricles Ferreira dos Anjos - Raimundo Silva Albergaria - Raul Messias Franco -
Roberto Luiz Soares de Mello - Ronaldo Va.sconcellos Novais - Sandra Meir.t Stariing - Saiiit'Clair
Martins Souto - Sebastião Helvécio Ramos de Castro Sebastião Mendes Barros - Sílvio
Carvalho Mitre - Tancredo Antônio Naves - Wellington l3aihino de Castro.

PARTICIPANTES: Ademir Lucas Comes - Aloísio Teixeira Garcia - Francisco Carlos
Chico Ferramenta 1)clfino - José Adamo Relato - José Renato Novais - SaniirTannus - Serafim
Lopes Goclinho Filho - Sérgio Emílio Brant de Vasconcelos Costa - Vítor Penido de Barros.

IN MEMORIAM: Rubens Pinto Garcia.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 1

Suprime o art. 17 do Aio das Disposições Constitucionais Transitória ,.; da
Constituição do Estado de Minas Gerais e dá outras providencias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64, § 40

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda à Constituição do Estado:
Art. 1° - Fica suprimido o ari. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado de Minas Gerais e repristinada a Lei n°6.265. de 18 de dezembro de 1973,
cm sua natureza ordinária.

Ao. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Ari .3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência, cm Belo 1 lorizonte. aos 3 de julho de 1991.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
l)eputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Ptricles Ferreira 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Painis - l°-Secretíu-io
Deputado Raul Messias 2°-Secretário
Deputado l)i izon Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconceilos - 4°-Secretário
Deputado Hornero Duarte .- 1°-Suplente
Deputado José Braga - 2°-Suplente

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 2

1 )ú nova redação ao capat do art. 158 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Mesa da Assemhlia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ao. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 10_ O capat do art. 158 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Ao. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de
educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente e de fomento ao
ensino, à pesquisa científica e tecnológica. ao esporte e à cultura".

Ao. 2"— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos II de dezembro de 1991.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
l)eputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
1 )epuiado l)i lion Meio 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconceilos - 4°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3

Dá nova redação ao art. 285 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

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. 1° - O art. 285 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 25 - Ao servidor público que tenha tempo de efetivo exercício de magistério na
iniciativa privada, na rede estadual, federal ou municipal de ensino, é assegurada, em relação ao
respectivo tcmps) de serviço:

- percepção da gratificação qüinqüenal, no índice concedido ao integrante do Quadro do
Magistério:

11 - contagem proporcional do tempo de serviço, para fins de aposentadoria e de percepção
dos correspondentes adicionais".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo 1 lorizonte, aos 22 de maio de 1992.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente

DeputadoAjalmar Silva - 1"-Vice-Presidente
Deputado Péricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado I)ilíon Melo - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcellos - 4°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4

Dá nova redação ao § 4° do art. 157 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Mesada Assenihléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. M. * 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:

"Ao. 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 Quciroz. - Presidente
I)eputado Ajalniar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
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Deputado E)ilzon Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconcellos - 4°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO rw s

Dá nova redação ao art. 5° do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias 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:

Ao. 1' - O art. 5° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado passa a ter a seguinte redação:

—Art. 5 <' - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoverá, até 31 de
detembro de 1992. concurso público destinado à definição do hino oficial do Estado, previsto no
art. T' da Constituição.

§ 1° - O hino de que trata este artigo terá como tema a Iticorifidência Mineira.
§ 2°— Observado o disposto no parigraÍo anterior. serão admitidas, além de canções inéditas.

canções de cunho tradicional".
Art. 2"— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo 1-lorizonte. aos 30 de junho de 1992.
Deputado Rorneu Queiroz - Presidente
l)eputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente
Deputado Péricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1°-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
Deputado I)ilton Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconceilos - 4'-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6

Dá nova redação ao ari. 226 da Constituição t io Estado e revoga o art. 89 do
respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Esdo de Minas Gerais, nos termos do art. 64, § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1°— O ari. 226 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 226— Para assegurar a efetiva participação da sociedade, nos termos do disposto nesta

seção, serão criados o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho
Estadual de Defesa dos I)ircitos do Portador de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso.

Parágrafo único - ()Conselho IstaduaI de E)etcsa dos Direitos do Portador de Deficiência 
o Conselho Estadual do Idoso serão institu(dos até o dia IS de março de 1993".

Ari. 2° - Fica revogado o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Art. 3' Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro de 1992.
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Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Ajalmar Si  va - 1 "-Vice-Presidente
Deputado Péricics Ferreira -'-?°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Patrús - 1'-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secre1ário
Deputado l)ilzon Meio - 3°-Secretário
Deputado Ronaldo Vasconceilos - 4°-Secretario

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 7

Dá nova redação ao ('(q)1( do art. 7° do Ato 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. 10 - O capul do ao. 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 do 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 data de sua publicação.
Palácio da Inconlideneia. em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro de 1992.

Deputado Romeu Quciro, Presidente
1)eputado Ajalmar Silva - 1°-Vice-Presidente

Deputado Péricles Ferreira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Agostinho Pa(rús - 1 "-Secretário
Deputado Raul Messias - 2°-Secretário
I)eputado l)i17on Meio - 3°-Secretário

Deputado Ronaldo Vasconcellos - 4°-Secretário

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃo N° 8

Dá nova redação ao art. 34 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. U - Oari. 34daConstituiçãodo Estadode Minas Geraispassaa vigorareom a seguinte
redação:

"Ari. 34—É garantida a liberação do servidorpúblico para excrcíciode mandato eletivoem
diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos. de ánibito 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:
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• (A rgiiida a inconstitucionalid(íde (ADIA' 990). Liminar indeferida e,ii
241311994 e publicada em 31611994.)

- de 1.W0 (mil) a 3.(XX) (três mil) filiados, 1 (um) representante;
II - de 3(X) 1 (três mil e um) a Ó.(E() (seis mil) filiados. 2 (dois) representantes:
lii - 6.O() 1 (seis mil e um) a 10.=) (dez mil)liliados.3 (três) representantes:
IV - acima de 1 0.(XX) (dez mil filiados. 4 (quatro) representantes".

.Art. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Ilorizonte, aos 13 de julho de 199.3.

Deputado José Ferraz - ('residente

Deputado Elmiro Nascimento— 1°-Vice-Presidente
Deputado José Militão - 2°-Vice-I'residente

Deputado Rêniolo Aloise - 3°-Vice-Presidente

Deputado Elmo Braz - l°-Secretrio
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário

Deputado Bené Guedes - 3°-5ecretário
l)eputado Sebastião Helvécio - 4°-Secretário

Deputado Amílcar Padovani - 5°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 9

Dá nosa redação ao § 7° do art. 36 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ar!. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ari. 1"-0 §  7" do ar!. 36 da Constituição do Estado passa avigorar coma seguinte redação:

"Ar!. 36 -

§ 7"— Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço
nas atividades públicas ou privadas, nos termos do § 2° do ar!. 202 da Constituição da República".

Ar!. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 13 de julho de 1993.

Deputado José Ferraz - Presidente

l)cputado Elmiro Nascimento - ["—Vice—Presidente
Deputado José Militão - 2°-Vice-Presidente

Deputado Rêmolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Brai. - 1°-Secretário

l)cputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado l3ené Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio, - 4°-Secretário

Deputado A mílcar Padovani - 5°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 10

Altera os aris. 144. 146, b() e 161 da ('ontituiçüo do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos (ermos do ar!. 64. § 40,
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ari. I' - Fica revogada a alínea d do inciso 1 do ar!. 144 da Constituição do Estado.

Ar!. 2' - O inciso XII do ar!. 146 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ao. 146-

XII - à exceção deste imposto, nenhum tributo estadual poderá incidir sobre operações
relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo. combustíveis e
minerais".

Ao. 3° O § 3° do ao. 150 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ao. 150-

§ 30_ É vedada a retenção ou a restrição à entrega ou ao emprego dos recursos atribuídos aos
municípios e previstos nesta subseção. não estando impedido o Estado de condicionar a entrega
de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias".

Ar!. 4°- Ficam acrescentados ao ao. 161 da Constituição do Estado os seguintes dispositivos:

"Art. 161 -

lv -

e) a prestação de garantia ou contragarantia à tlnião e para pagamento de débitos para com
esta:

§ 4"- É permitida a vineulação dos recursos de que trata o ar!. 149 para os efeitos 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 produziráeíeitos a partir de 1° de janeirode 1996. redu,.indo-se a corresponden-
te alíquota, pelo menos, a 2,5	dois e meio por cento), no exercício financeiro de 1995.

Ar!. 6°- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horiionte. aos 2 de setembro de 1993.
Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento- 1°-Vice-Presidente
1)epulado José Militfio - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz -- 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado I3ené Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio - 4-Secretário
Deputado Amílcar Padovani - 5°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 1' ii

Acrescenta à Constituição do Estado de Minas Gerais o art. 299.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ar!. 64. § 4°,

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ar!. 1° - Fica acrescentado à Constituição do Estado de Minas Gerais o ar!. 299. com a

seguinte redação:
"Art. 299 —A variação nominal da folha global de pessoal de cada um dos Poderes do Estado.

do Tribunal de ('ornas e da Procuradoria-Geral de Justiça não poderá ser superior. em cada
quadrimestre. à variação nominal da receita estadual ocorrida no período.

§ 1° - l'ara os efeitos do disposto neste artigo. considera-se a data de 1° de janeiro como
termo inicial do primeiro quadrimestre.

§ 2"—A variação nominal da folha global de pessoal e a composição da receita estadual a que
se refere este artigo serão apuradas segundo critérios definidos em lei".

Ar!. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus eleitos a 10 de setembro de 1993.

l'alácio da Inconfidência. em Belo I-lorizontc. aos 17 de dezembro de 1993.
Deputado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 1 "-Vice-Presidente
Deputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 3"-Vice-Presidente
Deputado Elmo l3rai - 1°-Secretário
Deputa(]<) Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado l3cné Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Helvécio - 4°-Secretário
Deputado A mílcar Padovani - 5°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 12

Acrescenta parágrafos ao ar!. 157 da Constituição do F\ttdo.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nOS termos do ar!. 64. * 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ar!. 10 Ficam acrescentados ao ar!. 157 da Constituição do Estado os seguintes §* 5°.

6°c 70•
"Art. 157-

§ 5"— Para a elaboração da lei orçamentária anual. a Assembléia Legislativa sistematizará e
priorizará. em audiência pública regional prevista no inciso III do § 2° do art. 60. as propostas
resultantes de audiências públicas municipais realizadas pelos poderes públicos locais até o dia
30 de abril de cada ano, nos termos de regulamentação.

* 6° - O Tribunal de Contas. órgão auxiliar do Poder Legislativo, participará da audiência
pública regional referida no parágrafo anterior.

§ 7°— Os Poderes Executivo e Judiciário do Estado promoverão, nos municípios e nas datas
designados para a realização das audiências públicas regionais pelaAsscmhléia Legislativa. audi-
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ência pública a fini de prestar informações e colher subsídios para as ações pertinentes a seus
respectivos âmbitos de competência".

Ari. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo 1 lori?ontc, 1' de setembro de 1994.
Depu(ado José Ferraz - Presidente
Deputado Elmiro Nascimento - 1 "-Vice-l'residente
I)eputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado l3cné Guedes - 3°-Secretário
Deputado Sebastião Hclvcio - 4°-Secretário
Deputado Amílcar Padovani -- 5°-Secictárin

LMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 13

l)á nova redação ao inciso II do art. 31 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:
Ar!. 1° - O inciso II do ar!. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 31 -

II - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos
de eletivo 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:".

Ari. 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 Elmiro Nascimento - 1°-Vice-Presidente
Deputado José Militão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Brat - 1°-Secretário
Deputado Roberto Carvalho - 2°-Secretário
Deputado Bené Guedes - 3°-Secretário
I)cputado Sebastião Helvécio —4"-Secretário
Deputado Arnílcar Padovani 5°-Secretário

EMENDA À CONSTIT tIIÇÃO N° 14

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Iransitorias.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. (. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ari. 10_ Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o seguinte art. 91:
"Art. 91 -Fica assegurado ao servidor público, civil ou militar, aposentado no período de 21

de setembro de 1989 a 14 de dcteinbro dc 1994 o direito de contar em dobro, para efeito de
percepção de adicionais por tempo de serviço a partir da publicação do ato de aposentadoria, as
férias-prêmio não io,adas oti não convertidas em espécie".

Art. 2'- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da lnconfldéncia. em Belo Horizonte, aos 20 de novembro de 1995.
Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - l'-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Deputado Paulo I >ettersen - 3°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Secretário
Deputada Maria José 1 laucisen - 2-Secretária
Deputado Ihrahim Jacoh- 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N t' is

Suprime o § 2° do ar!. IS 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:
Ari. 1°- Fica suprimido o § 2' do ao. 15 da Constituição do Estado.
Ari. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dalncontidência.ern Belo Horizonte, em l°dede.'cmhrode 1995.
Deputado Agostinho Patnis - t'residenie
Deputado Wanderley Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado- 3°-Vice-Presidente
Deputado Réniolo Aloise - 1°-Secretário
Deputada Maria José Ilaiieisen - 2'-Secretária
Deputado lhrahim Jacoh - 3'-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 16

Dá nova edação ao art, 239 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:
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Art. U- O art. 239 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 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 priadas. autorizadas pela administração fazendária".

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte. em ]'de detemhro de 1995.
Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado - 3°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Secretário
Deputada Maria José Haucisen - 2'-Secretária
Deputado Ihrahim Jacoh - 3°-Secretário
Deputado Ermíino Batista - 4°-Secretario
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário

EMENDA ÀCONSTiTUIÇÃO Y17

Dá nova redação ao art. 212 da Constituição do Estudo e inclui o ari. 92 no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ali. 64, § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O art. 212 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e lhe atribuirá

dotações e recursos necessários à Sua eletiva operacionalização, a serem por ela priativamente
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,
no 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 - CONECIT .. definidos corno es senciais ai) desenvolvimento cientílico e tecnológico
do Estado, e à reestruturação da capacidade técnico-cienlílica das instituições de pesquisa do
Estado. em conformidade com os princípios definidos nos Planos Mineiros de I)esenvol'.iniento
Integrado - I'MDIs - e contemplados nos Programas dos Planos Plurianuais de Ação Governa-
mental - PPAGs".

Art. 2°— Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado
o Seguinte ari. 92:

"Art. 92 O percentual lixado no art. 212 será ititegralizado da seguinte forma:
1 - cinco décimos por cento tio exercício de 1995:
II - sete décimos por cento no exercício te 1996:
III - oito décimos por cento no exercício de 1997,
IV - um por cento no exercício de 1 98'.
Ar[. 3' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data (te sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 1995.
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Deputado Agostinho Patrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 1-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado 3"- Vice-Presidente
Deputado RêmoloAloise — 1°-Secretário
Deputada Maria José Haueisen - 2'-Secretária
Deputado lhrahim Jacoh - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° is

Altera a redação do inciso II do art. 31 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:
Ao. 1° O inciso II do ao. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 31 -

II - férias-prêmio. com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos
de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em
eslxcie, paga a título de indenização. quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não
gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço."

Art. 2° - Esta emenda á Constituição entra cm vi gorem 10 de laneiro de 1996.
Palácio da Inconfidência. cm Belo 1-lorizonie. aos 21 de dezembro de 1995.
Deputado Agostinho Pauús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2°-Vice-Presidente
Licenciado— 3°-Vice-Presidente
Deputado Rêmolo Aloise -- 1°-Secretário
Deputada Maria José Ilaucisen - 2-Secretária
Deputado lhrahi m Jacoh - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário
Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 19

Dá no a redação ao capa1 do art. 54 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assemhkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos lermos do ao. 64. * 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 3° - O capai do ao. 54 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
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"Ao. 54 - A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderão convocar
Secretário de Estado. dirigente de entidade da administração indireta ou titular de órgão direta-
mente subordinado ao Governador do Estado para prestarem, pessoalmente. informações sobre
assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustilkada."

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 1996.

Deputado Agostinho Patris - Presidente
Deputado Wanderley Ávila "-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 lhrahim Jacoh - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário

Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretario

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 20

Dá nm a redação ao § 6° do ao. 36 da Constiiuiçào do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ao. (>4. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1 1 -0 § 6° do ao. 36 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ari. 36 -

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

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 1996.

Deputado Agostinho ['atrús - Presidente
Deputado Wanderley Ávila - 1°-Vice-Presidente
Deputado Sehastiào Navarro Vieira -2"-Vice-Presidente
Deputado Paulo Pettersen - 3'.Vice-Prestdentc
Deputado Rêmolo Aloise - l"-Secretário
Deputada Maria José Huueisen - 2-Secretária
Deputado Ibrahim Jacoh - 3°-Secretário
Deputado Ermano Batista - 4°-Secretário

Deputado Antônio Júlio - 5°-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 21

Suprime o § 70 do ar!. 53 da Constituição do Estado.
A Mesa da As sembléia Legislativa do 1-stado de Minas Gerais, nos termos do ar!. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ar!. 1 ' - Fica suprimido o § 7° do au. 53 da Constituição do Estado.
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo I-loru,onte. aos 3 de julho de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado ClcuberCarneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho -22'-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilton Melo - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 22

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.
A 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. 10 - O ar!. 256 da Constituição do Estado passa .a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 256— E considerado data magna do Estado o 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 dc julho constituirá período de celebrações cívicas em

todo o território mineiro, sob a denominação de Semana de Minas.
§ 20 —A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Ouro Preto no

dia 21 de abril e. para a cidade de Mariana, no dia ló de julho.".
Ari. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Iloriionte. aos 3 de julho de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuher Carneiro - 1°-Vice-Presidente

Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3'-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário

Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário

Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria ()lívia - 5-Secretária
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FNIENDA À CONS'I'ITUIÇÂO N° 23

Dá nova redação ao inciso III do art. 64 da Constiwição 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:

Ar!. 1° - O inciso III do ar!. 64 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ar!. 64 -

III - de. no mínimo. 100 (cem) Câmaras Municipais, manifestada pela maioria de cada uma
delas.'.

Ari. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da lneoniidência. em Belo 1 lorizonte. aos 7 dejulho dc 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
1 )eputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Brat - l'!-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretario
Deputado Dilron Melo - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - -Secretária

F,MENDA ÀCONSTITUIÇÃo N° 24

Dá nova redação ao § 6° do ar!. 76 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos doar!. 64, § 40.

da Constituição do Estado, promul ga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ar!. 1'-O § 60 do art. 76 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 76 -

§ 60_ Funcionará no Tribunal, na forma da lei, uma Câmara de Licitação, à qual incumbirá
apreciar conclusivamente a matéria a que se refere o inciso XIV deste artigo. cabendo recurso de
sua decisão ao Plenário.".

Ar!. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de julho de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
l)eputado Cleuber Carneiro- 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo Jose- 2°-Secretário
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Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilíon Meio - 4°-Secretário
I)cptitada Maria 01 (via - 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 2

I)a nova redaçio ao § 5 do ar!. 157 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 41.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1" - O § 5° do ar!. 157 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 157-

* 5° .- Para aclaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do plane) plurianual
de ação governamental e da proposta orçamentária anual, a Assembléia Legislativa sistematizará
e prioiiiará, em audiência pública regional prevista no inciso til do § -"'do ar!. 60, as propostas
resultantes de audiências públicas municipais realizadas pelos poderes públicos locais, nos
termos de regulamentação.".

Ar[. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo IIoritonte. aos 7 de julho de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
I)cputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-l'residente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
I)eputudo Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado i)ilion Meio -- 4°-Secretario
Deputada v1aria Olívia - 5'-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 4 26

Dá nova redação ao inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ar!. 64. § 4°. da

Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1° —0 inciso XXIII do ar!. 62 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
—Ar(. 62 -

XXIII - aprovar. pre v ia mente. por voto secreto, após argüição púhlica. a escolha:
a dos Conselheiros do irihunaI de Contas indicados pelo Governador do Estado:
1)) dos membros do Conselho de Governo indicados pelo Governador do Estado, do Conse-

lho Estadual (te Educação edo Conselho de Defesa Social:
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c) de interventor em município:
d' dos Presidentes das entidades da administração pública indireta, dos Presidentes e dos

Diretores do sistema financeiro estadual:

(Argüida a inconstitucionalidade (ADIN 1.642). Liminar detendo em
1611211998, para o fim de restringir o disposto na alínea "d" às
autarquias e fundações públicas.)

e) de titular de cargo. quando a lei o determinar.".
Art. 2° - Esta emenda i Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 9 de julho de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado I)ilzon Meio - 4-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 27

Dá no'a redação ao inciso Ido § 1° do art. 157 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. nos termos do art. 64. § 

40,
da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1" - O inciso 1 do § 1° do art. 157 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte ralação:

"Art. 157-

§ 1°-

- objetivos e metas especificados em suhprojetos e suhatividades:".
Ari. 2"— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte. aos 4 de setembro de 1997.
Deputado Rorneu Queiro, - Presidente
Deputado Cleuber ('arneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2`-Vice-Presidente
I)epulado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Brat - l'-Secretário
Deputado Ivo José - 2'-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado [)ilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5"-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 28

Acrescenta parágralo ao art. 225 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 ao. 225 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 30:

"Ari. 225 -

§ 3° Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é garantida a gratuidade nos transportes
coletivos urbanos mediante apresentação da carteira de identidade ou de trabalho, sendo vedada
a exigência de qualquer outra forma de identificação.'

Ao. 2"- Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
l'alácio da Inconfidência. cm Belo Horiiontc. cm ]`de outubro de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 20_ Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3' - Vice-Presidente
Deputado Elmo Bra/ - 1° - Secretário
1 )epuiado 1 O José - 2°- Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 29

Altera o art. 142 da ('Olislituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64, § 40,

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1° -O art. 142 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 2°. transforman-

do-se seu parágrafo único cm * 1" e passando seu cajn1 a vigorar com a redação que se segue:
"Ao. 142 - A Polícia Militar, força pública estadual, é órgão permanente. organizado

com base na hierarquia e na disciplina militares e comandado. em princípio, por oficial da ativa.
Jø último posto da corporação, competindo-lhe:

§ 2° - À vista de decisão fundamentada, o comando da Polícia 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.".

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 22 de outubro de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz- 1°-Secretário
Deputado lo Jose - 2°-Secretário
Deputado I)il,on Melo - 4"-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5-Secretária

151



EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 30

Acrescenta parágrafo ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Le gislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64, § 40,
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1° - O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estudo passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Ari. 68 -

Parágrafo único - As diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental aplicáveis no primeiro exercício financeiro de sua vigência serão compatíveis com as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o mesmo exercício.".

Ari. 2° - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1997.
Deputado Romeu Queirot - Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1 '-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputada Maria Olivia 5-Secretária

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃo N° 31

Dá nova redação ao ali. 162 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estudo de Minas Gerais. nos termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ari. l' - O art. 162 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ari. 102 -- Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias. aí compreendidos os

créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário. do
Ministério Público e do Tribunal de ('ontas, ser-lhes-ão entregues em duodécimos :Ié o dia 20
(vin(e) de cada mês.

§ l 0 . O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será feito mediante crédito
automático em Conta própria de cada órgão mencionado no capa deste artigo pela instituição
financeira centralizadora da receita do Estado.

(Argüida a iitoiistituewnilidide (A DIN 1.901). Medida ((ffif('l(l r
para suspender os efeitos. defri-ida C,?, /8/11/1998 e publicada em
23/11/1998.)

§ 2°— É vedada a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recursos atribuídos aos
órgãos mencionados nu 'apuz deste artigo, sob pena de crime de responsahilidade."

• (Suspensa a eficácia da expressão "sob pena (/e crime de respons(jbi-
lidade ". em /8111/1998 e publicada em 2311111998 (ADIN 1.901).)

Ao. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos  partir de l°de janeiro de 1999.
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Palácio da Inconfidência. em Belo 1-lorizonte. aos 30 de dezembro de 1997.
Deputado Romeu Queiroz Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramal lio - 2°- Vice- Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5°-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 32

Suprime o § 2° do art. 67 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ar!. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga :i seguinte emenda ao texto constitucional:
Ar!. 10_ Fica suprimido o § 2° do ar!. 67 da Constituição do Estado.
Ar!. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos IS de março de 1998.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz— 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado l)ilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5°-Secretária

EMENDA À coNsTiTuiçÃo N° 33

l)i nova redação ao ar!. 134 da Constituição do Estado.
A \icsa da Assemhiéiu Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos lermos do ar!. 64. § 4°.

da Constituição do Ëstado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ar!. 1° - O ar!. 134 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ari. 134 —O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do Governador na definiçào

da política de defesa social do Estado e tem assegurada, em sua composição, a participação:
- do Vice-Governador do Estado, que o presidirá-.

II - do Secretário de Estado da Justiça:
III - do Presidente da Comissão de Defesa Social do Poder Legislativo:
IV - do Comandante-Geral da Polícia Militar:
V - do Chefie da Polícia Civil:

153



VI - de um representante da Delnsoria 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 tini 	na forma da lei.".

Ao. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo horizonte, aos 18 de março de 1998.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente
I)eputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2'-Vice-Presidente
I)cputado Geraldo Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado I)ilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5'-Secretária

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 34

Altera os aos. 62. 246 e 247 da Constituição do Estado e acrescenta artigos
ao Ato das Disposições Constitucionais 'Iransitárias.

A Mesa da Assemhkia Legislativa do Estado de Minas Gerais. ttos termos do ari. (4. § 41.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1° - Os dispositivos da Constituição do Estado enumerados a seguir passam a vigorar
com  seguinte redação:

Ao. 62 -

XXXIV - aprovar, previarnente, a alienação ou a concessão de terra pública,
ressalvados:

a) os casos previstos no § 2° do art. 246 e nos § 3°c 8° do ao. 247:
h) a alienação OU a concessão de [erras públicas e devolutas rurais previstas no ao. 247,

COM área de at
é 

1 (X)ha (ceio hectares):

Art. 247 -

§ 1°—

IX - a alienação ou a concessão, a qualquer título. de terra pública para assentamento de
trabalhador rural ou produtor rural, pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa,
compatibiliïadas com os objetivos da reforma agrária e limitadas a lOOha (cem hectares).

§ 3°— Indcpcndem de prévia autorização legislativa:
- a alienação ou a concessão de terra pública previstas no plano de reforma agrária

estadual, aprovado em lei:
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II a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não superiora SOha (cinqüenta
hectares) a quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua, por
5 (cinco) anos ininterruptos. sem oposição, tenha nela sua moradia e a tenha tornado produtiva.

§ 70

V - a cônjuge ou a parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau. ou por adoção, das
autoridades e do servidor indicados. respectivamente. nos incisos 1 e II e de beneficiário de terra
pública rural em área contígua à do beneficiário.".

Art. 2° - O art. 246 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes § 2°. 3°. 4• 5°.
c T. passando seu parágrafo único a constituir o § lo:

"Ar!. 246 -

§ 2"- A lcgitimaçãodc terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão
urbana, assim considerada a faixa externa contígua ao períniciro urbano de até 2km (dois qiiilôrne-
(ros) de largura. compatihiliz4lda com o plano urbanístico municipal ou metropolitano, é limitada,
respectivamente. a 5(X)1112 (quinhentos metros quadrados) e a 2.000m (dois mil metros quadra-
dos), permitida ao ocupante a legitimação da área remanescente. quando esta for insuficiente à
constituição de um novo lote.

§ 3"- Será onerosa a legitimação:
- de terreno ocupado por proprietário de outro imóvel urbano ou rural no mesmo

município:
II - de área superior a 1 .(XJ0m 2 (mil metros quadrados), situada em zona de expansão urbana:
III - da área remanescente.
§ 4° - O Poder Executivo poderá delegar aos municípios, nos termos da lei, a discriminação

a legitimação das terras devolutas situadas no perímetro urbano e na zona de expansão urbana.
§ 5° - A legitimação onerosa efetuada pelo município obedecerá à tabela de preços previa-

mente aprovada pela Câmara Municipal.
§ 6"- Das arcas arrecadadas pelo município em processo discriminatório administrativo ou

ação judicial discriminatória. 3017e (trinta por cento) continuarão a pertencer ao Estado e serão
destinadas. prioritariamente. a:

- construção de habitações populares:
II - implantação de equipamentos comunitários:
III - prcser ação do meio ambiente:
IV instalação de obras e serviços municipais, estaduais e federais.
* 7"- Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas corria alienação ou a concessão administrativa,

sem prévia autorização legislativa. de terras públicas e devolutas:
II - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas administrativamente, com

antecedência mínima de 90 (noventa) dias da expedição do título.".
An. 3° - O ar!. 247 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes § 8°c 9°:
"Ar!. 247 -

§ 8"- Na ação judicial discriminutória. o Estado poderá firmar acordo para a legitimação dc
terra devoluta rural com área de até 250ha (duzentos e cinqüenta hectares). atendidos OS seguintes
requisitos:

- cumprimento da função social, nos termos do ar!. 186 da Constituição Federal: e
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II - devolução, pelo ocupante, da área remanescente.
* 90 Serão encaminhados à Assembléia Legislativa:
- relatório anual das atividades relacionadas com a alienação ou aconcessão administrativa.

sem prévia autorização legislativa, de terras públicas e devolutas:
II - relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas OU concedidas administrati-

vamente. com antecedência mínima de 9() (noventa) dias da expedição do título ou da celebração
do contrato.".

Art. 4° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido dos seguintes
aris. 93. 94. 95 e 96:

"Ar!. 93—Até que seja promulgada a lei a que se refere o § 4°do art. 246.0 Poder Executivo
poderá delegar aos municípios. mediante convênio, a discriminação e a legitimação das terras
devolutas situadas no perímetro urbano e na zona de expansão urbana.

Au. 94— Ao processo de alienação ou concessào de terras públicas e devolutas mencionadas
nos aris. 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 ar!. 62. com a redação dada por esta
emenda.

Art. 95—Ao parente de bcneticiário de terra pública que esteja 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 § 7° do art. 247. com a redação dada por esta emenda.

Art. 96 - A legitimação de mais de unia área devoluta no perímetro urbano em nome da
mesma pessoa é condicionada à posse pacífica do terreno edificado por prazo superior a 1 (um)
ano contado até a data da promulgação da emenda que instituiu este artigo.".

Art. Y — lista emenda à Constituição entra em igor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo 1 Ioriion!e. aos 8 de julho de 1998.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
[)eputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Brat - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Dil,on Meio - 4°-Secre1ário
Deputada Maria ()lívia - 5°-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 35

Altera a redação do § 1 1 do art. 39 da ( nisi ituíção do E ,,tudo.h
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 40,

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ar!. 1° - O § II do art. 39 da Constituição do Fstado passa a vigorar com a seguinte redação:

Ar!. 39 -

§ II - Aplica-se ao servidor público militar o disposto nos incisos 1. II. III. IV. e V e no
parágrafo únicodoart. 31 e nos §*,5°. 6°c 7°doar!. 36 destaConstiluiçãoe nos incisos VI. VIII.
Xli. XVII. XVIII e XIX do ar!. 70 da Constituição da República."
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Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da lnconldência. em Belo horizonte, aos 29 de iiciemhro de 1998.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
1 )eputado Cleuber Carneiro - 1"-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2"- Vice-Presidente
Deputado Geraido Rezende - 3°-Vice-Presidente
Deputado Elmo Bruz - 1°-Secretário
Deputado Ivo Jose - 2°-Secretario
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-5ecretário
Deputado l)ilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olívia - 5"-Secretária

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 36

Altera OS arts. 73. 74. 155. 157 e 158 da Constituição do Estudo e acrescenta
artigo ao 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:

Ar!. 10 - O inciso IV do § 2° do ar!. 73 e o inciso III do § 1° do ar!. 74 da Constituição do
Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 73 -

§ 20_

IV - inexecução ou execução insuliciente ou tardia de plano, programa ou proieto de governo
de programas e projetos priorizados cm audkricias públicas regionais: ou

Ar!. 74 -

* t°-

III o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos monetários, a realização
de obra, a prestação de serviço e a execução orçamentaria de propostas priorizadas em audiëncias
públicas regionais.".

Art. 2'— O ar!. 155 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 5°:
"Ari. 155-

§ 5" - A Lei de Diretrizes Orçamentárias fixará percentual não inferior a um por cento da
receita orçamentária corrente ordinária do Estado. destinado ao atendimento das propostas
priorizadas nas audiências públicas regionais, ao-,r incluído tia Lei Orçamentária Anual e executa-
do. com o respectivo pagamento, até o final do exercício financeiro correspondente. sob pena de
responsabilidade, nos termos do inciso VI do art. 91.".

Art. 3° - Os §* 5" e 6° do ar!. 157 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando suprimido o § 7° do mesmo artigo:
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—Art. 157-

§ 5"— Para subsidiara elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do plano
plurianual de ação governamental e da proposta orçamentária anual, a Assembléia Legislativa
sistemati,arú e prionzará, em audiência pública regional. realizada a cada dois anos, as propostas
resultantes de audiências públicas municipais realizadas pelos poderes públicos locais, nos ter-
mos de regulamentação.

§ 6" —(YI'rihunal de Contas. órgão auxiliardo Poder Legislativo, o Poderiudiciário e o Poder
Executivo, com a finalidade de prestarem informações e colherem subsidios para as ações perti-
nentes a seu ãmhito de competência, participarão da audiência pública regional a que se refere o
§ 5°.".

Au. 4° - O capw 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°:

"Ari. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de
educação. saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente. fomento ao ensino. à
pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à cultura e ao atendimento das propostas priorizadas
nas audiências públicas regionais.

§ 20 - Tomando-se como referência as respectivas dotações orçamentárias, o percenlual
executado e pago das despesas com publicidade não será superior. em cada trimestre. ao percentual
executado e pago das despesas decorrentes das propostas priorizadas nas audiências Públicas
regionais ressalvados os casos de despesas imprevisíveis e urgentes. decorrentes de calamidade
pública."

Art. 5° - O Ato das Disposições Constitucionais Tran s itórias da Constituição do Estado
fica acrescido do seguinte artigo:

"Ari. 97 - A execução e o pagamento das despesas decorrentes das audiências públicas
realizadas nos anos de 1995 e 1997 obedecerão aos seguintes erikSrios:

- até o final do exercício financeiro de 1998. serão executadas e pagas as despesas decorren-
tes dos convênios firmados em função das propostas priorizadas nas audiências públicas regio-
nais realizadas em 1995:

II -até o final do exercício financeiro de 1998, serão firmados os convênios resultantes das
propostas priorizadas nas audiências públicas realizadas em 1997 e executadas e pagas as despe-
sas decorrentes:

Parágrafo único - Na impossibilidade justiticada da execução das despesas a que se refere o
inciso II (leste 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. cm Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 1998.

Deputado Romeu Queiru,. - Presidente
I)eputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Elmo I3raz - l"-Secrctúrio
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçal ves 3"-Secretário
Deputado 1 )i Izoui Meio - 4°-Secretário
l)epulada Maria 01 ívia - 5-Secretária
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 37

Acrescenta parágrafo ao art. 34 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 art. 34 da Constituição do Estado Oca acrescido do seguinte § 2°. passando seu

parágrafo único a vigorar como § 1°:
"Ari. 34 -

§ 2' - O Estado procederá ao desconto. em tolha ou ordem de pagamento, de consignações
autorizadas pelos servidores públicos eis is das administrações direta e indireta em favor de
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.'.

Palácio da Inconfidência. em Belo 1 loniontc. aos 29 de decmbro de 1998.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 3'-Vice-Presidente
Deputado Elmo l-3raz - 1°-Secretário
Deputado Ivo José - 2"-Secretário
l)eputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
Deputado Diizon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5'-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 38

Acrescenta alínea ao 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. 1'— Fica acrescentada ao inciso Ido art. 106 da Constituição do Estado a seguinte alínea j:
"Au. 106-

1—

as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios. entre estes e entre as respectivas
entidades da administração indireta.".

Art. 2° - Esta emenda à Constiwiçáo entra cm igor na data ele sua publicação.
Palácio da Inconlidência. cm Belo horizonte, aos 7 de janeiro ele 1999.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Clêubcr Carneiro - V'-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 2°-Vice-Presidente
Deputado Elmo l3raz - 1 "-Secretário
Deputado Ivo José - 2°-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 3°-Secretário
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Deputado I)i li.on Meio - 4°-Secretário

Deputada Maria Olívia - 5-Secretária

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 39

Altera a redação dos arts. 39. 61, 66, 90. 106. tIO, 111. 136, 137, 142 e 143
da Constituição do Estado, acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras providências.

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:

Ar!. 1° O capo: do ar!. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ar!. 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.".

Ar!. 2°- O inciso Vil do ar!. 61 daConstituiçãodo Estado passaa vigorarcom a seguinte redação:

"Ar!. 61 -

VII - fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar:".

Ar!. 3°- A alínea a do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Ar!. 66 -

III -

aI a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar:"

Art. 4° - Fica o ar!. 90 da Constituição do Estado acrescido do seguinte inciso XXVIII.
passando seu inciso XXV a vigorar com a redação que segue:

"Art,90 -

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

XXVIII -relevar. atenuar ou anular penalidades administrativas impostas a servidores civis
e a militares do Estado, quando julgar conveniente.".

Ari. 5'^- A alínea h do inciso 1 do ar!. 106 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

'Ar!. 106 -

1-

h o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2°do ar!. 93. os Juizes dos Tribunais
de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de I)ireiio. os membros do Ministério Público, o
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Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e os Prefeitos Munici-
pais. nos crimes comuns e nos (te responsabilidade:".

Ari. 6° - O capui do ari. 110 e o art. 111 da Constituição do Estado passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Ari. tio - () Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição cm todo o
lerritário do Estado, compõe-se de juizes Oficiais da ativa, do mais alto posto da Policia Militar
ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juizes civis, em número ímpar. lixado na Lei dc Organi-
/açk) e Divisão Judiciárias, excedendo o número de juizes Oficiais ao de juízes civis em uma
unidade.

Ao. III - Compete àiusliça Militar processarejulgaro policial militar e o bombeiro militar
em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto
e da patente de oficial e da graduação de praça.'.

Ao. 7°- O art. 136 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso III:
"Art. 136 -

III - Corpo de Bombeiros Militar.".
Ao. W - O art. 137 da Constituição do Estado	a vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 137~A Polícia Civil, a Polícia Militare o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam

ao Governador do Estado.".
Ao. 90_ O ao. 142 da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que segue:
"Art. 142- A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são

órgãos perniancntes, organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados,
preferencialmente. por oficial da ativa do último posto, competindo:

- à Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de trânsito
urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades relacionadas com a preservação
e a restauração da ordem pública. akoi da garantia do exercício do poder de policia dos órgãos e
entidades públicos, especialmente das áreas fazendâria, sanilária, de proteção ambiental, de uso
e ocupação do solo e de patrimônio cultural:

II -ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a
prevenção e combate a incêndio. perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de
normas relativas ii segurança das pessoas e de seus bens contra incéndio ou qualquer tipo de
catástrofe:

III - à Polícia Militare ao Corpo de Bombeiros Militar, a função de polícia judiciária militar,
nos termos da lei federal.

§ 1°-A Polícia Militare o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do Exército.
§ 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 lenha ocupado.
durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto da corporação.".

Art. lo- O ao. 143 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 143 - Lei complementar organizará a Policia Militare oCorpo de Bombeiros Militar.
Parágrafo único - Os regulamentos disciplinares das corporações a que se refere o capal

deste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com intervalos de no máximo,
cinco anos, visando ao seu aprimoramento e atualização.—.

Ao. II - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias os
seguintes aos, 98. 99, 1(X). 101 e 102:
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"Ari. 9 - Os oficiais e as praças knados em unidades do Corpo de Bombeiros do Estado na
data de publicação da emenda que institui este artigo terão o prazo de noventa dias para realizar
a opção irretratável de permanência na Polícia Militar.

Art. 99—Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção irretratável pela integração nos
quadros do Corpo de Bombeiros Militar o militar lotado em unidade da Polícia Militar nu data de
publicação da emenda que instituiu este artigo, que preencha os seguintes requisitos:

- possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para Oficial, se oficial superior ou
intermediário:

II - possua certificado de conclusão de Curso de Formação de Bombeiro Militar, se praça.

Art. 1(0 - Até que lei complementar disponha sobre a organização básica, o estatuto dos
servidores e o regulamento do Corpo de Bombeiros Militar, aplica-se a esta corporação a legisla-
ção vigente para a Polícia Militar.

Parágrafo único - No decorrer do exercício de 1999, a ordenação das despesas do Corpo de
Bombeiros Militar será realizada pela Polícia Militar, até que se processe a individualização dos
respectivos orçamentos na proposta orçamentária do exercício de 20(X).

Ait 101 - A efetivação do desmembramento patrimonial, financeiro e orçamentário do
Corpo de Bombeiros Militar e da Policia Militar se dará na forma da lei, que disporá também
sobre o respectivo período de transição.

Parágrafo único— Será integralmente mantidaaestrutura administrativa do Corpo de Bom-
beiros Militar até que a legislação discipline o previsto neste artigo.

Art. 102 — O Poder Executivo promoverá a revisão do Regulamento Disciplinar e do Estatuto
da Polícia Militar ri(> prazo de cent(>e oitenta dias contados da publicação da emenda que instituiu
este artigo. visando ao seu aprimoramento e atualização.—.

Art. 12 - As praças da Polícia 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 contagem do tempo e a graduação anteriores ao afastamento.

§ l -- Para o exercício do direito estabelecido neste artigo, as praças deverão, no prazo de
trinta dias contados da data de publicação desta emenda:

- apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado:
II - renunciar expressamente. nos autos. ao direito em que se funda a ação judicial proposta

contra o Estado em virtude da exclusão decorrente dos latos referidos no capta deste artigo.
§ 2 - O Governador do Estado editará decreto, na data de publicação desta emenda.

relacionando os nomes das praças a que se rekre este artigo.
Art. 13— Ficam retirados das fichas individuais dos militares que participaram do movimento

reivindicatório de junho de 1997 as anotações e os registros de punições administrativas ou
disciplinares dele decorrentes.

Art. 14— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 2 de junho de 1999.

Deputado Anderson Adauto Presidente

l)cputado José Braga - 1'-Vice- Presidente
Deputado l)urval Ángelo - 2'-Vice-Presidente
Deportado Dilzon Melo - 1°-Secretário

Deputado Gil Pereira -2'-Secretário
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EMENDA À coNsTITuiçÃo N° 40

Alter,i osarts. 24. 32.38 e 39 e revoga o art. 273 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais, nos lermos do art. 04. § 4°,

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1°-O § 3° do ar!. 24 da Constituiçãodo Estado passa a vigorarcom a seguinte redação:
"Art. 24 -

§ 3" - É vedado vincular ou equiparar espécies reniuneratórias para efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.".

Ar!. 2"- Ficam acrescidos ao ar!. 32 da Constituição do Estado os seguintes iflCiSOS 1. II e III
e § 3°. passando seu copia a vigorar com a redação que segue:

"Ar!. 32 - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará:

- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem cada
carreira:

Ii os requisitos para a investidura nos cargos;

111 - as peculiaridades dos cargos.

§ 3 - Observado o disposto no (apul e incisos deste artigo. a lei disporá sobre reajustes
diferenciados nas administrações direta. autárquica e lundacional dos três Poderes do Estado.
visando à reestruturação do sistema remuneratório de funções, cargos e carreiras.'

Ari. 3" -Oart. 38 passa aconstituira Subseção III da Seção V do('apítulo 1 do Título III da
Constituição do Estado com a denominação —Dos Servidores Policiais Civis', com a seguinte
redação:

"Ar!. 38 - Assegurados. no que couber, os direitos, garantias e prerrogativas previstos nas
SLIhSCÇÕCS 1 e II deste Capítulo e observado o disposto no ar!. 32 desta Constituição, a lei disporá
sobre os planos de carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis.".

Art. 4° - A Subseção III da Seção V do Capítulo 1 do Título III da Constituição do Estado.
integrada pelo ar! .39. a vigorar como Seção VI, com a denominação -Dos Militares do
Estado', passando as Seções VI. -Dos Serviços Públicos", e VII, "l)a Regionalização". a Seções
VII e VIII. respectivamente.

Art. *^` - O § II do ar!. 39 da Constituiçãodo Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
-Art. 39 -

* II -Aplica-se ao militarodispostonos incisos 1. 11,111.1V. V e no parágrafo únicudu ar!.
41 e nos §§ 4V'. 5". 6"c 7"doar!. 3ô desta Constituiçãoe nos incisos VI. VIII. XII. XVII. X VIII e

XIX do ar!. 7° da Constituição da República:'

Ao. 6" - Fica revogado o ar!. 273 da Constituição do Estado.
Ao. 7° -- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte. aos 24 de maio de 2000.
Deputado Anderson Adauto - Presidente

I)eptitadoJos Braga - 1°-Vice-Presidente

Deputado I)urval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
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Deputado Dilzon Meio - '-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Y41

Acrescenta parágrafos ao ar!. 152 da Constituição do listado.
A Mesa da Assembléia Legislatia do Estado de Minas Gerais, nos lermos do art. 64. § 40.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. l" Ficam acrescentados os seguintes § l e 2°ao ar!. 152 da Constituição do Estado:

"Art. 152-

§ l O - Não será admitida, no período de noventa dias que antecede o término da sessão
legislativa, a apresentação de projeto de lei que tenha por objeto a instituição ou  n)ajoraÇàO de
tributo estadual.

§ 2°—Odisposto no § l°destc artigo não se aplica a projeto de lei destinadoexclusivamente
a adaptar lei estadual a norma federal.".

Art. 2' - Esta emenda à('onsl loução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 8 de novembro de 2(X)O.
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga 1°-Vice-Presidente
Deputado l)urval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado 1 )ili.on Melo - 1°-Secretário
Do'pulaclo Gil Pereira - 2"-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 42

Dá nova redação ao § 2° do ar!. 69 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia LeisIativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ar!. 64. § 4°,

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ar!. 1°— O § 2°do ar!. 69 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 69 -

§ 2°— O prato estabelecido no § 1" nãocorrc cm j)eri(xl() dc recesso da Assembléia 1 .egislativa
nem se aplica a projeto que dependa de quorum especial para apros ação, a projeto de lei orgânica.
estatutária ou equivalente a código e a projeto relati voa plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual ou crédito adicional

Ar!. 2° Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo 1-lorizonte. aos 14 de novembro de 20(10.
Deputado Andersn Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado l)ilzon Melo - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário
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IMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 43

Altera a Composição do Conselho de Defesa Social.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ari. 64, § V.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1° - O capta do art. 134 da ConstiIuiçio do Estado passa  vigorar com a seguinte

redação:
"Ari. 134- O Conselho de I)ctsa Social é órgão consultivo do Governador na definição da

política de defesa social do Estado e tem assegurada. em 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 - de um membro do Poder Legislativo Estadual:
V -cio Comandante-Geral da Polícia Militar:
VI - do Chefe da Polícia Civil:
Vil - de um representante da l)efcnsoria Pública:
VIII - de um representante do Ministério Público;
IX - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção do Estado de Minas Gerais, uni da imprensa e um indicado na forma da lei.".
Ari. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 14 de novembro de 2000.
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Brava - l'-Vice-Presidente
Deputado I)urval Ângelo 2°-Vice-Presidente
Deputado I)il,on Melo - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 44

Dá nova redação ao inciso V do art. 170 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assenihlii;i Legislativa do Estado de Minas Gerais, rios termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 10_ O inciso V do art. 170 (Ia Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 170-

V - promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcclanicnto e da ocupação do solo urbano, ficando dispensada a exigência de alvará ou de
qualquer outro tipo dc licenciamento pura o funcionamento dc templo religioso e proibida limita-
ção dc caráter geográfico à sua instalação:".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2000.
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
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Deputado i)urval Ángelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Diiton Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 45

Altera a redação do ao. 23 do Ato das Disposições Constitucionais Trarisit6-
rias 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:

Ao. 1° - O art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23— O policial civil bacharel em Direito que presta serviços como Delegado Especial
de Polícia, com os vencimentose as vantagens da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia
1, passa a integrar o Quadro Efetivo de Delegado de Carreira.

Parágrafo único - 0 servidor de que trata este artigo fará jtis a promoção na carreira por
merecimento e por antigüidade.—.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconlidência. em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 2(X)O.
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - 1°-Vice-Presidente
Deputado l)ilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 46

Acrescenta dispositivos ao art. 62 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 art. 62 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso XXXVIII e §4':

"Art. 62—

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

§ 4°— O exercício da competência a que se refere o inciso XXXVIII dar-se-á nos termos da lei.".

Art. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da inconfidência. em Belo Hori,onte, aos 27 de dezembro de 2(XX).
Deputado Anderson Adauto - Presidente
l)eputado José Braga - l'-Vice-Presidente
Deputado Durval Ángeto - 2°-Vice-Presidente
Deputado I)ilzon Meio - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2°-Secretario
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 47

Acrescenta dispositivos ao uri. 161 e ao ar!. 199 da Constituição do Estado
de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 40•

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ari. l - O inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado fica acrescido da seguinte
alínea ''1'':

"Art. 161 -

Iv -

ITt a (lestinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG e
para a Universidade Estadual de Montes ('laros - UNIMONTES -, prevista no ar!. RN.'.

Ar!. 2' - O art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais tica acrescido dos seguintes
§ 1°c 2° passando o seu parágrafo único a § 3°:

Ari. 199-

§ l O - O Estado destinará dotações e recursos à operacionaliiação e à manutenção das
atividades necessárias à total implantação e desenvolvimento da Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG - e da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -. no
valor de, no mínimo. 211,', (dois por cento) da receita orçailientária corrente ordinária do Estado.
repassados em parcelas mensais equivalentes a uni doze avos do total, rio mesmo exercício.

§ 2' - Dos recursos a que se refere o parágrato anterior. 7.5 13 (sete e meio porcento) serão
Jestinados prioritariamenle à criação e à implantação de cursos superiores nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e pela
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, podendo. justificadamente. ser
empregados na manutenção de outras atividades das respectivas universidades.".

Ari. Y— Esta emenda à Constituição entra em 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 I)urval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meto - 1°-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2'-Secrctário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 48

Altera o art. 31 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Leizislativa 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 rapal e o inciso II do ar!. 31 da Constituição do Estado passam a vigorar com

a seguinte redação, ticando o artigo acrescido dos seguintes § 2° a 4°c passando seu parágrafo
único a § 10:
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• 'Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7°.
incisos IV, VII, VIII. IX. XII. XIII. XV a XX. XXII e XXX. da Constituição da República C OS

que. nos termos da lei. visem à melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço
público, especialmente:

II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no
serviço público do Estado de Minas Gerais. admitida sua conversão CITi espécie, paga a título de
indenização, quando da aposentadoria ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de
percepção de adicionais por tempo de serviço;

§ 2'- Ao detentor, exclusivamente. de cargo em comissão declarado de livre nomeação e
exoneração ou de função pública no estável fica assegurada a conversão em espécie das
férias-prêmio não gozadas. a título de indenização, por motivo de exoneração. desde que não
seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da
exoneração.

§ 3° - Para a conversão em espécie de que trata o § 2". a base de cálculo será a média
ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se relerir o
benefício.

§ 4"- Para os fins do disposto no § 2°. só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de
serviço público estadual prestado rio próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração."

Art. 20_ Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo 1 lorizonte, aos 27 de detenihro de '-?()(.X).
Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado José Braga - l°-Vice-Presidente
Deputado Durval Ângelo - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilioti Meio - l°-Secretário
Deputado Gil Pereira -2'-Secretário

FMENDA ÀCONSTITUIÇÃo N° 49

Altera os zlrts. 13. 14. 15. 20. 23, 27. 30, 31. 33 e 35 da Constituição do
Estado e acrescenta dispositivos ao 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:

Art. 1° - O «'a/it do 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 (te entidade
descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade. inipessoalidade, moralidade, publicida-
de. eficiência e razoabilidade..

Art. 2°- O § 40 do art. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que segue,
ficando o artigo acrescido dos seguintes § 9° a 14:

"Art.	14- ..............................................
§ 4' - Depende de lei específica:
- a instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo:
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II - a autorização para instituição e extinção de empresa pública e sociedade de economia
mista, cabendo a lei complementar definir suas áreas de atuação;

III - a autorização para criação de subsidiária das entidades mencionadas neste parágrafo e
para sua participação em empresa priada:

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

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

- a reclamação relaLia à prestação de serviços públicos em geral. asseguradas a manutenção
de serviços de atendimento ao usuário ca avaliação i)eriódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços.,

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo,
ohserado 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 administração pública.

§ 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.

§ II - A lei disporá sobre a natureza j urídica do instrumento a que se refere o § lødeste artigo
e. entre outros requisitos. sobre:

- o seu prazo de duração:
II - o controle e o critério de avaliação de desempenho:
III - os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes:
IV - a remuneração do pessoal.
§ 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 essenciais
à continuidade dos serviços transferidos.

* 13 - A transferência ou cessão, onerosa ou gratuita. de pessoal efetivo ou estável para
entidade não mencionada no * 10 deste artigo fica condicionada à anuência do servidor.

§ 14— Lei complementar disporá sobre normas gerais de criação, funcionamento e extinção
de conselhos estaduais.".

Art. 30 - O eu/mi do art. 15 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ao. IS— lei estadual disciplinará o procedimento de licitação. obrigatória Jt:lentratação
de obra, serviço, compra. alienação, concessão e permissão, cm todas as modalidades, para a
administração pública direta, autárquica e fundacional, bem como para as empresas  públicas e
sociedades de economia mi sta.''.

Ari. 40 - Os inciso-, 1 e II do art. 20 da Constituição do Estado passam a vigorar corri a
redação que segue. ficando o artigo acrescido do seguinte inciso III:

"Art. 20— .............................................
- na administração direta de qualquer dos I'odercs. por servidor público ocupante de cargo

público em caráter eletivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público
ou designado para (unção de confiança ou por detentor de função pública, na forma do regime
jurídico previsto em lei:
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II - nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo público em
caráter efetivo ou cm comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designa-
do para função de confiança ou por detentor de função pública. sujeito ao regime jurídico próprio
de cada entidade. na forma prevista cm 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 eriprego
público OU função de confiança.".

Art.5° - O capuz do art. 23 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 23 - As 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' - () art. 27 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ari. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não pode

exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ l0_ A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração. a criação de cargo, emprego e

função ou a alteração de estrutura de carreira bem como a admissão ou contratação de pessoal. a
qualquer título, por órgão ou entidade da administração direta ou indireta ficam condicionados a:

- prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal
e aos acréscimos dela decorrentes:

II - autorização especifica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.

§ 2° - Decorrido o prazo estabelecido cm lei para a adaptação aos parâmetros por ela
previslos. serão suspensos os repasses de verbas estaduais aos Municípios que não observarem
os limites legalmente estabelecidos.

§ V - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, dentro do prazo
fixado na lei complementar referida no capuz. o Estado adotará as seguintes providências. suces-
sivamente:

- redução de pelo menos 2014 (vinte por cento) das despesas com cargos cm comissão e
funções de confiança:

li - dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admitido em órgão da
administração direta ou em entidade autárquica ou fundacional. que conte menos de três anos de
eItivo exercício no Estado:

III - dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os critérios de menor
tempo de efetivo serviço e de avaliação de desempenho, na fornia da lei.".

Art. 7° - O capuz do art. 3() da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que
segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes § 4'.' e ó°:

"Art. 30 - O Estado instituirá conselho de política 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 orçanientários provenientes da economia na execução de despesas corren-
tes cm cada órgão. autarquia e fundação serão aplicados no desenvolvimento de programas de
qualidade e produtividade. de treinamento e desens olvimento. de modernização, reaparelhameruo
e racionalização do serviço público ou no pagamento de adicional ou prêmio de produtividade.
nos termos cta lei.
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§ 5' - A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira será fixada nos termos
do § l O do art. 24 desta Constituição.

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

Art. 8° - O ao. 31 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes § 5° a 8":
"Ao. 31— ...............................................
§ 5° - Ao servidor da administração direta dos Poderes do Estado, do Tribunal de (Tontas e

do Ministério Público bem corno ao das autarquias e fundações públicas que completarem o
tempo para a aposentadoria voluntária integral poderá ser concedido, a critério da administração
e desde que o servidor não requeira sua passagem para a inatividade, o abono-permanência.
correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal. salvo trintenário. a contar do
primeiro dia subseqüente ao período aquisitivo da aposentadoria.

§ 6°— A parcela percentual prevista no § 5° não será paga cumulativamente.
§ 7' - ()abono  deque trata o § 5° não constitui base para cálculo de adicionais e vantagens e

não se incorpora ao vencimento.
§ 8° - Não incidirão sobre o abono-permanência os descontos referentes às contribuições

previdenciária e complementar para a aposentadoria.".
Ao. 9°— O art. 33 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei

especifica.".
Ao. lO - O art. 35 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ao. 35 - É estável. após três anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado para

cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1° - O servidor público estável só perderá o cargo:
- em virtude de sentença judicial transitada em julgado:

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa:
III - mediante procedimento de avaliação periódica (te desempenho, na fornia de lei comple-

mentar, assegurada ampla defesa.
§ 2° - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. será ele reintegrado, e

o eventual ocupante da vaga. se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indeniza-
ção. aproveitado cm 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 servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração 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 avaliação especial de
cesempenho por comissão instituída para essa finalidade.—.

Ao. li - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido dos seguintes
ans. 103 a 109:

• (A,iüií/a a inconsrilu('wnalidade (ADIN 2.578-3))
"Ao. 103 - No prazo de dois anos contados da data de publicação (lesta emenda à Consti-

tuição. as entidades da adminislração indireta terão seus estatutos revistos no que se refere a sua
natureza jurídica. tendo em vista sua finalidade e as competências efetivamente executadas.
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Art. 104 -É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para aquisição de estabi-
lidade aos sers idores em estágio probatório na data da promulgação da Emenda Constitucional n°
19 i Constituição da República, sem prejuízo da avaliação a que se refere o § 4° do ar. 41 da
mesma Constituição.

Art. 105 - Ao detentor de loução pública da administração direta. autárquica e 6indacional
dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas admitido por prazo
indeterminado até 1" de agosto dc 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 ar!. 41 da Constituição da República e do ar!. 19 (li) Ato das l)isposiçõcs Constitucionais
Transitórias da mesma Constituição.

Au. 106- Passam a interaroquadro efetivo de pessoal da administração pública estadual,
em cargo correspondente à função pública de que sejam detentores, os seguintes servidores
admitidos por prazo indeterminado:

- o detentor de função pública admitido até a data da promulgação da Constituição da
República de 1

II - o detentor de função pública admitido no período compreendido entre 5 de outubro de
19X8l9X8 e 10 de agosto de 1990, data da instituição do regime jurídico único no Estado.

Art. 107 - O disposto nos aris. 105 e 106 aplica-se ao servidor readmitido no serviço
público por força do ar!. 40 da Lei n." 10.961. de 14 de dezembro dc 1992.

Ari. 108 -  Lei complementarestabelecerá os critérios para adispensade detentorde função, pública.
Ar!. 109 - O Poder Fxeeutivo promoverá. no exercício de 201)1. a compatibilização das

remunerações de que tratam as Leis Delegadas n°s 42. de 7 de junho de 2((X). e 45. de 26 de julho
de 2100, com o disposto na Lei Delegada n o 43. de 7 de junho de 201)0.".

Ar!. 12 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Relo Horizonte, aos 13 de junho de '-, (X) I.

Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1°-Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2°-Vice-Presidente
Deputado Olimo Godinho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1°-Secretário
I)epulado Wanderley Ávila - 2°-Secretário
Deputado Álvaro Antônio 3°-Secretário

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 50

Altera a redação do ar!. 14 da (' iist tulçãodo Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, flOS termos do art. 64. * 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1° - O inciso II do * 4° do ar!. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

redação que segue. ficando o artigo acrescido dos seguintes §* IS. 16 e 17:
"Art. 14- ....................................

4"- ........................................
II - a autorização para instituir. cindir e extinguir sociedade de economia mista e empresa

pública e para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado:
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§ 15 - Será de três quintos dos membros da Assembléia Legislativa o qiwrum para aprovação
de lei que autori,ar a cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública, a alienação de
ações que garantam o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado ou a alteração em
sua estrutura societária.

§ 16 - A lei que autori,ar a alienação de ações de empresa concessionária ou permissionária
de serviço público estabelecerá a exigência de cumprimento, pelo adquirente. de niCLas de
qualidade de serviço e de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da constituição da
entidade.

§ 17— A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público
de geração. transmissão e distribuição de energia elitrica ou de serviço de saneamento básico.
autorizada nos termos deste artigo. será submetida a referendo popular.".

Art. 2"— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 2001.
Deputado Antônio Júlio - Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho - 1°-Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2°-Vice-Presidente
Deputado 01 into Godi nho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1°-Secretário
Deputado Wanderky Ávila - 2°-Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 51

Acrescenta incisos ao art. 243 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assernhlia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ari. 1°—O art. 243 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes incisos XII

e XIII:
"Art. 243 - ......................................
XII - promoção da educação para o turismo em todos os níveis educacionais:
XIII - divulgação de informações sobre a atividade do turismo, com vistasaconscientizar a

população da importância do desenvolvimento do setor no Estado.".
Art. 2°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 2001.
Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1 "-Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2°-Vice-Presidente
Deputado 01 into Godi nho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauti Torres - 1°-Secretário
l)eputado Wanderley Á vila - 2°-Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 3'-Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 52

Acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição do Estado dispositivos rclerentes à extinção do cargo de carcereiro na
estrutura da Polícia Civil.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. flOS termos do ao. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguintc cnicnda ao texto constitucional:

Art. 1°— Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constitui-
ção do Estado o seguinte ar!. 110:

"Ari. 110 - Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil. o cargo de Carcereiro, com suas
respectivas classes, passando seus ocupantes na data de publicação da emenda que instituiu este
artigo a ocupar o cargo de Detetive. mantidas as vagas existentes no quadro de detetives.

* 1° - Os ocupantes do cargo de Carcereiro a que se refere o copof deste artigo ingressarão na
classe inicial do cargo de Detetive. indcpciidenleniente da classe ocupada na carreira de Carcereiro.

§ 2° - Os servidores de que trata este artigo faràojus à progressão na carreira por merecinien-
to e antigüidade.

§ 3° - Até o integral cumprimento da Lei ti." 13.720. de 27 de setembro de 2(8K). cabem ao
ocupantes do cargo de Detetive as atribuições previstas no urt. 78 da Lei n.° 5.406. de 16 de
detemhro de 1969.

§ 4°— Fica o Poder Executivo autorizado a promover o ajuste e o equilíbrio do número de
cargos na série de classes de Detetive'.

Ar!. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro de 2(8)1.

Deputado António Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1°-Vice-Presidente
Deputado Iva José -'-)o-Vice-Presidente
Deputado Olinto Godi nho - 3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - l"-Secretário
Deputado Wanderley Ávila - 2°-Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 3"-Secretário

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 53

l)á nova redação ao .m. 239 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. nos termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado, promulgai seguinte emenda ao texto constitucional.
Ar!. 1° - O ar!. 239 da Constituição do listado. modificado pela Emenda à Constituição n°

16. de 1° de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 239 Sem prejuízo do sistema de centralização das receitas públicas. o recolhimento

de tributos e demais receitas públicas estaduais será efetuado nos estabelecimentos públicos ou
privados autoritados pela adiiiinistração íaiendária.

Parágrafli único - A autorização a que se rctre o capot deste artigo será publicada no órgão
de imprensa oficial dos Poderes do Estado e divulgada na internei. na  página eletrônica do
Estado.".
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Ao. 2' - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da lnconlidncia cm Belo llon yonte. aos 12 de dezembro de 2(X)2.
Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho - 1° Vice-Presidente
Deputado Ivo José - 2° Vice-Presidente
Deputado Olirito Godinho - 3° Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1° Secretário
Deputado Wauderle y Ávila - 2° Secretário
Deputado Álvaro Antônio -- 3° Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 54

l)á nova redação ao art. 56 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ar!. Ó4, § 4° da

Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ar!. 1' - O ao. 56 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 56 - O Deputado é inviolável, civil e penalmente. por quaisquer de suas opiniões.

palavras e votos.
§ 1-'- O Deputado, desde a expedição do diploma. será submetido ajulgamenlo perante o

Tribunal de Justiça.
§ 2" - 0 Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso. salvo em flagrante de

crime inafiançácl.
§ 3° - Na hipótese prevista no * 2° deste artigo. os autos serão remetidos dentro de vinte e

quatro horas à Assembléia Legislativa, para que esta, pelo voto da maioria de seus membros.
resolva sobre a prisão.

§ 4' - Recebida a denúncia contra 1)eputado, por crime ocorrido após a diplomação. o
Tribunal de Justiça dará ciência à Assembléia Legislati\ a, que, por iniciativa de partido político
nela representado e pelo voto da maioria de seus membros. poderá, até a decisão final, sustar o
andamento da ação.

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

§ 6° - A suslação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
§ 7" - O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação recebida ou prestada em

razão do exercício do mandato, nem sobre pCSSOII que a ele contou ou dele recebeu informação.
§ W - \plicam-se ao Deputado as regras da Constituição da República não inscritas nesta

Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato,
licença. impedimento e incorporação às Forças Armadas.".

Ao. 2°- Ësia emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo 1 luriionte. aos 18 de deicmhro de 2(X)2.
Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho -- 1" Vice-Presidente
Deputado 1% 1) José --2° Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho - 3° Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1° Secretário
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Deputado Wanderk'y Ávila - 2° Secretário
Deputado Alvaro Antônio - 3° Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° ss

Acrescenta parágrafo ao ari. 82 do Ato 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:

Ari. 1"- O art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado fica acrescido do seguinte § 4':

§ 4" - A Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Montes
Claros e as fundações educacionais de ensino superior criadas ou autorizadas por lei estadual ou
municipal e existentes na data de promulgação da Constituição do Estado integram o sistema
estadual de ensino.".

Art. 2° - Esta emcnda'i Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da lncontidncia. em Belo Hori,onte. aos 20 de dezembro de 2(X)2.
Deputado Antônio Júlio - Presidente
Deputado Alherlo Pinto Coelho - 1° Vice-Presidente
Deputado Ivo Josu - 2' Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho - 30 Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres - 1° Secretário
Deputado Wanderley Ávila - 2° Secretário
Deputado Álvaro Antônio - 3" Secretário

EMENDAÀCONSTITUIÇÃO N° 56

Institui a AdvocaciaGcr:il do Lstado.
A Mesa da Assemhhia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ari. 64, § 4°,

da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. V - O inciso XV do art. 62 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art.62-(...l
XV - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral do Estado nos

crimes de responsabilidade:"
Art. 2' -O inciso XXVI do ari. 90 (ta Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 90- (.,.)
XXVI - nomear o Procurador-Geral de Justiça. o Advogado-Geral do Estado e o Defensor

Público Geral, nos termos desta Constituição:-
Ari. 3 - As alíneas "a" e "e" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:
Ari. 106 --
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-

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

e) o mandado dc segurança contra ato do Governador do Estado, da Mesa e da Presidência
da Assembléia 1 .cgis!ativa, do próprio Tribunal ou de seu s órgóos diretivos e colegiados. de Juiz.
de Direito, nas causas de sua competência recursal. de Secretário de Estado, do Presidente do
Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça e do Advogado-Geral do Estado:"

Art. 4' - O § 5 do art. 118 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ari. 118—( ... )
§5' - Quando oTribunal de Justiça apreciara inconstitucionalidade, em tese, de norma legal

ou ato normativo estadual, citará. previamente. o Advogado-Geral do Estado e o Procurador-
Geral daAssemhléia Legislativa, que defenderão o ato ou texto impugnado, ou. no caso de norma
legal ou ato normativo municipal. o Prefeito e o Presidente da Cãmara Municipal, para a mesma
finalidade."

Ari. 5` - O art. 128 di Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 128 - A Advocacia-Geral do Estado, subordinada ao Governador do Estado, represen-

ta o E.stado judicial e extrajudicialmcntc. cabendo-lhe, nos termos da lei complementar 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 Estado entre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2 Subordinam-se técnica e juridicamenteaoAdvogado— Geral do Estado as consultorias.
as assessorias, os departamentos jurídicos. as procuradorias das autarquias e das fundações e os
demais órgãus e unidades juridicas integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo.

§ 3' - O ingresso na classe inicial da carreira da Advocacia Pública do Estado depende de
concurso público de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil. Seção do Estado (te Minas Gerais. em todas as suas fases.

§ 4°—Ao integrante da carreira referida no § 3" (leste artigo é assegurada estabilidade após
três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho, após relatório circunstanciado
e conclusivo da Corregedoria do órgão.

§ 5'— No processo judicial que ersar sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou por sua
administração, a representação do Estado incumbe íi Procuradoria-Geral da Assembléia 1 egislati va,
nu forma do § 2' do art. 62.".

Art. 6 - O Aro das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido do seguinte
ari. III:

"Art. III - Até a entrada eia vigor da lei complementar a que se refere o eoput do art. 128
desta Constituição. que organize a Advocacia-Geral do Estado, serão observadas as seguintes
normas:

- a estrutura da l'roeuradona-Geral da Fazenda Estadual passa a integrar a Advocacia-
Geral do Estado:

Ii - os cargos de Procurador do Estado e de Procurador da Fazenda Estadual e os respectivos
titulares passam a integrar. em carreira única, a Advocacia-Geral do Estado, coma denominação
de Procuradores do Estado:

lii - os servidores da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual serão transferidos para a
Advocacia-Geral do Estado e mantidos em cargos com atribuições e remuneração equivalentes:
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IV - são garantidos os direitos e vainagensa que fatem us o sers idores da administração direta
ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado que prestarem serviço na Ads ocacia-( eral do Estado.

§ 1 - Fica extinto o cario de Procurador-Geral da Fazenda Estadual.
§ 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 crodilos 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 Rmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelnio Carneiro Leão - 2"-Vice-Presidente
Deputado l)ilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 "-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3"-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 57

Altera os arts. 14. 25, 3!. 39. 125 e 290 e revoga os § 1 e 2 do ali. 32 da
Constituição do Estado e acrescenta os arts. 112 a 121 ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitárias.

A Mesa da Assemhkia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ali. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ali. 1	O * II do a. 14 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso V:

"Au. 14-1 ...
§ II -( ... )
V - alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de provimento em comissão e das

funções gratificadas. observados os valores de retribuição correspondentes e desde que não altere
as unidades orgánicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesa.".

Ali. 2'- Os dispositivos a seguir relacionados da Constituição do Estudo passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Ali. 25— ( ... )
III - a de dois cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões

regu lanientadas.
(...
Art. 39-t...)
§ lI -Aplica-se ao nuilitaro disposto nos §* 1'. 2'. 3. 4.5 e  do au. 31 e nos §* 4.5.

«'e 7° do ali. 36 desta Constituição e nos incisos VI. VIII. XII. XVII. XVIII e XIX do ali. 7" da
Constituição da República.

Ali. I25-(...)
I-( ... )
e) os direitos previstos no ali. 7', VIII. XII. XVII. XVIII e XIX. da Constituição da

República: no § 4 e no inciso 1 do § 6" do ali. 31 e no § 5' do art. 36 desta Constituição;
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(...)
Ari. 290— (...)
— a lérias-prêmio cru 	em relação às previstas no art. 31. § 40, desta Constituição, se

integrante do Quadro de Magistério:
li - a gratificação calculada sobre seu vencimento básico. incorporúvel à remuneração.".
Art .3' — O ao. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que segue:

31 - O Estado assegurará ao servidor público civil cIa Administração Pública direta.
autárquica e tundacional os direitos previstos no 'ao. 7. IV, VII. VIII. IX, XII. XIII, XV. XVI.
XVII. XVIII. XIX. XX, XXII e XXX. da Constituição da República e os que. nos lermos da lei.
viseniã melhoria de sua condição social e da produti'.idade e da eficiência no serviço público, em
especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho.

§ 1 - A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se
refere o capul deste artigo. a qual não se incorporará. em nenhuma hipótese. aos proventos de
aposentadoria e pensões a que o ser' idor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão
orçamentária e disponibilidade financeira do Estado.

§ 2 - O adicional de desempenho será pago mensalmente. cm 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 adotado, além dos critérios
estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de a'. aliação dc desempenho. que será disciplina-
do ciii lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço.

§ 4' - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento eletivo e função
pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço
público du Estado de Minas Gerais.

§ 5 ' - A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, para efeito de promoção
e progressão nas respectivas carreiras, obedecerá a regras especiais.

§ 6 - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:
assistência e previdência sociais, extensivas aocôn juge ou ao companheiro e aos dependentes:

II - assistência gratuita. em creche e pré-escola. aos filhos e aos dependentes, desde o
nascimento até seis anos de idade:

III -adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.
Ao. 4 - O Ato das Disposições Constitucionais 'Fransitórias da Constituição do Estado

:ica acrescido dos seguintes arts. 112. 113. 114, 1 15. 116. 117. 118. 119. 120e 121:
"Ao. 112 Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e

fundacional e ao militar que tenham ingressado no ser'. iço público do Estado de Minas Gerais at
a data da publicação desta emenda à Constituição. é assegurada a percepção de adicional de 10%
(de/ por cento) sobreo seu vencimento básico. acadu período de cinco anos de e6tivoexercício,
o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria.

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10% (dez por cento) sobre seu
vencimento básico e gratificação :i cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço
público ao servidor público e ao militar deque traia o capta deste artigo que tenham implementado
os requisitos para obtenção de tal benefício até a data dc publicação da Emenda à Constituição da
República mi 19. de 4 de junho de 1998.

Art. 113 - Ao servidor público estadual da Ádnii n i'l ração Pública direta. autiírcluica e
lundacional que lenha ingressado mia serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da
publicação desta entenda à Constituição. é assegurada a percepção de adicional de 1014 (dei por
cento) sobre o seu vencimento básico quando completar trinta anos de serviço ou, antes disso, se
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implementado o interstício necessário para a aposentadoria voluntária integral, o qual seincorpo-
ra ao vencimento para fins de aposentadoria.

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 1 Ø('/; (dez porcento) sobre sua
remuneração. quando completar trinta anos de serviço. ao seridor público de que trata o euput
deste artigo que tenha implementado os requisitos para obtenção de tal beneficio até a data de
publicação da Emenda à Constituição da República n 19. de 4 de junho de 1998.

Art. 114- É garantida a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas:
- para fins de concessão de aposentadoria, as fi.rias-prêmio adquiridas até a (lata da

publicação da Emenda à Constituição da República n 20. de 15 de dezembro de 1998:
II - para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço, quando da aposentadoria, ao

servidor que tenha cumprido os requisitos para a obtenção de tal benefício.
Art. 115 -0 servidor e o militar na ativa na data de publicação desta emenda à Constituição

poderão. por opção expressa e na firnia 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.

Parágrafo único- Fica mantido o direito aos adicionais por tempodc serviço ao servidorque.
na data de publicação desta emenda i Constituição, seja detentor, exclusisamente, 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.

Art. 116- É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de
serviço ao servidor que ingressar no serviço público após a publicação desta emenda à Constitui-
ção. excetuado o disposto nos § 3fl e 5 do art. 31 e no parágrafo único do art. 115 do Ato das
l)isposições Constitucionais Transitórias.

Art. 117- Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentado-
ria. o direito de converterem espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de tevereirode 2004 e não
gozadas.

§ 1 - Ao detentor, exclusivamente. de cargo em comissão declarado de livre nomeação e
exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão cm espécie das férias-
prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. a título de indenização, por motivo
de exoneração. desde que no seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa
dias contados da data da exoneração.

§ 2 - Para a conversão cm 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
benefício.

§ 3 - Para fins do disposto no § 1 . só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de
serviço público estadual prestado rio próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.

Art. 118 - Ao servidor público civil e ao militardo Estado de Minas Gerais cm 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 direito à percepção dos adicionais por
tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir.

Ai-t. 119 - Para fins de aposentadoria, é garantida a contagem proporcional correspondente
ao tempo de eletivo exercício de magistério na iniciativa privada e na rede pública municipal,
estadual ou federal de ensino, até a data da 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 do exercício de docência. até a data do afastamento para o
exercício desses cargos ou funções. e que não tenha completado vinte e cinco anos (te efetivo
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exercício de magistério, se mulher, ou trinta anos, se homem, hipótese em que se sujeitarão à
aposentadoria na regra geral:

II - ao Especialista da Educação. relativamente ao tempo em que exerceu o cargo ou função
de Professor e àquele a que se refere a Lei ri 8.13 1. de 22 de dezembro de 1981.  até lO de maio
de 1990. data da publicação da decisão liminardo Supremo i'ihunal Federal naAl)IN-152, a qual
suspendeu a eficácia do art. 286 desta Constituição, que:

a) não tenha implementado o requisito temporal para se heneliciar da aposentadoria especial
até 22 de setembro de 1992:

h) se tenha aposentado a partir de 26 de maio de 1992. com  proventos proporcionais, nos
termos do art. 36, inciso III. alínea "e" ou "d". da Constituição do Estado:

e) se tenha aposentado no período de 26 de maio a 22 de setembro de 1992. nos termos do
art. 36. inciso III. alínea "a". da Constituição do Estado, por não contar trinta anos de efetivo
exercício de niagisténo. se homem, ou vinte e cinco anos, se mulher:

III - ao servidor do Quadro do Magistério em exercício no Órgão Central da Secretaria de
Estado de Educação. em Superintendência Regional de Ensino. cm Núcleo do Programa Estadual
de Alimentação Escolar e cm Unidades Estaduais (te Ensino que tenha optado pelo Quadro
l'ernianente. nos termos do art. ló da Lei n 9.346, de 5 de dezembro de 1986, e do art. 37 da Lei
n' 9.38 1 , de 18 (te deLemhro de 1986. relativamente ao período de magistério anterior à opção. e
tenha retornado ao cargo anteriormente ocupado. nos termos do art. lO da Lei n' 9.592. de 14 de
junho de 1988:

IV- ao servidor ocupante de cargo pertencente a Quadro de Pessoal distinto do de magistério.
Art. 120 - Para fins do cálculo de adicionais, é asse gurada ao servidor público estadual a

contagem proporcional correspondente ao tempo de deus o exercício de I1uagisrio na iniciativa
privada e na rede pública municipal. estadual ou Federal (Id ensino, na forma do artigo anterior, até

data da publicação desta emenda à Constituição.
Art. 121 - Ficam revogadas as legislações dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal

de Contas e do Ministério Público referentes a apostilamento em cargo de provimento cm
comissão ou função gral iticada.

1 - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo o direito de
continuar percebendo. nos termos da legislação vigente até a data de promulgação desta enlen(la
à Constituição. a remuneração do car go cm comissão ou 6iirçâo gratificada que exerça nessa data.
quando dele for exonerado sem ser a pedido ou por penalidade ou quando se aposentar, ficando
garantido, para esse uru, o tempo exercido no referido cargo de provimento em comissão ou
função gratificada até (lata a ser lixada cm lei.

§ 2'- Os Poderes e órgãos a que se refere o ca,iiir deste artigo encaminharão, no praio de
sessenta dias contados da promulgação desta emenda à Constituição, projeto de lei contendo as
regras de transição.

§ 3 - Para o Poder ou árgão que não cumprir o prazo preisto no § 2'. adotar-se-á a data de
29 de fevereiro de 2004 como limite para contagem do tempo para efeito de api isi i lamento.''.

Ar[, 5 O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Lecislatis a. até 31 de dcienrhro de
2003. os projetos de lei relativos aos planos de carreira dos servidores públicos civis do Poder
Executivo em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição e dos que ingressarem
no serviço público estadual a partir dessa data.

Art. 6 - Ficiin revogados o :iri. 285 e os § 1 e 2 do art. 32 da Constituição do Estado.
Art. 7 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo 1 lorizonte, aos IS de julho de 2003.
Deputado Mauri 'Forres - Presidente
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Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelnio Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria -21'-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO 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, tios termos do art. (A. § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1'— A alínea "e" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Art. 106—(...)

- (...)
e) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da Mesa e da Presidência

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

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2(X)3.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão -- 2°-Vice-Presidente
Deputado l)iizon Meio — 3°-Vice-Presidente
1 )eputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2"-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 59

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições ('onstiiucionais 'traitsitõrias 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 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
fica acrescido do seguinte artigo:

"Art. 122 - Ao militar que tenha ingressado no serviço público estadual até a data da
publicação da emenda que instituiu este artigo e que. nessa data, esteja no serviço ativo fica
assegurada a percepção do adicional de 10 14 (dez por cento) 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 pura fins de aposentadoria,".
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Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data ele sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2(X)3.
Deputado Matiri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo A bise - 1°-Vice-Presidente
l)eputadoAdelmn Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
I)eputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor Georgc - 3'- Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 60

Acrescenta parágrafo único ao art 63 da Consi iL uiçao do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa cio 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. 63 tia Constituição do Estado Fica acrescido do seguinte parágrafo único:
"Ari,63—( ... )
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a elaboração, a redação, a alteração e a

consolidação das leis.".
Ari. 2 - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da lncontidincia. em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2003.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1 °-Vice-l'residente
Deputado Adclmo Carneiro Leão -2'-Vice-Presidente
Deputado l)il,on Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
1 )eptiiado Luiz Fernando Faria -- 2°-Secretário
Deputado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃo N° 61

Acrescenta elispositiso ao art. 73 ela Constituição do Estado.
A Mesa eia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.

da Const tu ição elo Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ao. 1 - O uri. 73 da Constituição do Estado Fica acrescido do seguinte § 3:
"Art.73—(_.)
§ 3 - Os Poderes do Estado, seus órgão ,, e entidades, o 'tribunal ele 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 més subseqüente ao trimestre vencido, demonstrativo da despesa
mensal real i,.ada no trimestre anterior com remuneração subsidio e verbas ineleniiat.irias. inclttídas
as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer outra natureza, de seus servidores, empregados
públicos e agentes políticos, ativos e itiativos, discriminada por unidade orçamentária e por cargo.
emprego ou função e respectivos números de ocupantes ou membros,".
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Art. 2" -Esta emenda à Constituição entra em vigor Tia data de sua publicação.
Palácio da lnconfidncia. em Belo horizonte, aos 23 de dezembro de 2003.

Deputado Mauri 'Forres - Presidente
Deputado Rêniolo Aloise - l'-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
I)epuiado Pastor George - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 62

Altera o parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assemhlia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ari. 64. § 40,

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 10 - O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 195-1...)
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo. o Estado deverá garantir o ensino

de Filosofia. Sociologia e noções de Direito Eleitoral nas escolas públicas do ensino 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 2(X)3.
Deputado Mauri Torre.,> - Presidente
l)eputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado l)ilzon Melo - 3°-Vice-Presidente
I)eputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Pastor George 3°-Secretário

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N" 63

Altera dispositivos da Constituição do Estado e acrescenta artigos aoAto das
Disposições Constitucionais Transitórias. com o objetivo de promover a
unificação da Segunda Instância da Justiça Comum Estadual.

A Mesa da Assemhiia Legislativa do Estado de Minas Gerais. nus termos do art. 64. § 4°.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. l' — Osarts. 66.1V. "h": 79. § 1": 99, parágrafo único: 103. II. "h" e 106. 1. "h". e li, da
Constituição do Estado passam a vigorar coni a seguinte redação:

"Art.6ó—(...)

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 civis.e a
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fixação da respectiva remuneração. observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24. § 1 e 2. e 32:

Art. 79-(...)
§ 1 - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz de Direito de entrância

mais elevada e. quando em substituição a Conselheiro, os mesmos direitos, garantias e impedi-
rnentos deste.

Art. 99
Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça frrnará lista tríplice e a

enviará ao Governador do Estado, que, nos vinte (lias subseqüentes, escolherá um de seus inte-
grantes para nomeação.

(...)
Art. 103-1...)
ti - (...
h) expedir decisão normativa em niatria administrativa de economia interna do Poder

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

Art. 106 -
( ... )

o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93, os Juizes do Tribunal de
Justiça Militar, os Juizes de Direi(o, os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da
Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros Nt ilitar e os Prefeitos Municipais. nos crimes comuns
e nos de responsabilidade:

II julgar em grau de recurso as cansas decididas em primeira instância. ressalvadas as de
competência (te Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Militar ou de (reãos recursais tios
juizados especiais;".

Ari. 2' - O inciso III do eapui do art. 98 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
redação que segue. ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

"ArI.98-(...)
III o acesSo ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar far-se-á alternadamente

)or anti güidade e merecimento. apurados. respectivamente, entre os Juizes de Direito da entrância
mais elevada e entre os Juízes Auditores:

1...)
Parágrafo único - Para o acesso ao Tribunal de Justiça, a última entrância, prevista no inciso

li deste artigo, será integrada pelos Juí,es de Direito titulares de varas do juizadocomum e pelos
Juízes Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte.".

Art. Y - O § 2' do art. tIO da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação &IUC
segue, ficando o) artigo acrescido do seguinte § 3:

"Art.ttl)-( ... )
§ 2' - O Juiz do 't'rihunal de Justiça Militar e o Juiz Auditor go/am, respectivamente, dos

mesmos direitos e vantagens (k) Desembargador e do .tui, de Direito de entrância mais elevada e
sujeitam-se às mesmas vedações.

§ Y-- Os vencimentos doJuiz doTihunal de Justiça Militare doiuiz Auditor serão fixados
em lei, observado o disposto no inciso V do ali. 93 d:i Constituição da República.".



Art. 4 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido dos seguintes
aris. 123. 124  125:

"Art. 123 - O 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 diisào 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 rapoa deste
artigo transformará os cargos de Juiz do Tribunal de Alçada em cargos de Desembargador. mantida
a classe de origem, e estabelecerá a forma de aproveitamento, nos floOS cargos. dos magistrados
ocupantes dos cargos transformados.

Art. 124 - Até que entrem em vigor as alterações a serem introdu,idus na organização e na
divisão judiciárias do Estado, nos termos do art. 123. oTribunal de Alçada continuará funcionan-
do com as atribuições e as competências em vigor na data da publicação da emenda que acrescen-
tou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 125 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à Assembléia Legislativa
projeto dc lei dispondo sobre o Quadro de Pessoa! da Secretaria do Tribunal de Justiça. atendendo
s necessidades de funcionamento do Tribunal após a unificação da Segunda Instância prevista na

emenda que acrescentou este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 1 - A lei resultante do projeto a que se refere o raput deste artigo estabelecerá a forma do

aproveitamento, no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, dos servidores
ocupantes de cargos da Secretaria do Tribunal de Alçada.

§ 2 c ' - Os bens e o patrimônio do Tribuna! de Alçada passam a integrar o acervo patrimonial
do Tribunal de Justiça.

3	As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de despesas do Tribunal de
Alçada, aprovadas por lei, serão alocadas ao orçamento do Tribunal de Justiça.".

Ao. ¶ - Ficam revogados o inciso II do capui do ao. 96.0 § Ido ao. 106c os aos. 107. 108
e 270 da Constituição do Estado.

Ao. 60 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da lnconlidëncia. em Belo Horizonte, aos 19 de julho de 2(X)4.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1 '-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-I'residente
Deputado António Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado (leorge 1 lilion - 3°-Secretário

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N" 64

Altera o inciso II do § 3 do art. 53 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do ao. M, § 4°.

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. l O - O inciso II do § 30 do art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:
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"Art.53-( ... )

II -elegera  Mesa da Assembléia para mandato de dois anos. permitida uma única recondução
para o mesmo cargo na eleição subseqüente. na mesma legislatura ou na seguinte.".

Ari. 2 - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos li) de novembro de 2004: 216" da Incon-

fidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - l'residcnte
Deputado Rêmolo Aloise - 1 -Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3-Vice-Presidente
1 )epu tudo Antônio Andrade - 1 `-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado George 1 lilton - 3°-Secretário

EMEINDA À coNsTiTuIçÃo N° 65

Altera kv.,iFis. 42 a 50 da Constituição do hstado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos lermos do § 4° do art. 64

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Aut. V -Os arts. 42 a 5() da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 42 - O Estado poderá instituir, mediante lei complementar. região metropolitana.

aglomeração urbana e nhierorregiáo constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, para
integrar o plane jumento, a organização e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 43 - Considera-se função pública de interesse comum a atividade ou o serviço cuja
realização por parte de uni Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros
Municípios integrantes da região metropolitana.

* 1	A gestão de função pública de interesse comum será unificada.
§ 2' - As especificações das funções públicas de interesse comum serão definidas na lei

complementar que instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião.
Ar!. 44-A instituição de região metropolitana se fará com base nos conceitos estabelecidos

nesta Constituição e na avaliação, na forma (te parecer técnico, do conjunto dos seguintes dados
nu Litutres, dentre outros, objetivamente apurados:

- população e crescimento demográfico. coni projeção qüinqüenal;
li - grau de conurbação e movimentos pendulares da população;
III atividade econômica e perspectivas de desenvol imento:
IV - fatores de polarização:
V - deficiência dos serviços públicos, em uni ou mais Municípios. com  implicação no

desenvolvi uiienlo da região.
§ 1 - Lei complementar estabelecerá os procedimentos para a elaboração e a análise do

parecer técnico a que se refere o capul deste artigo. indispensável para a apresentação do projeto
de lei complementar de instituição  de região metropolita ri a.

§_2 A inclusão de Município em região metropolitana já instituída será feita com base em
estudo técnico prévio, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos neste artigo.

Ar!. 45 - Considera-se região metropolitana (1 conjunto de Municípios limítrofes que apre-
sentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do tecido urbano e de complementaridade de

187



funções urbanas, que tenha como núcleo a capital do Estado ou nietrópok regional e que exija
planejamento integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos neta atuantes.

Ari. 46 - Haverá em cada região mctrol)Olitafla:
1 - unia Assembléia Metropolitana:
II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano:
III - uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e executivo:
IV - uni Plano Diretor de l)csenvols'imento Integrado:
V - um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

§ l - A Assemhkia Metropolitana constitui o órgão colegiado de decisão superior e de
representação do Estado e dos municípios na região metropolitana, competindo-lhe:

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

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

Municípios da região metropolitana na Assenihkia Metropolitana, nos termos de lei complementar.
§ 3'- O 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 execução das funções públicas de
interesse comum:

III - provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da
região metropolitana:

IV - aprovaras regras de compatibilização entre o planejamento da região metropolitana e as
políticas setoriais adotadas pelo poder público para a região:

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

metropolitana e da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo (te Desenvolvimento
Metropolitano.

Art. 47-Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, destinado a financiar
os planos e projetos da região metropolitana, em consonância com o Plano Diretor de Desenvol-
vimento Integrado.

Ari. 48 - 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 art. 44.

Art. 49-Considera-se microrrcgião o agrupamento de Municípios limítrofes resultante de
elementos comuns ïsico-territoriais e socioeconomicos que exija plane jumento integrado com
vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e a integração regional.

Art. 50- O Estado compatibilizará a organização administrativa regional de seus órgãos da
administração direta e indireta com as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiõcs.".

Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 25 de novembro de 2(X)4: 216° da Incon-

fidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente da ALMG
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 66

Altera o inciso VIU do art. 10 e os §i 15 e 17 do art. 14 da Constituição do
LSIa(IO.

A Mesa da Assemhkia Leislativado Estado de Minas Gerais, nos lermos do § 4°do ari. 64
da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1'— O inciso VIII do art. II) da Constituição do Estado passa a vigorar corria seguinte
redação:

\rt. ID— (...)
VIII -explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na

forma da lei:**.
Ao. 2''— Os §* IS e 17 do ao. 14 da Constituição do Estado passam a vigorarcom a seguinte

redação:
"Art. 14— 1...)
§ IS —Será de três quintos dos membros da Assembléia Legislativa o /uorw7z para aprovação

de lei que autori/ar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista
e de empresa pública ou a alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas
entidades pelo Estado, ressalvada a alienação de ações para entidade sob controle acionário do
poder público federal, estadual ou municipal.

§ 17 — Adesestatitaçãode empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público
de distribuição de gás canalizado. de geração. transmissão e distribuição de energia eltríca ou de
saneamento básico, autorizada nos termos deste artigo. será submetida a referendo popular.".

Ari. 3'-' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de novembro de 2(X)4: 216° da Incon-

lidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente da AI .MG

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 67

Acrescenta artigo ao Ato d:is Disposições ('onstitueionais Transitórias da
Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislati a 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 Aio das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
lica acrescido do seguinte art. 126:

"Ao. 126 -Alei  criará fundo com o objetivo de viabilizarações destinadas à recuperação.
à preservação e à conservação ambiental da bacia do no São Francisco.",

Ari. 2`- Esta emendaà Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Ilorizonte. aos IS de dezembro de 2004: 216°da Inconti-

dencia Mineira.
Deputado N'lauri Torre ,; - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão ~ 2'-Vice-Presidente
Deputado I)i 1 íon Melo 3'-Vice- Presidente



Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado George Hilton - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 68

Acrescenta parágrafo único ao art. 38 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assemhhãa Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.

da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ari. 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 em lei

complementar federal
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 2W4;21 W da Inconfi-

dência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adel mo Carneiro Leão - 2°-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Meio - 3°-Vice-Presidente
l)eputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado George 1 lilton - 3°-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 69

Acrescenta dispositivos aos art. 77 e 79 da Constituição do Estado e ao 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:

Art. 1 - O art. 77 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes § 4°c 5°:

"Art. 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 cia lei e a fiscalização de sua execução.

§ 5' - O Ministério Público junto ao Tribunal (te Contas compõe-se de Procuradores.
brasileiros, bacharéis cm Direito, aprovados em concurso público de provas e títulos e nomeados
pelo Gosernador do Estado, que lambem escolherá e nomeará o seu Procurador-Geral dentre
aqueles indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, para man-
dato (te dois anos, permitida uma recondução. na forma de lei complementar.".

Ar!. 2° - O ar!. 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 classiticação e os
requisitos previstos na Lei orgânica do Tribunal de Contas.
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§ 40 Sempre que ocorrer a vacância de cargo de Auditor cio Tribunal de Contas, será
realizado concurso público para seu provimento.

§ 5' - O edital do concurso público a que se refere o § 4' deste artigo será publicado no prazo
de cento e oi(enla dias contados da ocorrência da vacância.".

Ari .3° - () Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
fica acrescido dos seguintes arts. 127 e 128:

"Art. 127— O primeiro concurso público para ingresso no cargo dc Procurador do Ministé-
rio i'úhlico junto ao Tribunal de Contas será convocado pelo Tribunal de Contas do Estado no
prazo de cento e vinte dias contados da vigência da lei complementar a que se refere o § 5° do ari.
77 da Constituição do Estado. assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.
Seção Minas Gerais, na sua realização.

Parácrafo único - Após a homoloaçúo do resultado do concurso a que se refere o capul deste
artigo. os Procuradores do Mi nistrio l'tihl ico junto ao 'lá bunal de Contas elaborarão lista
tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado, para a escolha e a nomeação do seu Procu-
rador-Geral.

Ari. 128 - ( ) edital para a realização do primeiro concurso público para provimento dos
cargos a que se refere o § 3° do art. 79 da Constituição do Estado será publicado no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de publicação da emenda i Constituição que acrescentou este
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.".

Ari. 4° - Fica revogado o ari. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias cia
Constituição do Estado.

Art. 5 - Esta emenda Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. ciii Belo Horizonte, aos 21 de dezembro de 2004: 21 ó°da Inconli-

d'ncia Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rênmlo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão - 2"-Vice-Presidente
Deputado I)ilton Melo - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
I)eputudo Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário
1 )eputado George Hilton 3°-Secretário

EMENDA À coNs'rn'uIçÃo Y70

Altera o art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

A Mesa da Assemhhia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64. § 4°.
da Constimição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1 - O inciso II do § 1 e o § 4 do art. 82 do Aio das Disposições Constitucionais
Transitória ,. da Constituição do Estado passam a vigorar com a redação que se segue. ficando
acrescentados ao artigo os seguintes §* 5 e 6:

§ l°—(...)
II —subtiiissàoã política educacional do Estado, mesmo que venham, mediante alteração dos

scu.s estatutos, a extinguir seus vínculos com o poder público estadual, permanecendo 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.

(.1
§ 4 - Integram o Sistema Estadual de Educação. sob a supervisão pedagógica do Conselho

Estadual de Educação. as instituições de educação superior:
- mantidas pelo poder público estadual ou municipal:

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 na data de 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 criação decursos superiores de Medicina. Odontologia e Psicologia por universida-
des e demais instituições de ensino superior integrantes do Sistema Estadual de Educação que não
sejam mantidas 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 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 do Estado.".

Art. 2'' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo 1 lorizonte. aos 3() de junho de 2005: 21 7"da Incontidência
Mineira e 184° da Independência do Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente da ALMG

EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 71

Revoga o parágrafo único do art. 98 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4° do art. 64
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1"— Fica revogado o parágrafo único do ar!. 98 da Constituição do Estado. acrescentado
pela Emenda à Constituição n°63. de 19 de julho de 2()4.

Ar!. 2)` - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência. em Belo 1 lorizonte. aos 31 de agosto de 2005: 217° da Inconfidên-
cia Mineira e 184° da Independência do Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente

Deputado Rêniolo Aloise - 1°-Vice-Presidente

Deputado Rogério Correia - 2°-Vice-Presidente

Deputado Fábio Avelar - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

Deputado Elmiro Nascimento - 3°— Secretário
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO N`72

Acrescenta parág rafo ao art. 199 da Constituição do Estado e artigo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da As sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64, § 4.
da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1'- Fica acrescentado ao art. 199 da Constituição do Estado o seguinte § 40:

"Art. 199 - ( ... )
§ 4°-As atividades acadmiea.s e administrativas das universidades públicas estaduais serão

reguladas por normas específicas.".
Art. 20_ Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitárias da Consti-

tuição do Estado o seguinte art. 129:

'Art. 129 - As fundações educacionais de ensino superior que efetuaram a opção prevista
nu inciso 1 do § 1 0 do art. 82 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passam à
condição de associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais - Ucmg -. com vistas ao
estabelecimento de cooperação mútua, mantida a autonomia administrativa, tinanccira e patrimonial
das fundações.

§ 1' - Outras fundações educacionais de ensino superior poderão associar-se à Lemg.
mediante decreto do Governador, após manifestação expressa do órgão colegiado deliberativo da
fundação.

§ 2"- A Fundação associada à Uemg I)derá:
- ser absorvida, caso haja manifesto interesse do Estado e da fundação, atendidos os

requisitos e procedimentos pres istOs em lei;
II - desvincular-se da Uemg. ouvido o órgão colegiado deliberativo da fundação. com  repre-

sentantes dos corpos docente, discente e tcnico-adniinistrativo.".
Art. 3°- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Iloriionte, aos 24 de novembro de 2005: 217' da Incon-

lidência Mineira e 184° da Independência do Brasil.
Deputado Mauri . ..urres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1-Vice-Presidente
Deputado Rogério Correia - 2-Vice-Presidente
Deputado Fábio Avelar -- 3-Vice-Presidente
l)cpuiado Antônio Andrade - 1 -Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário
Deputado Elmiro Nascimento 3-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 73

Da nova redaçào aos §* 1 e 2 do in. 155 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de .Mina-., Gerais, nos termos do § 4-'d<) art. 64

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1 -Os §* I e 2° doari. 155 da Constituição do Estado passam a vigorarconi a seguinte

redação:
"Art. 155 -
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§ 1 ' - O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. de iniciativa do Governador do Estado,
resultará das propostas parciais de cada Poder. do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da
Defensoria Pública. compatibilizadas em regime de colaboração.

§ 2'— Para procederá compatibilização prevista no parágrafo anterior eàClCtiVa verificação
dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, será constituída comissão perma-
nente. composta de seis membros. indicados:

- um. pela Mesa da Assembléia:
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 I)ctnsor Público-Geral do Estado.".
Art. 2' - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo Horizonte, aos 29 de novembro de 2005: 217' da Incon-

fidência Mineira  14 da Independência do Brasil.
Deputado Mauri Torres - Presidente da AI.MG

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 74

Altera o ao. 53 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4°do ao. 64

da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Ao. 1 - O caina e os § 2, 3', eaput. e 6° do ao. 53 da Constituição do Estado passam a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, cm sessão ordinária, na Capital do Estado.
independentemente de convocação. de primeiro de fevereiro a dezoito de julho e de primeiro de
agosto a vinte de dezembro de cada ano.

(...)
§ 20 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto da Lei

(te Diretrizes Orçamcnuírias nem encerrada sem que seja aprovado o projeto da Lei Orçamentária
Anual.

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

(...)
§ 6' - Na sessão extraordinária. aAssemhloia Le gislativa somente deliberará sobre a matéria

para a qual tenha sido convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória cm razão da
convocação.".

Ar!. 2'— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.
Palácio da Inconfidência, em Belo }'orizonte. aos 11 de maio de 2006: 217° da Inconfidência

Mineira e 1 84" da Independência do Brasil.
Deputado Mauri Torres - Presidente da ALMG

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 75

Acrescenta parágrafos ao art. 129, altera a redação do capui do ar!. 162 c
revoga parágrafo do ar!. 14 da Constituição do Estado.
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A Mesada Assembléia	islativa do Estado de Minas Gerais. nos termos do § 4° do ari. 64
da Constituição do Estado. promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. V - O art. 129 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido dos seguintes § I
ao 4°:

"Ari. 129—(....)
§ 1 - À Defensoria Pública i5 assegurada autonomia funcional e administrativa.
§ 2' - Compete à l)etensoria Pública. ob servados OS prazos e os limites estabelecidos na lei

de diretrizes orçamentárias. a elaboração de sua proposta orçamentária.
§ 3° - No caso de a 1)etensoria Pública não encaminhar sua proposta orçanientária dentro do

pra/o a que se refere o § 2 .o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta
orçamentária anual, os valores constantes na lei orçamentária vigente.

§ 4' Ocorrendo a hipótese prevista no § 3 ou desacordo entre a l)r1>sta orçamentária a
que se refere este artigo e os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias. o Poder
Executivo procederá aos ajustes necessários, para Fins de consolidação da proposta orçamentária
anual.".

Art. 2 - O capta do art. 162 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orçaiiicntárias, aí compreendidos os
créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Mini s tério Público, do Tribunal de Contas e da Defcnsoria Pública, ser-lhes-ão entregues em
duodcimos, até o dia vinte de cada mês.*'.

Art. 3 - Fica revogado o § 60 do art. 14 da Constituição do Estado.
Art. 4°— Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Incontidência. em Belo Horizonte, aos 8 de acosto de 2(X: 218° da Inconfidência

Mineira e 185' da Independência do Brasil.
Deputado Mauri Torres - Presidente
I)eputado Rêniolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
l)cpucado Ro gério Correia 2"-Vice-Presidente
Deputado Fábio Avelar - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 '-Secretário
Deputado Lui, Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Flmiro Nascimento •- 3'-Secretário

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 76

Altera a alínea ''b" do inciso 1 doi 	106 da Constituição do Estado.
A Mesa da Asse mhkáa Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos tcrmosdo §4°doart. 64

da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Ari. 1 - A alínea "h" do inciso 1 do ari. 106 da Constituição do Estado passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Art. 106-
-

h) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 do art. 93. os Juítes do Tribunal de
Justiça Militar, os Juízes de Direito, os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da
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Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros Militar, o Chefe da Polícia Civil e os Prefeitos
Municipais, flús crimes comuns e nos de responsabilidade:".

Art. 2` - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência. cm Belo Horizonte, aos 21 de dezembro de 2006: 218° da Inconfi-

dência Mineira e 1 85°da Independência do Brasil.
Deputado Mauri Torres - Presidente da ALMG.
1 )eputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Rogério Correia - 2°-Vice-Presidente
Deputado Fábio Avelar - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luii. Fernando Faria - 2°-Secretário
Deputado Elmiro Nascimento - 3°-Secretário
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ÏNL)ICE TEMÁTICO

AÇÃO DE INCONSTITI)( IONAIJDAI)E
- competência do Tribunal de Justiça (art. 106.
1,10

AÇÃO PÚBLICA
- civil iart. 120. III
- penal: função do Ministério Público
pronmser art. 120, 1

AÇÃO RESCISÓRIA
- competência do Tribuna! de Justiça (ar!. 106.

ACORDOS
- ci mpetnci :i do Estado(art. 10. 110

ADMINISTRAÇÃO FAZI'NDÁRIA
- ãreas de ação. prece(1ncia sobre setores
administi'ati'. os (au. IV)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
\.'r tamhiii SERVIl )( )R PÚBLICO)

- ações. eiIlJ)resas públicas: sociedades de
economia mista: alienação (ali. 14. § 4. IV )
- agente público: destituição: Omissão (art. 4°.
4 1°)
- atividade administrativa: sistema,,.
planejamento. tnanças (art. 14. * 2°)
-atoadministrativo. molivação. legalidade (ali.
3.42')

-- aios: fiscalização e controle. invalidação (ali.
3.4 !°

-. autarquia, fundação, órgão autônomo;
instituição. eXtiflÇao (ali. 14. § 4°. 1)
-. auto!tonhia administrativa (ari. 14. * 3°
-- cargos. empregos e Junções ian.2 1
- COflCC5SO. permissão ou autorização(art.
14. § 7°
- despesa com pessoal: limites (art. 27)
- direta (ali. 14)
- direta: criação de cargos (art. 61. VIII)
- direta: destituição de integrantes (art. 4°. § 1
- empresa pública: instituição. extinção (ali.
14. 4 4°. II)
- exercício de atividade administrativa (ar!. 20.
1. II e 111
- improbidade (ali. 29
- indireta (ali. 14. § 1°. I a V)

- indireta, adaptação à Constituição (Al)C'[' .
ar!. II). parágrafo único)
- indireta: causas e conflitos entre as respectivas
entidades: processo e julgamento: competência
do Tribunal de Justiça (ar!. 106, 1. j).
- indireta: criação, extinção ou transformação
de entidade (art. 14. § 81
- indireta: estatutos: revisão (ADUI. art. 103)
- indireta: presidentes das entidades: aprovação
da escolha: competência privativa da
Asscmhkia (art. 62. XXIII. dl
- organitação de seus órgãos: aprovação da
Assetr,hkiu (art. 61. XII)
- órgãos e entidades: autonomia gerencial,
orçamentária e financeira: ampliação (art. 14.
§4 lOe II)
- órgãos e entidades: manutenção: reestru-
turação (AI)CT. ar!. 10)
- prestação de serviço público (art. 14, § 6")
- princípios e disposições gerais (ali. 13)
- reforma administrativa: aplicação do ali. 30
(AI)CT. ali. II)

serviços públicos: participação do usuário
):lrt. 14.4 9")
- sociedade de economia mista: instituição.
extinção (ii!. 14. § 4°. II)

A!X)l.FS('ÊN( 'IA
(Ver FA1Í1.I.\, ('RIAN('A. ADOLES-

CENTE, PORTADOR I)L l)EFl('IINClA.
IDOSO)

ADVOCACIA
- id i:tilo nomeado defensor dativo;
(a inonirios (art. 272
- função e garantia do advogado (ali. 132)
- edada ao Procurador do Estado e Procurador
da Faienda Estadual (ali. 128, § 3°)

AI)VOCACIA (ERAI. IX) ESTADO
-)art. 125
-- in s tituição  1 Emenda à (onst i tilição 11°	1
-- organi/ação. lei complementar 1 A IX'F art.
III

k(;EN'lF: Pi-M.1(0
- destituição: caso (art. 4°. § 1°)
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- violação de direitos constitucionais do
cidadão: punição (ar!. 4°. § 8°)

AGLOMERAÇÃO URBANA
- fixação de normas em suas funções públicas:
aprovação da Assembléia (ar!. 61. VI)
- instituição: competência (ar!. lO. X
AGROPECUÁRIA
- fomento: competência comum da União.
Estado e Município (ar!. II. VIII)
AGRO'I'ÓX!CO

(Ver também MEIO AMBIENTE)
- uso e repressão (ar!. 248. V)
ÁGUAS
- bens do Estado (ar!. 12, 1)
AJUSTE

(Ver ACORDOS)
AlIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS,
- aprovação competência pri ii iva da
Assenihléia (art. 62, XXXIV)
- assentamento de trabalhador rural (ar!. 247.
§ 1°. IX)
- concessão gratuit. dispensa de autorização
legislativa (ar!. 247. § 3°)
- procedimento (arts. 246 e 247: A[X'T. ar!. 94)
- proibição (ar!. 247. § 7°: AIXI. ali. 95)
ALIMENTAÇÃO
- abastecimento: competência comum da
União. Estado e Município (ali. II. VIII)
- alimentos: abasteci mento interno (ali. 248,
XIV
APOSENTADORIA

(Ver também SERVIDOR I'ÜRI.ICO)
- abono- pcnTlanência: conceoiào (au. 31. § 5°a 8')
- atividades insalubres art. 36. § 1")
- cargos ou empregos temporários (ar!. 36. § 2°)
- compulsória (ar!. 36. II)
- contagem recíproca (ar!. 36. * 7")
- invalidei. (ar!. 36. 1)
- pensão por morte (ali. 36. § 51
- proporcional: tempo de serviço (ali. 36. III. e)
- proventos, limites, revisão (ali. 36. § 41
- tempo de serviço público federal. estadual.
municipal (ali. 36. §31
- voluntária, homem. muI (ter) ar!. 36. 111)
ASSEMBI .IIA LE( ; ISLATI%À
- aprovação da alienação de terra pública:
competência privativa(art. 62. XXXIV)

- aprovação da escolha: Conselheiros do
Tribunal de Contas. membros do Conselho de
Governo, do Conselho Estadual de Educação.
do Conselho de Defesa Social, de interventor
em município. dos Presidentes das entidades
da administração indireta, dos Diretores do
sistema financeiro estadual, de titular de cargo
(ali. 62. XXIII)
- atribuição de controle do poder público (ali.
73. § 1 0, Ifl
- atribuições (arts. 61 e 62)
- autorização de referendo (ali. 62, XXXVIII)
- Comissão Parlamentar de Inquérito (ali. 60,
§3°)
- comissões, convocação de Secretário de
Estado, de dirigentes de entidade da
Administração Públ i ca ou de titular de órgão
diretamente subordinado ai) Governador do
Estado (art. 54. § l '. 2 e 3°)
- comissões: criação, representação
proporcional. atribuições (ar(. 60. §* 1°c 2°. 1
a VIII)
- comparecimento de Secretários de Estado
(ali. 54. § 1")
- competência, delegação de poder (AIX-F.
ar!. 54. 1 e 11
- competência privativa (ali. 62
- composição (ar(. 52, §* 1°c 2°)
- controle externo com o auxílio do Tribunal de
Contas (ali. 76)
-convocação de plebiscito (ar!. 62. XXXVII!)
- convocação extraordinária: competência do
Governador(arts. 53. § 5°. 1, e 90. XX)
- convocação extraordinária pelo Presidente
(ar!. 53. § 5°. II)
- decisão sobre matéria vetada (art. 70. § 5°)
-deliberações, maioria absoluta (ali. 55)
- elaboração e sistematização do Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado, do l)IanO
plurianual de ação governamental e da proposta
orçamentária anual, em audiência pública
regional (ali. 157. § 5")
- fixação e modificação dos efetivos da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (ar!.
61. VII)
-incorporação, divisão ou desmembramento:
aprova (ar!. 31
- legislatura. duração (ar!. 52. § 3°)
- mudança da sede, matéria de iniciativa da
Mesa (ar!. 66. 1. g)
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- pedidos de informações às autoridades. crime
de responsabilidade. não atendimento,
informações falsas (art. 54. § 30)
- posse aos Deputados lar) 63, § 30

- Presidente: convocação extraordinária (ar!.
53 § 50 II)
- Presidente: proniulgaçãode leis (ali. 70. § 8°)
- prev idncia social de seus membros e
funcionários (ar!. 62. XXXVI)
- regimento interno. adaptação à Const ii uição
(AI -r. art. 55)
- reunião temporária, cm qualquer cidade do
Estado (ar). 53. § 40)
- reuniões preparatórias (r(, 53. § 3°)
- revisão constitucional ( AI)CT. ar!. 3")
- sessão ordinária (art. 53, capul. e § 20)
- sessões extraordinárias: convocação.
competência (ar!. 53 § 5°. 1 e II)
ASSIS1'ÇNCIA .j 1. RÍI)ICA
-- legislação privatis a do Estado e concorrente
com a União (ar!. Ir). XV. n
- serviços (ar!. 135)
ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS
- objetivo do Estado (ar!. 2". Vil])
4SSISTiNCIA SOCIAL
- ações estaduais: recursos (ar!. 194)
- diretrites (ar!. 194.1 e II)

Estado: obrigação (ar). 1931
- populações de áreas inundadas por
reservatórios: Estado: planos de assistência (ali.
194. p:ir:ís rui o único)
-- serviços (ar!. 135)
ATIVIDADE POLICIAI,

-- controle externo: função do Ministério
Público (ar!. 120. VI: ari. 125. II)
ATOS 1)0 PODER PÚI5LIC()

legil idade e legitimidade (art. 2''. II)
r\tIJlÇN('IA PUBLICA RECIONAI.
- desesa: execução e pagamento (AI)CT.
ar!. 97>
- elaboração:	Plano Mineiro de
1 )esenvol vimento Integrado. plano plurianual
de ação governamental, proposta orçamentária
anual: sistemati /ação e priori/ação de
propostas pela Assembléia Legisl ali', a (art.
157. § 50)
- execução orçamentária de propostas
prioritadas (ar!. 74. § 1°. 11 li

- fixação: percentagem: Lei de Diretrizes
Orçamentárias: destinação: execução:
propostas priorizadas (ar!. 155. * 5)
- Lei Orçamentária: atendimento das propostas
prioriiadus (ar!. 158. (r!f)Uf
- obrigatoriedade: Poder Executivo: execução:
projeto. programa aprovados (ar!. 73. § 2°. IV)

Poder Executivo; participação (ar!. 157, § 6°)
-- Poder Judiciário: participação (ar!. 157. § 60)

Tribunal de Contas: participação (ali. 157. § 60)

AUDITOR 1)0 TRIBUNAL DE CONTAS
- apI sentadorl a (art. 79. § 2°)
- nomeação (ar!. 79)
- requisitos (ar!. 79. 1 a IV)
AI! MENTo DA DESPESA
- impossibilidade de apresentação de projetos
(ar!. 68)
AtrrARQUIA

(Ver também SERVIDOR PUBLICO)
- administração pública indireta (ar!. 14. § lo. 1)
- criação de cargos. aprovação da Assembléia
(ar). 61. VIII)
- criação de cargos e remuneração dos
servidores: ver CARG( )S PUHLI('( )S
- instituição: cxiiuuçã() (ali. 14. § 4". I

regime )urídie() dos servidores; ver
SERVIDOR P(:131.ICO
- territorial de desenvolvimento (ar). 183. § 2°)
A\-AI.
-controle (ar!. 81.111)

1)

BANCO DE DI:sENvoLvIMF:NTo S.A.
E CA 1 X A ECONÔMICA 1)0 ESTA DO DE
MINAS GERAIS S.A.
- capital. participação do Estado AI )( 'I'. ar!.
l3.* 1")
- integração ao Sistema Financeiro Estadual
(AI)CT. ar!. 13)
-. ser', idores, contratos de trabalho, vínculos
cmpregaiíclos. planos de cargos e saiarios
(AI)(......irl. 13. §* 2"e 31
BANDEIRA
- símbolo do Es) udo (ar!. 7")
BENS 1)0 ES...AI)()
-- aquisição e alienação: aprovação da
Assembléia (ar!. 6!. XV)
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atribuição da Assembléia (art. 61. XIV)
- imóveis. alienação, doação, permuta, uso.
permissão. Cessan, autorização, cadastramento
e identificação (ar!. IS. §* 0 a
- imóveis, aquisição: autorização legislativa.
licitação (art. 18)
- móveis e imóveis, direitos, rendimentos.
serviços (art. 12)
- valor histórico, artístico, cultural.
monumentos, paisagens notáveis, sítios
arqueológicos: competência cornuni do Estado
e Municípios (ar!. II. III)

BRASÃO
- símbolo do Estado (ar!. 7°)

C

CAIXA ECONÔMICA 1)0 ESTAI)() DE
MINAS GERAIS S.A.

(Ver também SERVIDOR PÚBLICO.
SISTENIA FINANCEIRO ESTAI)tAL.
BANCO DE DESENVOLVIMENTO 1)0
ESTADO 1W MINAS GERAIS)
- constituiçào de empresa pública: patrimônio,
manutenção. extinção (art. 2671

CÂMARA. I)I'. Ii('ITAÇÃ()
- do Tribunal de Contas; apreciação da
legal idade de ai a rt. 76.
CÂMARA MUNICIPAL
- competências (ar!. 173, § 2°c ar!. 176)
- composicao (ar!. 17
CAMPANhA NACIONAL DE ESCOLAS
DA COMUNIDADE

ar!. 2) l
CAPII'ALD() ESTADO
- Belo 1 lorizonte (ar!. 8"
- transõrêiicia simbólica (ar!. 2.S6. § 2°)
CARGOS t)AASSEMBLÉIA
-criação.  transformação e extinção: competência
privativa da Assembléia (ar!. 62. IV 
- criação. transformação ou extinção: matéria
de iT!iciatis a da Mesa (ar!. 66. 1. di
CARGOS PÚBLICOS

(Ver também ADMINISTRAÇÃO)
I't:'HI,I(:A e SERVI DOR PÚBLICO)

—acesso e investidura (ar!. 21. § 10 a 40)

- acumulação: vedação e admissibilidade (ar!.
25. 1. II e III)
- administração direta e indireta - OSSC e
exoneração: declaração de bens (ar!. 25)
- contratação por tempo determinado ao. 22)
—criação, extinção nol'rihunal deJustiça: matéria
de iniciativa do Presidente (ar!. 66. W. h)
- criação e fixação da remuneração: matéria de
iniciativa do Governador (ar!. 66. III. b)
- criação. transforniação e extinção: aprovação
da Assembléia Legislativa (ar!. 61. Vil[)
- destituição: caso (ar!. 4°. § 10)
- do Executivo, autarquias e fundações:
competência do Governador à provisão e à
extinção(art. 90.111 eIV)
- em comissão (ar!. 23. eapul)
- cm comissão: exoneração: conversão em
espécie das férias-prêmio; base de cálculo (ar!.
31. § 2°.3° e4°)
- cm comissão e funções de confiança art. 23.
parágrafo único)
- estabilidade, perda, reintegração, extinção (ar!.
35.** 1°a31
- extinção dos desnecessários: competência do
Governador(art. 90. XIII)
- função pública: exoneração: conversão cm
espécie das férias-prêmio: base de cálculo (ar!.
3l.*' 2". 3° e4°)
- funções de confiança (ar!. 23. ca/?ut)
- investidura e exoneração - declaração de bens:
registro em Cartório(art. 258, parágrafo único)
- nível universitário: isononiia. livre empresa
(ar!. 38,
- perda (ar!. 35)
- remuneração. revisão. fixação: servidores
civis e militares (ar!. 24. §* la 80)
- titular: aprovação da escolha, quando a lei
determinar: competência pri vati a da
Assembléia (ar!. 62. XXIII. ei
CARGOS 1)0 TRIBUNAL DE CONTAS
- criação e extinção. matéria de i fliciati sa do
Presidente (ar!. 6(1. II)
CARVÃO VI (,ERI,
—saída (ar!. 147)
t'ER'lit)ÃO

defesa de direito ou interesse pessoal;
independe de pagamento de taxa ou
emolumento (ar!. 4°. § 2°)
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- compete ao Estado difundir art. 10. IV)
- desenvolvimento científico: pesquisa.
illCCllliV() (ali. 211)
- entidade de amparo e fomento: recursos:
destinação (art. 212. parágrafo único. eADCf.
ar). 92)
- isenções. incentivos e benefícios fiscais:
COnCCSSO (ar). 213)
- pesquisa básica: prioridade (ar). 211. § 1°)
- recursos humanos: formação: condições de
trabalho (ar). 211. * °)
CNEC

(Ver CAMPANHA NACIONAl. DE
ESCOLAS DA COMUNIDADE)
CÓDIGO DE FINANÇAS PÚBLICAS

Ver 1.131 COM 19 .FMEN]AR
()DlG0 I'RIBL TÁRI()

(Ver LEI C(MPLEMENTAR)
COLAR NIETR( )POLI'LN()
- composição, gestão ADCT. art. SI,
parág rafo único)
COMARCA

ai acÏo pelo Tribunal de Justiça (ar). 1 1 5
criação de lan. 98, VII)

COM ISS.()
- para compatibilização das propostas
orçamentarias parcilis de cada Poder (ar). 155.

(o\IISS()F;s DA .ASSF.\iI(I.ÉIA
c(u1s)itLlmção: cl i )1l')cncia pria)iva da

,smnhkia (ar). 62. 1
COMI'ETÊNCIAI.I:(;EsLMivA
- preservação: compcIncia privativa (li
Asscmblia (ar). 62. XXXIIIj
COMUNICAÇÃO SOCIAL
-- censura; proibições )art. 227. VI)
- Conselho Estadual de Comunicação Social:
criação (ar). 230)
- divulgação de atividades. Poderes do Estado
(ar). 228. parágrafo único)
-emissoras oficiais, obrigações (ari. 229)
- emissoras oficiais: programação (art. 228)
- intormação jornalística: liberdade (ari. 227.
parúgral'o Único)
- manifestação do pensamento, da criação e
expressão: sem restrição (ar). 227, parágrafo
único. 1 a VI)

- publicação impressa. licença ar). 227. V)
CONCESSÃO I)ETERRASPUBLICAS
- aprovação: competencia privativa da
Assemhiia (ar). 62. XXXIV)
- gratuita: dispensa de amor/ação legislativa
(au. 247. § 31

CONCURSO ) PuBLICo
(Ver também CARGOS P113LICOS)

- validade, prorrogação (ani. 21. ** la 4°)
CONDECORAÇÃO
- conferencia de: conlpekncia do Governador
(ar). 90. XVII)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
- comle(Lncia do l'rihunal de Justiça (ant. 1 00. I.
CONSELHEIRO DO 'IRIBUNAI. DE,
CONTAS
- aprovação da escolha: con1pckncia privativa
da Assemhkia (ar). 62, XXIII. a)
-forma de nomeação (ar). 78. § 1°. 1  II)
- garantias. prcrroga1iva,vencimenLos (ar). 78.
§40)

- requisiLos ar). 78. 1 a IVI
CONSELHO DA O.'U3
- controle de constinicionaiidad' Ir!. 118. \,
CONSELHO DE IWFFSA SO('IAL
- aptos ação dos membros: con!pckncia
privitis a da Assetnhkia (ar). 62. XXIII. b)
- com posição ( art. 134)
- unção ( ar). 134, § 2°
- orgallitIÇ)o i art. 1 34. § 2°)
CONSELHO DE DESF;NVOI.VIMFNTO
ECONÔMICO I: SOCIAl.
(Ver l)ESEN\'OLVI\IENIï.) I-1('N()Ml('())
CONSI:I.IIO DE GOVERNO)
- aprovaçat e eleição de membros: cOn1lxtncia
privativa da Assembléia (ar). 62. XXIII, h. e
XX IV)
- Co mupctnci a (ar). 95)

definição e composição (ar). 94. I a V)
- nomeação de dois menibros: compe(ència
do (;ovcrndor (ar). 90. XXIV)
(ONSEI.IIo) DE JUSTIÇA

Ver JUSTIÇA MILITAR)
('()NSE 1.110 DF: 110 I,ÍTICA DE
ADMINISTRAÇÃO E REMUNFRAÇAO
DE PESSOAl.
- iflStit iÇïio (au. 30)
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('ONSELIl() ESTADUAL DE COME 1 -
NI(AÇ() SOCIAL

Ver (OMUNICAÇÂ() SOCIAL(
('oNSF;uIo i:sTAI)UAI. ul: DEFESA
DOS DIREITOS DO PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA

(Ver FAMÍlIA. CRIANÇA. ADOLES-
CENTE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
IDOSO)
CONSELII() ESTADUAL DO IDOSO

Ver FAMÍLIA. CRIANÇA. AI )OLES-
CENTE, PORTADOR DE 1)EF1ClíNCIA.
IDOSO)
CONSEIJI() EsTAI)U AI 1)05 DIREI] '()S
DA CRIANÇA E 1)0 .\[x)I.ESCENTE

Ver FAMÍLIA. CRIANÇA. ADOLES-
CENTE. PORTADOR l)F DEFICIÊNCIA.
IDOSO)
CONSEIÁ1() ES'I'ADEJALDE EDUCAÇÃO

(Ver El)1CAÇÃO)
CONSEI.II()	ESTADUAL	DE
SANEAMENTO BÁSICO

(Ver SANEAMENTO I1ISJÇO)
CONSELHOS ESTADUAIS
- criação. funcionamento. extinção (art. 4°. §
14)
coNsTrrulçÃo ESTADUAL
- compromisso de manter, defender e cumprir
(AI)CT. art. 1°)
- edição pI)uIar: divulgação (AIX'l. art. 90)
-guarda: competência comum da União. Estado
e Municípios (art. II. 1
-- legislação complementar: Comissão de
Estudos (Al)('T. art. 52. §* 1' e 2°)

revisão (ADCl. aris. 3 e 4°. parágrafo único)
CONSt 1 I :FORI A JURÍDICA
- de ent idades ptíbl icI'.. edada ao Ministério
Público (art. 120. VIII
CONSUMIDOR
- defesa: curadoria especializada: manutenção
Pelo Ministério Público (ari. 125. IV)
- defesa do (art. 233, § 3°)
- direitos, defesa. divulgação (ADCT. art. 18.
§ 6°(
- organismos estatais de defesa: participação
do Ministério Público (art. 121. II)
- Programa Estadual de Proteção ao (AD(-I'.
art. 14)

CONTAS DO GOVERNADOR
(Ver GOVERNADOR)

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
- rectirsos contra a Fazenda Estadual 1 art. 263)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(art. 144. III)
CONTRIBUINTE
- direitos: procedimento administrativo:
reeti lamentação t À [Xl'. ar). 18. 1
CONTROLE DE CONSTITUCIONA-
LII)ADE

partes le gítimas para exercê-lo (art. 118)
C( )NVÊN lO
- autorização e ratificação: competência
privativa da Assembléia (art. 62. XXV)
- celebração: competência do Governador (art.
90. XVI)
- compelencia do Estado (art. lO. III)
CONVÊNIO 1 NTERM(JNICIPAL
- aprovação. competência privativa da
Assembléia (art. 62. XXVI)
- disciplinamento por lei (art. 14, § 12)
C( )OPERA'I'RA
- apoio do Estado art. 233. VI)
- tuiido de desenvolvi rilento au. 235)
CORPO DE I3(MBFIROS MILITAR

( Ver tambem POLÍCIA MILITAR e
.1%1111, F FA R
- aplicação da legislação vigente para a Polícia
Militar: prazo (AIX'T art. 100. capta)
- Comandante-Geral: processo e julgamento
(art. 106. 1, h)
- comando por oficial da reserva (art. 142. § 21
- comando superior: competência do
Governador (arts. 90. XXV. e 137)
- competência (an. 142)
- desmembramento patriiiionial. linanceiro e
orçamentário da Polícia Militar (Al)C'L art.
101. caput
- estatuto: estabelecido por lei complementar
(art. 39. eaput)
-fixação dos efetivos: matéria de iniciativa do
Governador (aO. 66. III. a)
- lixação e modificação dose féti vos; aprovação
da Assembléia )aO. 61. XII)
- inclusão das praças excluídos em virtude de
movimento rein'. indicaiório: requisitos (EMC
39. ar!. 12. (OflUi. e § 2°)
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- integrantes (art. 39. eajn1)
-manutenção da estrutura administrativa
(A1)CT. ali. 101. parágrafo único)
- oficiais e praças; opção irretratável de
permanneia na Policia Militar; prazo:
requisitos (ADCT.arts. 98 e 99)
- ordenação das despesas no exercício de 1999
(AI)CT. a. 1(X). parágrafo único)
- organização por lei complementar (art. 143)
- promoção de oficiais e nonleaçào para cargos:
competéncia do Governador (art. 90. XXV)
- regulamentos disciplinares: revisão periódica
pelo Poder Executivo (ar. 143. parágrafo único)
- relevamento, atenuação ou anulação de
penalidades ad iii i n i si ral iv as: competência
pri vali va do Governador (ar). 90. XXVIII)
- remuneração: compatibilização (ADCT, ari.
109)
CRECHE

(Ver tamhurn EIMCAÇÃO)
- atendimento (ar) 198. IX)
- servidor público, filhos e dependentes.
assistencla gratuita (art. 31. 1V;
(R ÉI)II'O

\'eu tauiihiTt ORÇAMENTO e SECRE-
FARIA DA ASSEM I3I.ÉIA;
- de nzlt tireza ali merutici a: execução (ali. 163)
-- especial: vigência (art. 16 1, § 2°
-- extraordinário: admissão (ari. 161. § 31
--cxtruordináno: vigência (art. 16 1, § 2°
-- ilimitado: proibição (ali. 161. VII)
- operações de: proibição: ressalvas (ali. 161.
III. ar!. 62. XXXII. ar!. 81. 1111
- suplementar. ver ORÇAMENTO E
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA
CRIANÇA

(Ver FAMILIA. (RIANÇA. ADOLES-
CENTE, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
IDOSO;
CRIANÇA E ADOLESCENTE

(Ver também FAMILIA. CRIANÇA,
ADOLESCENTE. PORTADOR DF DE-
FICIÊNCIA. 11)050)
- iirnias de proteção. regulamentação (At)CI.
ali. IS. 1h
CRI\W COMUM
- de Secretário de Estado (ar!. 93. § 20
- do Governador do Estado (art. 92)

- do Comandante Geral da Polícia Militar edo
Corpo de Bombeiros Militar: competência
julgamento Tribunal de Justiça (art. 106. 1. b)
- de Deputado Estadual: com peInci a
julgamento Tribunal de Justiça (ar). 106. 1. a)
- de Juiz. de Direito: competência julgamento
Tribunal de Justiça (ar). 106, 1. h)
- de Juiz do Tribunal de Alçada: competuncia
julgamento Tribunal de Justiça (ar!. 106. 1. h)
- de Juiz do Tribunal de Justiça Militar:
competência ju Igameruto Tribunal de Justiça
(ari. 106. 1. b)
- de membro do Ministério Público;
competência julgamento Tribunal de Justiça
(art. 106. 1. h)
- de Prefeito Municipal: comI)etuncia
julgamento Tribunal de Justiça (ali. 106. 1. h)
- do Procurador-Geral do Estado: competência
julgamento Tribunal de Justiça (ali. 106. 1. a)
- do Procurador-Geral de Justiça: competência
julgamento l'rihu nal de Justiça (ar!. 106. 1. a)
- de Secretário de Estado; competência
julgamento Iribunal de Justiça (ali. 106. 1, h;
-- do Vice-Governador: competência julgamento
Trihtiuiil de Justiça 'ar!. 106. 1. a)
(RJ\IF DE RI:SPONSABII IDADE
-- do('omandante Gera! da Polícia Militare do
Corpo de Bombeiros Militar (ali. 106. 1. h)
- do Gos ernador do Estadl,(art. 9 1 . 1 a VII(
- do Governador: tramitação na Assembléia
(a ri. 91. § 3°)
- de Secretário de Estado (ar!. 93. * 20)
-do Vice-Governador (ar!. 62. XIII e XIV)
CUI:ftTRA
--acesso: competência comum da União. Estado
e Município (art. II. V
- compete ao Estado difundir ( art. lO, IV
- dai as comentu rati \ as (art. 2 10)
- defesa: euradoria especializada: manutenção
pelo Ministério Público (alt 125. IV)
- escolas e bandas musicais: congo, cavalhadas.
apoio (art. 207. § 111)

Fundo de Desenvolvimento Cultural (art. 207.
* 2°
- incentivos tiscais (art. 207. V)
- legislação privativa do Estado e concorrente
com a 1 nião (ar!. 10. XV. i)
- núcleos urbanos: proteção (ali. 209. parágrafo
unico 1

- patrimônio cultural: bens (ali. 208)
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- patrimônio cultural: proteção (art. 209)
- Poder Público: garantias (art. 207)
- política cultural (art. 207)

D

DANOS
- consumidor, responsabilidade: legislação
privativa do Estado e concorrente com a União
(ali. lO. XV. Ii)
- meio ambiente, responsabilidade. legislação
privativa do Estado e concorrente com a União
(a ri. lO. XV. h)
- publicidade dos órgãos públicos (art. 17.
parágrafo único)
- responsabilidade: pessoas jurídicas de direito
público e privado (ali. ló)

valor cultural (artístico, estético. histórico,
turístico e paisagístico) (ar(. 10. XV. h)

DA'IA MA( ;NA
-- Dia dc Tiradentcs (art. 256. capul e § 2°)

DÉI3Il() FISCAL
liquidação. pequenas e micro-empresas,

cooperativas agropecuárias (ADCT. art. 73. 1
aIlI.	1°a8°)
- pequeno e mi niprodutor rural (art. 148.
parágrafo único)
DEFENSOR IA PÚBLICA
- competência e instituição (art. 129)
- criação de órgãos no Estado (art. 130. § 2°)
- Defensor Público: carreira, opção, garantias
e vedações (Al)CT. art. 22)
- Defensor Público Geral: nomeação (art. 90.
XXVI)
- Defensor Público Geral: nomeação pelo
Governador (art. 130. § 10)

- organização: aprovação da A ssembléia (art.
61. XII)
- organização: cargos de carreira (art. 130)
- organização: maIria de iniciativa do
Governador (art. 66. III, t)
DEFICIÊNCIA

Ver também FAMÍLIA. CRIANÇA.
ADOLESCENTE. PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA. IIX)SO
- admissão em cargos e empregos públicos (ali.
28)

- apoio, assistência, integração: legislação
privativa e concorrente com a União (art. lO.
XV. o)
- atendimento especializado (art. 218,
parágrafo único)
- censo, condições socioeconômlcas. culturais.
profissionais, planejamento de ações públicas
(art. 295)
- estabelecimentos de abrigo: t'iscalitação;
função do Ministério Público (art. 121. 1)
- formas de proteção: regulamentação (Al)C'T.
ali. 18. II)
- loeomoçãoe acesso. Licilidades (ADCT. ali. 88)
- proteção e garantia. competência comum da
União. Estado e Município (ali. II. li )
DELE(;AçÃ() DE' PODER
—atribuição: vedação entre Poderes (ali. 6°. § 1°)
- do Poder Legislativo ao Poder Executivo:
revogação Al)CT. Ali 54. 1 e ID
DENÚNCIA
- ele crime de responsabilidade do(' overnador
(ali. 91. §
DENÚNCIA POPULAR
- cm caso de irregularidade de agente público
(ali. 82)
Dl'PÓsl'i() t)E t)INHEI RO PÚBLICO
- ohri gat& riedade dc LIS) de i 11511)11 IÇã() ílnanccira
oficial (ali. 75
DEPUTADO

(Ver também ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA e I'OI)FR LEGISLATIVO)
- atividades incompatíveis lart. 57)
—crime inafiançável (art. 56. §* l°a 7°
- decoro parlamentar. incompatibilidade (art.
58.* 1°)
- fixação de remuneração: competência
privativa da Assembléia (ali. 62. VII)
- investidura em outros cargos (art. 59. 1)
- in iolahi idade por opiniões, palavras e votos
(art. 56. capa!)
—julgamento pelo Tribunal de Justiça (ali. 56.
§ 10)

- 1 icença. doença. interesse particular (au. 59. II)
—licença para processar: competência privativa
da Assembléia (ali. 62. VI)
- mandato, perda (art. 58. 1 a VI, § 2°c 3°)
- processo e julgamento em crimes comuns
(ali. 106.1. a)
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- remuneração: matéria de iniciativa da Mesa
(ar!. 66. 1. h)
- remuneração, opção (ar). 59. § 30)
- sistema eleitoral. in iolahil idade. imunidades.
remuneração, perda de mandato. licença.
impedimento. incoq)oraçào às Forças Armadas
- aplicação das regras da Constituição da
República (art. 56. § 81
- suplente (ari. 59. § I' e 21
- testemunho facultativo (ar! 56. § 51
- vaga. convocação de suplente e eleição (art.

	

59.	['e 2')
- Vice-Prefeitos. exercício da lunçãode Prefeitos
(Al)(7. art. 56)

DESI.NIBAR( ;ADOR
vencimentos (ar). 1 01 . § 1

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
atividade econômica: exploração pelo Estado:

proibição (ar!. 232)
- Conselho de I)esenvolvimento Econômico e
Social: composição (ar). 231, § II
- defesa (lO consumidor (ali. 233. § 3°)
- desenvolvimento econômico: fomento (ar!.
234)
- ffindo de desenvolvimento: criação (art. 235)
- inicroempresas: tratamento diferenciado (ari.

	

233.	10)

- Plano SI i nei ro de l)esenvol vi mento
integrado: execução: objetivos ( ir!. 23 1

DESPESAS PL"BJ.I('AS
- publicidade: limitação (art. 158. § 21
-- vedadas as que excedam os crédito.,,
orçamentários ou adicionais ( art. 1 6 1 . lO

DESPORTO E LAZER
clubes e associações: issistncia módica (ar!.

219)
- compete ao Estado difundir art. Ir!. IV)
- deficientes; atendimento especializado (art.
218. parágrafo único)
- desporlo: tratamento diferenciado (ar!. 218.
110
- Estado: garantia e atribuições (ar!. 2 18
- iniciativa pri ada: investimento no desporto:
benefícios fiscais (ar!. 220.parágrafo único)
- lazer; apoio e incentivo ( ar! 22)))
-- legislação privativa e concorrente com a União
(ar). lo. XV. i)
- reserva de áreas: praças: campos de esporte:
obrigatoriedade (ar!. 218. IV)

DIA DE 'LiRA I)ENI'ES
data uilaLzna)arl. 256. capiue * 21

1)1k 1)0 ESTADO DE NIINAS GERAIS
- ar!. 256, capo! e § II

1)II.IGNClA POLICIAL
- requisição: função do Ministério Público
(aris. 125. II. d e 120. VII>

DIREITO
- econôm ico( art. 10. XV. a)
- financeiro (ari. lO. XV. a)
- penitenciário (ar!. lo. XV. a)
- tributário: legislação concorrente com a União
(irl. lO. XV. a)
- ii rhanistico (ar). lO. XV. a)

DIREITO (:ONS11TUCI0NAL
i nviahil i/ação dii exercício: caso (ar). 4'. § 1")

DIREITO INDIVIDUAL
-- oten:i a (art. 73. § 2'. V

DIREITO DE INFORNIAÇÃ()
po qelos do Poder Público (ar!. 4'. § 51

DIREITODF: PETIÇÃO)

pagamento de taxa ou emolumento: i ndepende

IMREI'I'() PROCESSUAl,
- legislação concorrente com a 1. nião arl. 10.
XV. O

I)IRIITOS E GARANTIAS FUNDA-
MEN'I'A IS
- Est:iifi ,tsscuura (ar). 4°)

DIREITOS E LIBERDADES CONS-
'liii ( 'I( )NA IS

função do Ministtrio Público (art.
2(J. 111

DIREITOS POLÍTICOS
- si.ispcnsão.i mprobidade adiïnriisirati va (ar!.
29

DIREITOS SUBJETIVOS PtBLI('OS
— Estado: obictis o arf . 2°, O

DIRETRIZES ORÇA MEN1'Á RIAS
(Ver tainht.m ASSEMBLÉIA LEGIS-

LATIVA. atribuições)
-- inati.ria de iniciativa do Governador (ar). 66.
111. 11)

DISCRIMINAÇÃO
• Iiii y io com órgão ou entidade estadual;
proibida ( ,irt . 40 § 30)
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DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS OU
UNIDADES DA FEI)FRAÇÃ()

proibida ar!. ''. III
DISTRITO
- criação, organização, supressão (ar!. 170, IV)

DÍVIDA P(BLICA
Ver também ASSEMBLÉIA LEGIS-

LATIVA. atribuições
- fatos geradores. exame analítico. apuração de
irregularidades, nulidade (AI)CT. ao . 53. §* 1"
e2°)
- títulos: emissão e resgate (ar!. 161. X)
DIVISÃO ADM INIS'I'RAiiVA
- competência do Estado (u1. lO, XIII)

DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDI-
CIÁRIAS
- matéria de iniciativa do Presidente do
Tribunal de Justiça (ar!. 66. IV. e)
DOCUMENTO PÚBL ICO
- proibido negar fé (ari .5. II)
D'IÇÃ() ORÇAMENTÁRIA
- repasse financeiro-, Poder Legislativo. Poder
Judiciário, Ministério Público. Tribunal de
Contas (ar!. 162 e parágrafos)
- Universidade do Estado de Minas Gerais e
Universidade Estadual de Montes Claros: per-
centagem (ar!. 199. § 1°c 2°)

E

ECOSSISTEMA
(Ver também MEIO AMBIENTE)

conservação: competência (ar!. 10. XII)
EDUCAÇÃO
- acesso: competência comum da União.
Estados e Municípios (ar!. II. V)
- analFabetismo; erradieação: univerSall/aÇãt)
do ensino fundamental (AI)CF. ao. 76)
- bolsas de estudo: destinação (ar!. 203, § 1°)
- Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade (ar!. 291)
- compete ao Estado definir (ar!. II). IV)
-comunidade: participação (ar!. 198. VI)
- Conselho Estadual de Educação: competência
e aprovação dos membros (art. 62. XXIII, b, e
ao. 206)
- creche e pré-escolar: atendimento (ar!. 198. X

- direito de todos, dever do Estado e da família
(ar!. 195)
-ensino: acesso (ar!. 196. 1)
- ensino: aplicação dos recursos: publicidade
(art. 202)

ensino comunitário: prioridade de apoio por
parte do Estado (ar!. 291)
- ensino da Sociologia e Filosofia: 2° grau (ar!.
195, parágrafo Único)
- ensino: descentralização: diretrizes (art. 197)
- ensino fundamental: conteúdo (ar!. 200)
- ensino Fundamental, jornada de oito horas
(ADCT. ar!. 78
- ensino fundamental. obrigatório e gratuito
(art. 198, II
- ensino: gratuidade (ar!. 196, V. parágrafo
único)
-- ensino: iniciativa privada: condições (ar!. 198.
XVII. §4°)

ensino médio: prioridade (art. 198. II)
- ensino: princípios (ar!. 196)
- ensi no: recursos (ar!. 201)
- ensino: recursos públicos: destinação (art. 203)
- ensino religioso (ar!. 2(X). parágrafoúnico)
- ensino superior: criação de cursos nos vales
do Jequitinhonha e do Mucuri: dotações e
recursos (ar!. 199. § 21
- ensino superior: descentralização (Al)CT,
ar!. 7. parágrafo único
- ensino superior: fundações: opção. absorção:
extinção: vinculação ao Conselho Estadual de
Educação: transformação em fundações
públicas (AD('T. ar!. 82. § 1' e 2°. 1 e II)
- ensino superior: instituições: manutenção
(ADC'l. ao. 82)
- ensino superior: Universidade do Estado de
Minas Gerais: criação (ADCT. ao . 81. § 1°c
2°c ar!. 199. parágrafo único)

ensino superior: Universidade Estadual de
Montes Claros (ADCI'. art. 82. § 3°)
- ensino técnico: expansão (ar!. 198. IX)
- escolas estaduais: construção: ampliação;
reforma e manutenção: plano de emergência
(AI)CT. ar!. 77)
- escolas públicas, comunitárias. confessionais
e filantrópicas; fundações de ensino e pesquisa;
recursos públicos (art. 198. V. ar!. 203 e AI)CT.
ar!. 80)
- Estado: auxílio aos Municípios: proibição
(ar!. 205)
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- hemofílico, estudante: garantia de reposição
de aulas (ar!. 280)
- instituições oficiais estaduais: inaplicabilidade
doari. 198.V. (ar!. 292)
- instituições públicas e privadas, coexistência
(ar!. 196, XI)
- legislação privativa do Estado e concorrente
com a União (ar!. Ir). XV. 1)
- nialerial didático, transporte, alimentação,
assistência t saúde (ao. 198. XVI)
- menor carente: amparo (art. 198. XVII)
- objetivo do Estado (ar!. 2°. Viii
- planos de educação: apreciação pela
Assembléia Legislativa (ar!. 2(4, parágrafo
único)
- plano estadual de: objetivos (ar!. 204)
- Poder Público, garanti a (art. 198)
- Poder Público. responsahilidade(art. 198.
XVII, § 2°
- portador (te deficiência: atendimento
especializado (art. 198, lii a vi

recenseamento escolar (AI)('T.art. 75)
-- sistema integrado de hihliotecas(art. 198,
Xlii)
-- superdotados: atendinicnto(airl. 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
(ar!. 199. § 2°)
- ti iii versidades: au i onomia (ar!. 199)
- universidades: pesquisa e extensão: apoio
financeiro (ar!. 203. § 2°)
- valoriíação tios profissionais do ensino (ari.
U)6. VI)
EFE 'li VO DA POLÍCIA MILITAR

\'cr I'OI.l(IA Mll.l'IIAR
EMENDA À CONSTITUIÇÃO
-- :lisctisão e votaçàii (ar!. 64. § 31

.Iaboraçao 1,10. 6$
- iniciatisa da proposta (ar!. 64,1 a III)
- promulgação (ar!. 64. § 41
EMOIÀ tMEN'I'()
- direito de petição independe de pagamento
(au. 40, § 21
EMPRESA P1l3LICA
- dminisLração pública indireta (ar). 14. § 1°.
111)
-alienação (ar!. 14. §4°. II.	15.* 16. § 17)

- alienação de ações: controle pelo Esutdo (ar!.
14. §4". IV)
- autorização para instituição e extinção (ar!.
14 § 4°. II)
- fixação do quadro de empregos: aprovação
da Assembléia (ar!. 61. X)
-quadro de empregos: matéria de iniciatisa do
Governador (ali. 66. III, ii)
EMPRESA SUBSIDIÁRIA

.outori ação para elação: pa0iclpaçoti ciii
empresa privada (ar!. 14. § 4". III)
EMPRI.STIN1O
- contratação: competência do Governador (ar!.
90. XVIII)
ENERGIA
-. desenvolvimento, exploração (te recursos
hídricos. gás canaliiado (ar). 254)
- política (ar!. 254. § 21)
- pro i etos . recursos (ar!. 254. § 1°. e 255.
parágrafo Único)
ENSINO

(Ver EDLCAÇÃO
ENTIDADE DA AI)MINISiRAÇÃ()
INDIRIA
- sob i ncu ação da A sscinhleia: matéria de
iniciatis a da Meu (ar!. 66. 1. e)
ENTIDADE SINDICAL
- ' ntrolc de ci iiisti!ucionaljdade (ar!. 118.
VIr)
EN'l'II)ADF. I'ÚItLICA

conisuboria jurídica: vedada ao Ministério
Público (ali. 120, VIII)
EN'I'RÂNCIA
- reavaliação pelo Tribunal de Justiça (ar!.
1 15)
ESCOI.A DE GOVERNO
- liiaflhlteliÇãO pelo Estado (ati. 30. § 6')
FsiABI;I.EcIMENTo PRISIONAL
- )iscali ação: loução do Ministério Público
(ar!. 12). li
E."'LBII .IDAI)E

(Ver SERVIDOR PLRLICO)
ESTAÇÃO E( '()LÓ(; lUA

(Ver também ME.10 AMBIENTE)
- sistema integrado: criação: competência (ar!.
Ir). XII)
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ESTADO
- ausência de lei federal. competência legislativa
plena(art. 1)). § 1°. II)
- Capital (art. W')
- causas e conflitos com os municípios:
processo ejitlgamento: competência do Tribunal
de Justiça (art. 106, 1. j)

competência comum à União e aos
Municípios(art. Ii)
- competências (aris. 9°c lO)
- consórcios públicos e convénios de
cooperação: disciplinainento por lei (ar!. 14.
§ 12)
- controle pelo: alienação de ações (ar!, 14, §
4°.IV
- defesa social: política: diretrizes (ar). 134)
- desmembramento do território; competência
privativa da Assembléia (ao. 62. XXXVII)
- direitos e garantias fundamentais: assegura
(art. 4")
- direitos e garantias fundamentais: casos de
vedação (ali. 5°)
- legislação. matérias de competência privativa
e concorrente com a União (art. 10. XV)
- legislação concorrente, competência
suplementar (ar!. lo. § ]'.1)
- objetivos prioritários (ar!. 2")
- organização lar!. 1°. § 2°)
- Poderes (ar!. 6°)
- representantes eleitos ou diretamente exercem
o Poder (ar!. 1". § lo)
- República Federativa do Brasil. integra
(art. 1")
- símbolos (art. 70)

ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIS E
MILITARES

iVer LEI COMPLEMENTAR)
EX-C( )MBATENTE
- apt sc nt a jori a A I)CT. art. 49. III)
- assistência ADCT. ar). 49. II)
- serviço público: aproveitamento (ADC'E ar!.
49.1)

F

FAMÍLLA
(Ver FAMÍLIA. CRIANÇA. ADULES

CENTE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
IDOSO)

FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE,
I'ORTAI)()R »i•: DEFICIÊNCIA. IDOSO
- assistência à adolcscênciae à velhice: objetivo
do Estado (art. 2". VII)
- assistência materno-infantil: recursos (ar!.
222.§ 2°)
- Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
do Portador de Deficiência: criação e instituição
(ar). 226 e parágrafo único)
- Conselho Estadual do Idoso: criação e
instituição (ali. 226 e parágrafo único)
- Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente: criação (ar!. 226)

criança e adolescente: direitos: dever do
Estado 1 art. 222)
- criança e adolescente carente: programas (ar!.
223.parágrafo único)
- criança. creche e pré-escola (ar!. 31. IV)
- deficiência física, sensorial e mental:
prevenção: locomoção e acesso (ar!. 224)
—drogas: prevenção: atendimento especializado
à criança e ao adolescente (ar!. 222. § 31
- Estado: assistência à família (ar!. 221)
- fiscalização de abrigo para menor, idoso.
deficiente; função do Ministério Público (ar!.
121.1)
- idoso: amparo e integração (ar!. 225
- idoso: centros de lazer e amparo: criação (ar!.
225. § 2°)
- idoso: gratuidade nos transportes coletivos
urbanos (ar). 225. § 3°)
- menor carente: acolhimento (ali. 222. § 1°)
- Poder Público; incumbências quanto ao
deficiente (ar). 224. § 11
- proteção à infáncia e à juventude: ações do
Estado: diretrizes (ar!. 223)
- servidor público portador de deficiência:
assistência (ar!. 224. § 2°)
FAZENDA ESTADUAL
- pagamentos des ido ,. 1 art. 163)
FAZENDA \IUNtCIPAL
- pagamentos devidos (ar). 163)
FISCALIZAÇÃO DO ESTADO
- (Título III. cap. II. SeÇà() 1. subseção VI)
- contLíhi 1. linaucei ra. orçanicutána. operacional
1	 atribuição da Assembléia (ar!.
74.	1". 1 a III
FtS('ALIZAÇ() I)OSA'I'OS DO PODER
EXECUTIVO

c mpe)êiicia privativa da Assembléia (art.
62. XXXI)
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F'IXAÇÂ() IR) IIONIENI NO CAMPO
ohe1 i vo do Estado (ar! 2'. VI)

FORO JUDICIAL
—avaliador judicial.opçao (Al)cr, ari. 65. § 2°)
- ingresso, provimento de cargos (ar!. 275)
- regime jurídico (art. 275)
—serventias. administração. fiscaliiação (art. 274)
- serventias. oficialização (AIX'T ar!. 65)
—servidon.s. aposentadoria (AI)CF. ar!. 65. § 3")
- servidores, remuneração. opção )AI)('T. ao.
65.	10)

FUNÇÃO PÚBLICA
(Ver CA RG( ) 5) PUBLICO(S) E

SERVIDOR PÚBLICO)
FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE
COMUM

Ver REGIÃO METROPOLITANA)
FUNDAÇÃO PÚBLICA

Ver também SI kVI IX)R PÚBLICO)
—administração pública indireta (ar!. 14. § 1°. IV)
- criação de cargos, aprovação da Assembléia
(ar!. 61. Vil[)
- criação de cargos e remuneração: ver
CARGOS PÚBLICOS
- instituição: extinção (ar!. 14 § 4 1. II
- instituição. manutenção iart. 14. § 51

regime jurídico dos servidores: ver
SERVII)OR l'ÚBLICo
FIN1)() DE DEsF:NvoI.vi4ENTo
(11:11 R.'tI.

\'cr (t'l:ItRA
FUNDO 1»; DESENVOLVIMENTO
iE'IR( )P( )I .ITAN()

Ver tatu héni REGIÃO M E'I'ROPO-
ii'FAN•\

instituição ar!. 47)
FUNDO DE DFSF;NvoI.vIMENT()
REGIONAL

ver REGI()ES 1)1: I)lSENVOLVl-
MENI'O
FUNDOS
- criação. condições (ai!. 1 ( 1 , IX)

GARANTIA 1)0 ESTADO
fixação de li flues e condições: conlpctcncia

prialiva ela Assenihléia (ar!. 62. XXXII

(;ARAN'IiAS I)A MAo; IS FRATURA
- inamovibilidade (ar!. I((0, II)
- i rredu tibi 1 idade  de vencimentos (ar!. 1(X). III)
- vitaliciedade (ar). ID).). 1. a  h)
(;Ás CANALIZADO

(Ver também ENERGIA e REGIÃO
METROI'OI.11ANA
- competência para exploração (ar!. ID. VIII)
(;ES1ÃO ORÇA NIEN'FÁRIA
- avaliação de resultados (ali. SI. lO
(;OvF:RNAIR )R
- atribuições ali. 000
- autorização para ausentar-se do Estado:
matéria de inieiaii a da Mesa da Assembléia
Legislativa )art. 66. 1. í
- autori/ação para o exercício do controle de
constitucionalidade (ar!. 118. 1
- comando superior da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar (arts. 90. XXV.
e 137)
- compromisso declarado na posse (ao. 86)
- crimes de responsabilidade (art. 9 1.  1 a VIU
- edição de decreto relacionando nome das
praças excluídas da Polícia Militar (EMC 39.
ar!. 12.2")

eleição, mandato e pt»se (ar!. 84)
- fixação de remuneração: competência
priativa da AsemhIéia (ar!. 62. VIII)
- fixação e modificação dos efetivos da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (art.
66. III. a)
- governo eleito: Comissão de Transição.
atribuições (ar!. 257. parúgrafo único)
- matérias de iniciativa privativa (art. 66. III,
a a i
- obrigatoriedade de declaração de bens (ar!.
89, parágrafo único)
- obrigatoriedade de nsidência na Capital (art. 89)
- necessidade de autorização da Assembléia
pra ausentar-se do Estado (:10. 89)

lerda de mandato por exercício de outra
Função pública (ar!. 144. parágrafo único)

posse. renúncia, concessão de licença,
autorização para se au sentar do Estado,
processo e julgamento nos crimes de
responsabilidade, destituição do cargo. tomada
('Julgamento de contas: competência privativa
da Assembléia (ar!. 62. IX, X. XI. XII. XIV.
XVIII e XIX)
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- processo e julgamento em crimes comuns
(art. 92)
- promoção dos oficiais da Polícia Militare do
Corpo de Bombeiros Militar e nomeação para
cargos: competência privativa (ali. 90. XXV
- promulgação de leis (ali. 70. § 81
- relevamento, atenuação e anulação de
penalidades administrativas: competência
privativa (ar!. 90. XXVIII)
- remuneração: matéria de iniciativa da Mesa
da Assembléia (ar!. 66. 1. c)
- sanção de proposições (art. 70. 1)
- silêncio e aquiescência a proposições (ali.
70.	"e 2°)
- cl o de proposições (ali. 70. II)
GOVERNO
- organi/ação: competência do Estado (ar!. (0.11)
GREVE
—servidor público, direito de (art. 33)
GUARDA MUNICI PAI.
-criação (ar!. 138
- orientação da Polícia Militar (ar!. 183. § 4°)

H

HABEA S-CORPUS
- competência do Tribunal de Justiça (ar!. 106,
1. d
HABE.4S-DATA
- competência do Tribunal de Justiça (ar!. 106.
I.c)
HABITAÇÃO

(Ver também REGIÃO METROPO-
LITANA)
- progranias de construção, saneamento.
melhorias: competência comum da União.
Estado e Mummiepio ali. II. IX)
hINO OFICIAL DO 1NtAD()
- composição. concurso (ali. 7°c AI!)Cf. ali. 51
- símbolo do Estado 1 ar!. 7"

ICMS
(Ver IMPOSTO SOBRE CIRCILAÇÀ()

DE MERCADORIAS E TRANSPORTE
INTERESTADUAL Ë INTERMUNICII'AL)

IDOS()
(Ver FAMÍLIA. CRIANÇA. ADOLES-

CENTE, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
II)OSO
lUlAS
- bens do Estado (art. 12. 10
IMPOSTO SOBREE CIRCULAÇÃO) DE
MERCADORIAS E TRANSPORTE
IN'I'ERF'STAI)(AI .1; INTERMUNICIPAI.
- estrçiio lililictal. participação dos
Municípios. exercício 1989 e 1990.
porcentageni )A1)CT. ar!. 72. § 1°)
- ulicroempresa (ar!. 148
- participação dos Municípios, repasse de
parcelas (AI)CT. ar!. 72. § 2°
- pnx.lutorwral. rnmissão (alt 148. pan'lgmft único)

IMPOSTOS
- caráter pessoal e gradualidade (ali. 144. § 1°)
- competência do Estado. pertencentes aos
Municípios (ar!. 150)
- sobre circulação de mercadorias (arts. 144. 1.
b. 146)
- sobre prestação de serviços de transporte e
de comunicação (arts. 144. 1, h. e 146.1 a X 1
- sobre propriedade de veículos automotores
(arts. 144, 1. h: e 150. 1)
—sobre transmissão causa ,norlis e doação de
quaisquer bens ou direitos (arts. 144. 1, a. e
145. 1 e II)
- de renda: repartição: pertencentes ao Estado
(ar!. 149. 1 a IV 1

IMPROIHDADEADMINISTRATI\A
(Ver ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e

DIREITOS P01 .Íi'l(( )S)
INCAPAZ

estabelecimentos de abrigo: fiscalização:
função do Ministério Público (ar!. 121. 1)
INFÂNCIA

(Ver FAMÍLIA. CRIANÇA, ADOLES-
('ENTE. PORTADOR I)h DEFICIÊNCIA.
IDOSO)
INICIATIVA POPULAR
- possibilidade de apresentação de projetos
(ali. 67
INQUÉRITO
-civil e ação ei'. II pública (art. 120.111)
- policial: avocaçã() pelo Ministério Público
(ar!. 125. 11, &-)
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- policial: instauração: função do Ministério
Público (art. 120. VII)
- policial: prazo para prossegui menti): função
do Ministério Público (ao. 12. II. e)
- policial: recebimento: função do Ministério
Público (ar!. I25. II. h

INSTÂNCIA
- garantia i ndepe nde de paga meu lo de taxa ou
emolumento (ari. 4'. § 20)

INSTAURAÇÃO ) I)E PROCESSO
- contra Secrei ;irio de Estado, ver
SECRVrÁRI() DF ISTAI)()

INSTI'IlJIÇÂ() PRIVADA
- apoio ao Estado: assistência ao portador de
deficiência (ari. 198, VI
- assistência à saúde (art. 191)
- lazer: benefícios Oscais (:ir). 220. parágrafo
ÚiliCO)

- sistema único de saúde: participação (art.
158. V)

1NTE(;RIDAlM; Ii:RRI'F( )RIAI,
- garanúa: objetivo 1h) Estathi (art. 2, X

IN'I'ERF:SSF:s DIFUSOS F COLETIVOS
- proteçao; função do \iinistrio Público
pronio%cro iquéntocii( caaçãocivil pública
(ar!. 20. 111)
INTERESSES (FRAIS E COLETIVOS

prcscração: ohielio do Estado lan. 2", IX 1

INTERVENÇÃO ESTADUAL.
- apros aç;io e suspcnsÍo: competência
prisativa da Assemhliia ar!, 62. XXVIIh

compctênc i ao. IO. VII)
competência do Governador (art. 90. XV)

—nos Municípios: t'unçãodo Ministério Público
promover a ação de inconstitucionalidade ou
representação (ar!. 120. IV

INTERVENÇÃO FEDERAL
-- solicitaç:o: conipelêticia privativa da
Assembléia (ai. 62. XXVII

solicitação: competência do Governador ar!.
)0. XIX)
INTERVENTOR EM MUNICÍPIO
-. apro\';içio da escol lia; competcncia pni vaus a
da Assciiihléi:i (ar). 62. XXIII. e)
INVES'I'I M EN1'O
-- execuçao: condiçoes (art. 161. § 1

prioridades (art. 1

IRREGULARIDADE DE ACKN1'E
PtBIJ(()
- ))ossibilldade de denúncia pelo cidadão (ar).
82)

.iLIIZ DE DIRFI'l'()
- acesso aos tribunais de segundo grau (ar). 98.
11h
- aposentadoria (ar!. 98. V)
- auxiliar: denominação AIX'T. art. 61)
- Conipetência geral (ar). 113)
- competência exclusiva para questões agrárias
(ar). 1 14)
- critérios para promoção (ar!. 98. II
- cursos de preparação e aperfeiçoamento (art.
98. IV
- designação de juiz substituto (art. 269.
parágrafo único)

ingresso na carreira (art. 98. I
- maizistratura, recusa de	ar). 269)
- plantão forense diuturno: designação de juiï
(ar!. 27))
- residência (ar). 98. VI)
- su hst i t uu : denominação AI )( T. art. 61)
- Tribunal de Alçada: prolitoção (ar!. 270)
.JLIZAEX) ESPECIAL
- competência e composiçao (art. 11 6)

JL1ZAD() DE PEQUENAS CAUSAS
-- cniaçZio. 1 uncionahi!enhl) e processo: legislação:
)cgislaçio concorrente corri a União (ar). 10.
x\', j)

.JUN'I'A COMER( 'IAI.
- legislação privatis a do Estado e concorrente
COM a 1 inião (ar!. lo. XV. cl

JUSTIÇA
- 1 tiriç es essenciais (ar!s. 119 a 132)

.JUS'IiÇA DE PAZ
- coulposi ç io (art. 1 1 7 1

criação (AI)(—F. ar!. 63)
- juí,es de pai (atuais), direitos e atribuições.
s antai_'ens AI)('i'. art. 63)

.JUS'I'IÇA MILITAR
- corr!posição (ar). 1(19)
- competência (:ir!. 111)
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A

LAGOS
bens do Estado ( art. 12. III)

LEGALIDADE
- atos do Poder Público (art. 2", li)
LEGITIMIDADE
- atos do Poder Público (art. 2°. II)
1 }i
- alienação de ações (ar!. 14. § 4. IV)
—autonomia gerencial. orçamcntáriac financeira
dos órgãos e entidades: instrtlllleflt() específico:
natureza jurídica a. 14. § 10 e II

autorização de referendo: competência privativa
da Asscmhlúia Legislativa (ar!. (-2. § 4°)
- autorização para instituição e extinção de
autarquia. Cflhl)resa pública. fundação Pública.
órgão autônomo. sociedade de economia mista
(ar!. 14.4°)
- consórcios públicos e COflVl1iOS de
cooperação (ar!. 14. § 12)
- convocaçãodc plebiscito: competência privativa
da Assembléia Lcislativa (art. 62. § 4°
- desmembramento pairimonial. financeiro e
orçamentário do Corpo de Bombeiros Militar
e da Polícia Militar (Al)Cl. ar!. 104. euput)
- direito de greve (art. 33
- disciplinamento de consórcios públicos e
convênios de cooperação (ar!. 14. § 12)
- disciplinamento do procedimento de licitação
(ar!. IS eu/ali)
- formas de participação do usuário de ser ,, iços
públicos (ar!. 14. § 9°)
- instituição: extinção de autarquia. fundação
pública e órgão autônomo (art. 14. § 4°. 1)
- instituição: extinção de empresa pública e
sociedade de economia mista (art. 14, § 4°. II)
- orçamentaria anual ( arts. 157 e 158)
LEI CONIPLEMEN'I'A R
- apros ação) ar!. 65. § 1°)
- Códigos de Finanças Públicas e Tributário
(ar!. 65. § 2°, 1)
- convocação de plebiscito: competência privativa
da Assembléia Legislativa (art. 62. § 4°
- criação. funcionamento. extinção de conselhos
estaduais (art. 14. § 14)
- definição de áreas de atuação: empresa pública
e sociedade de economia mista (ar!. 14. § 4°. II)

- despesa com pessoal ativo e inativo: limites
(ar!. 27)
- Estatutos dos Servidores Públicos Civis e
dos Servidores Públicos Militares (art. 65. §
2°. III)
- função pública: critérios de dispensa (ADCT.
ar!. 108)
- iniciativa (art. 65)
- Lei de Organização e Divisão Judiciárias (ar(.
65.*2°. II)
- Leis Orgânicas do Ministério Público, do
Tribunal de Contas. da Advocacia do Estado,
da l)efcnsoria Pública, da Polícia Civil e da
Polícia Militar (art. 65, § 2°. IV)
- Orçamentos (ar!. 159)

Organização da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros (ar!. 143)
- Polícia Militare Corpo dc Bombeiros Militar:
estatuto (ali. 39
LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃo
JUDICIÁRIAS

(Ver também LEI COM PLEMENFAR)
- iniciativa: competência do Tribunal de Justiça
(ar!. 98
LEI DELEGADA
- elaboração (art. 72)
- forma de delegação (art. 72. §* 2°c 3°)
- proibição de delegação (ar!. 72. § 1°. 1 e 11)
LEI ORDINÁRIA
- iniciativa (aris. 65 a 72)
LEI ORGÂNICA DA ADVOCACIA DO
ESTADO

(Ver l.El COMPLEMENTAR)
LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA
PUBLICA

(Ver LEI COMPLEMENTAR)
LEI OR(;ÂNI( 'A DA POLÍCIA CIVIL E DA
P01 .ÍCIAMILFIAR

('ver LEI COMPLEMENTAR)
LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

Ver l.El ('()MPI,EMENI'AR)
LEI ORGÂNICA 1)0 TRIBUNAl. DE
CONTAS

(Ver I..Fl COMPLEMENTAR)
LICENÇA DO GOVERNADOR

(Ver (',()VLRNAI)OR(
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LICENÇA l)() VICE-GOVERNADOR
(Ver VICE-GOVERNADOR)

LICITAÇÃO
(Ver lamhiu ADMINISTRAÇÃO

PIJI3LICAeSERVI(OS PVI3UICOS
- administração pública direta e indireta:
competência do Estado(ar[. 10, XIV, h)
- contratação de obra. serviço. compra:
alienação e concessão (ar!. IS. § 1°)
- di sei p11 narnenl o por lei (ar!. 15 capo!

Nt

MAGISTÉRIO
(Ver também SERVIDOR ftBLIC())

-gratificação de regência. incen!Roà d<xência
(ar!. 284)
- I)rles'ir contratado: aplicação do disposto
no ar!. 36. 1 e II (art. 287 e AI)CT. ar!. 45)
- servidor público oriundo do Quadro de
\lagisfeno, contagem de tempo, gratificação
qüinqüenal (ar!. 285. 1 e II)
- tempo de serviço de professor: aposentadoria
ar!. 286)

-- vellclnlcntos (ar). 283. parágrafo único)

MAGISTRADO
(Ver também JUIZ DE DIREITO)

- pensão (ar!. 101. § 5"(
-- perda do cargo (ar!. 1(8). §* 1 "a 3°)
-- proibição de dedicação e atividade político-
partidária (ar!. 102. III)
-- proibição de exercício de outro cargo: exceção
(ar!. 102. 1)
-- pruihiçãode recebimentode custas (ar!. 102.11
- proventos na nau sidade (ar(.  101. * 4"(
- reaiustamen!o de venci luculos (ar!. 1 01 . §22")
-. rcmoçao cii! caso de extinção da comarca ou
mudança de sede do ,juízo (ai). 100. § 4°)
- suetçào aos impostos (ar!. 101.. § 3°)

Vencimentos (art. 101)

MANDADO DE INJUNÇÃo
- con)peteiici do Tri htinal de Justiça (ar!. 106,
1.11
MANDADO 1)E PRISÃO)

tisc.i( i AIÇ30 de ,,eu cumpri incuto: tu tição do
Ministtrio Publico i art. 125. II. a)

MANDADO DE SEGURANÇA
- competência para processare julgar: Tribunal
de Justiça (arl. 106. 1. e)

MANDADO ADMINISTRATIVO
-destituição: caso ar!. 4°. § 1°)

MANDATO ELETIVO
- servidor jtíhlucii (alt. 26. 1 a V

MATÉRIA 1W COMPETÊNCIA RESER-
'ADAAo) ESi'AD()

- atribtução da i\sscnihluia lar!. 61. XIX

NIA'IÉRIA I)F( ORRENTE
- atribuição da \sseniblia (ar!. 61. XVII

.MATÉRIA DE LE(1S1.AÇÃ() CON-
CORRENTE
- .utrihuuicão (Li Assemhkia (ar!. 61, XVIII)

NLVi'ERNII)ADE
- ,ussjs( ncia: objetivo da Estah> lar). 2°. VI[)

\IEI( )A\IIIIF.N'TE
Ver taunhéni REGIÃO METRO1'O-

L ITA NA)
-coberturas vegetais nativas: recursos hídricos:
formas de controle (ar!. 216. § 1°)
- competência comu lii do Estado (ar!. 1 1 . VI)
- defesa: curadoria especializada: manutenção
pelo Ministério Público (ar!. 125. IV)
- degradação ambiental: prevenção e controle
(ar!. 214. § 1". ffl
- ensino: educação anibiemal (ar!. 214. § 1". 1)
- Estado: defesa (ar!. 214)
- extinção de espõeies: proibição (ar!. 214. §

tiuna e Ilora. natureza, recursos naturais.
proteção: controle da poluição: legislação
wl vat iva e concorrente com a União (ar!. lo.
XV. f)
- latina e flora; preservação e proteção (ar).
214.*t°.V)
- latina e hora: proteção: competência comum
da União. Estado e Município (ar!. II. VII)
- hortos florestais: i mnplatutaç:io e manutenção:
auxílio do Estado ar!. 216. § 2°)
- Mata Atlantica. '.eredas. campos rupestres,
cavernas: patrimônio anibiental (ao. 214,  § 71
- nlecatlismos de (omento: criação (ar!. 21(i)
- Municípios: reflorestamento: assistência
(AIX'T. ar!. IX, III)
- obrigatoriedade. Poder Executivo. infiirmação.
comidula, atividade lesiva ao (ar!. 215)
- organismos estatais de defesa: participação
do Ministério Público (ar!. 121. II)
- parques, reservas, estações ecológicas: criaçào
(ati. 2I4.	1". VIII)
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- poluição: erosão: assoreamento: prevenção e
controle (art. 214. § 1 1. III)
- produtos florestais como combustível:
licenciamento (art. 217)
- proteção. conservação dos ecossistemas,
serviços públicos: competência do Estado (ari.
lO. XII)
- proteção: função do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública
(art. 120. III
- reposição florestal: produção de carvão
vegetal (ali. 217. parágrafo único, e 147
-	substâncias	tóxicas:	transporte:
arniazenamento: produção: comercialização;
controle (art. 214.	1",VI 1)
-taxa de recursos ambientais (A[)CT. ali. 18.
§30)
- terras devolutas: indisponibilidade (ali. 214.
§ 6°)
MENOR

(Ver FAMÍLIA. CRIANÇA. ADOLES-
CENTE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
IDOSO
MESA DAA5sF:MBLÉIA
- autorização para o exercício do controle de
constitucionalidade (ali. liS. II)
-eleição; competência privativada Assembléia
(art. 62. 1)

matérias de iniciativa privaIi a (ali. 66. 1)

MESA DA CÂMA RÃ MUNICIPAL
- controle de constitucionalidade (art. 118.
IV
MICROI\1I'RFS
- apoio do hstido 1 ari. 233. V)
- tratall)cr)to diferenciado (ali. 233. § lO)

MICRORRI(;IÃo
(Ver também REGIÃO METROPO-

LITANA)
- fixação de normas em suas funções públicas:
aprovação da Assembléia (art.ól .Vl)
- insútuição: competência (ad. lo. X
MILHAR

(Ver também CORPO) DE BOMBEIROS
MILITAR e POLÍCIA MILITAR)
- adicional de remuneração para as atividades
penosas. insalubres ou perigosas (art. 39. § II)
- adicionais por tempo de serviço (art. 31. 1.
ar). 39. § II)

- aplicação de dispositivos das Constituições
Federal e Estadual (ali. 39. § II)
- assistência e previdência sociais (art.3 1. III.
ar). 39. § Ii)
- atividades insalubres; adicional de
remuneração (ali. 31. V. a. 39. § II)
- crime. prisão (ali. 39. § 8°(
- direitos, deveres, garantias. vantagens.
admissão. promoção, estabilidade.
transferência para a inatividade (ali. 39, § 11
- direitos e vantagens (ar). 39. § 11)
- em atividade, cargo ou emprego público (ali.
39. § § 3°c 41
- Irias-prênhio (ali. 31. II. art. 39. § li)
- filhos. dependentes. assistência gratuita até
seis anos de idade (ali. 31. IV. art. 39. § II)
- graduação. perda (art. 39. § 81
- inatividade; afastamento (ali. 36. § 6°. ali.
39.* II)
- inatividade: contagem recíproca do tempo de
sers iço (ali. 36. § 7°. art. 39. § II)
- integrantes, estatuto próprio (ali. 39)
- oficiais superiores PM - QOS: capitão.
gratificação (ADcT. ali. 41)
- partidos políticos. proibição à filiação (art.
39.*6°(
- patentes e postos (art. 39. § 71
- patentes. direitos  deveres (alI. 39. §* 1°c 20)
-sindicalizaçãoegrevt'. proihição(art. 39.§ 5°)
MINAS E MINERAÇÃO

('Ver POLÍTICA lIÍl)Rl('A E MINE-
RÁRIA e RECURSOS MINERAIS)
MINISTÉRIO P1'III.I('()
- autonomia art. 22
- cargos; criação: extinção; vencimentos (ali.
122.1)
carreira; ingresso. condições (ali. 125. 1. a)

- controle externo da atividade policial (ali.
125.11)
- criação de cargos e fixação de remuneração:
iniciativa de projetos (ar). 66. § 21
- dotação orçamentária: repasse financeiro (ali.
162 e parágrafos)
- funções institucionais (arts. 120 e 121)
- ingresso. recusa de posse (art. 269)
- instituição) permanente (ali. 119)
-junto ao 'Fribunal de Justiça Militar e Tribunal
de Contas do Estado (ali. 124)

membros: garantias (ar). 126)
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- niciabros: edações iam. 127)
- Organização: aprovação d;i Assembléia (iii.
61, XII)
- organização, atribuições e e ,,taitito (art. 125. 1
- proibição de sua Organização) através de lei
deleeada(art. 72. § 10.1)
- proposta orçanientilria (art. 156. parágrafo
ÚnICO))

M( )RALIDA[)EADMINISTRA'II VA
oleosa à (ar!. 71. § 2°. 1

MUNICÍPIO
(Ver também GUARDA MUNICIPAL)

- assistência: objetivo do Estado (ar). 2". VIII)
- assistência do Estado (art. 183
- causas e conflitos com o Estado e municípios;
proxcssocjulganiento: competência do Tribunal
de Justiça (ari. 106. 1. j
- competência comuirt com o Estado e a União
(art. 1
- competências (arts. 169 a 17 1)
- consórcios públicos e cOflv ênios dc cooperação:
disciplinamento por lei (ar!. 14, § 12)
- cooperação com outros municipio, com o
Estado e a União (arts. 181 e 182)
- Criação: incorporação: fusão; desmeni-
bra niento: rego 1 ;imcn tação: lei complementar
estabcicccrú (ao. 67. AI)CT. ao . 18. § 4")
- despesa com pessoal ativo e inativo: limites
ao. 27)

- flscaliiaçào (art.  180)
-- intervenção: ca'.os (aOs. 184, e lO. VII)
- Lei Complementar o° 3 de 28112179: casos
de aplicação (AI)('T ai-l. 2°. § 2°
- lei Orgânica: competência para aprovação
(ADCT. ao . 2". § l°
- lei orgânica: aprovação e promulgação pela
Câmara (ar!. 172)
- limitações ao poder de tributar (ao. 171. § 1°)
- objetivos prioritúrios (aO. 166)
- organização (ar!. 165)
- pane integrante da Federação (ao. lóS)
- Poder Executivo (arts. 177 e 178)
-• Poder Legislativo (arts. 175 e 176)
- Rxleres municipais (art. 173
- topónimos; alteração (ar). 168)
- requisito-, para coação. incorporação, fusão
e desmembramento (art. 167)
- terra devoluta: delegação para legitimação
(AI)(-L ao. 93)

N

NOTÁRIO
(Ver SERVIÇO NOTARIAL E I)E

REGIS'I'RO

O

OCORRÊNCIA POLICIAL
- cópia: recebi menti pelo Ministério Público
alt. 125, li. 1)

OFICIAl. DE RE(;ISTR()
(Ver SERVIÇO NOTARIAL E DE

REGISl'ROi

ORÇAMENTO
(Ver também ASSEMBLÉIA LEGIS-

LATIVA. atrihuições
- anual: titatéria de iniciativa do Governador
(ao. 66. III. i. e ar!. 153)
- Corpo de Bombeiros Militar: ordenação de
despesas no exercício de 1999 (AI)('T. ao. 1(X).
parúgrato único)
-crédito espedal: abertura; proibição (alt 161. V)
- credito suplementar: abertura: caso de
proibição (arIs. 157. * 3 1'. e 161. V)
- de investimento da'. empresas estatais (ao.
157.11)
- diretrizes orçamentárias (ar!. 153. II. e 155)
- diretri,es orçamentárias. projeto de lei,
encaminhamento (A I)( T ar!. 68. II)
- envio à Assembléia: competência do
Governador (ai-I. 90. XI)
- execução; balancete: publicação (ar!. 157. § 4°)
-- execução de I)rol)oslas priorizadas em
audiências públicas regionais (ao. 74. § 1'', III)
- fiscal: Poderes do Estado (ar!. 157. 1
- legislação privativa do Estado (ai!. 1(1. XV. h)
- I.ci de Diretrizes Orçamentária'.,
compatibilização com plano plurianual.
comissão (ar!. 155. § 2". e ADCT. ao . 7')
- Lei de Diretrizes Orçamentária'.: fixação:
percentagem: destinação: execução: propostas
priorizadas: audiências públicas regionais (art.
l55.*5°)
- Lei Orçamentária: atendimento às propostas
prioritadas nas audiências públicas regionais
(ar). 158. Oa,UI)
- Lei Orçamentária. prjeto. encaminhamento
(A1)CT. ar!. 68. III)
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- Lei Orçamentária. objeti ,,os e metas
especificados em suhprojetos (art. 157. § U. 1)
- manutenção de sistema de controle interno
(ar!. 81)
- operações de crédito excedentes às despesas
de capital; vedação, adaptação, redução de
excedentes (ar!. 161. III e AI)CL ar!. 71)
- plano plurianual (aris. 153. 1. e 154)
- plano plurianual: compatihiliz.açãocom a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (AI)CT. ar!. 68.
parágrafo Único)
- plano plurianual. proposta. encaminhamento
(AI)CT. ar!. 68. 1)
- proibição de elaboração através de lei delegada
(art. 72. § 1°. II)
- projetos de lei (ar!. 1(4)
- projetos de lei; normas para sua apreciação
pela Assembléia Legislativa (ar!. 160)
- proposta anual; elaboração e sistematização
pela Assembléia em audiência pública regional
(ar!. 157.*51
- publicação do demonstrativo das despesas
orçamentárias dos órgãos públicos (ar!. 74. § 31
- revisão da Lei Orçainentria. exercício de
1990. projeto AI)CT, ar!. 69)
- Universidade do Estado de Minas Gerais e
Universidade Estadual de Montes Claros:
destinação de recursos (ar!. 161. l\'. "í' e ar!. 199)
- vedações 1 ali. 161
ORDEM Pt BIJCA
-- compete tu Estado manter e preservar (art.
lo, VI)
- hje!i vo do Estado (ali. 2°. V)
()RIWM SOCIAL
-)art. 85)
oR(; . NIZAÇÃ( ) .JUI.)ICIÁRIA
- alteração. deliberação da Asseniblia
Legisla! iva (A1)CT. ao . 58
- aprovação da Assembléia (ar!. 61. XIII)
- matéria de iniciatisa do Presidente do
Tribunal de Justiça (ar!. 66. IV. e)
ÓRGÃO FS'IAI)UAL
- pessoa natural ou ,jurídica; litígio; impedida
discriminação (ar!. 40• § 3°)
ÓRGÃO AUTÔNOMO
- criação e extinção: matéria de iniciativa do
Governador (art. (-,6. III. e)
- lei especifica para criação e extinção de (ar!.
14.*4". l

ÓRG()DAADMlNISTRAÇA()I)IRE'L
- criação de cargos: ver CARGOS P1.' RI JCUS
- regime jurídico dos servidores: ver
SERVIDOR PÚBLICO
- remuneração dos servidores: ver CARGOS
PÚBLICOS

PARLAMENI'ARISM()
- implantação no Estado (AI)CT. ali. 4°)
- revisão constitucional (ADCT. ar!. 40,

parágrafo único)
PARQUES ESTADUAIS
- sistema integrado: criação: competência (ar!.
lo, XII)
PARTIDO POLÍTICO
- corO role de constitucional idade (ar!. 1 1 8. VI)
PA1'RIMÔNI()
- setirança e incolumidade: competência do
Estado (ar!. 10. VI)
PATRIMÔNIO CULTURAL
(Ver CI l.TIIRA)
PATRIMÔNIO GEOGRÁFICO ESTA-
DUAL
- bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha;
proteção (AI)CT. ar!. 84, § 2°)
- estâncias hidrominerais: recuperação e
manutenção. programas de emerência (AI )(-F.
ar!. 84. § 3°)
- monumentos naturais, serras. picos.
complexos hidrotermais - conservação.
tonibtiiiento (ADCT. art. 84)
PATRIMÔNIO	II IS'I'ÓRIC()	E
AR'I'ÍSIiC()
- programas de emergência. cidades e núcleos
urbanos, reminiscências do séc. XVIII (ADCF.
ar!. 83)
- proteção pelo Estado (ar!. lO. XV. g, e II.
IV)
- proteção, Polícia Militar (AI)C1 ar!. 83.
parágrafo únici t

PATRIM(EI() PÚBLICO
- ulensa ao (art. 73. § 2'. 1
- proteçau: função do Ministério Público
promovo inquérito civil e a açãoeivil pública
(ar!. 120. III)

216



PESQUISA
- cientifica e tecnológica; instituições.
manutenção (ari. 294)
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais (ar). 294. parágrafo único, e
ao. 212, l)aracra)o único)
PESSOA NAIL I RA I.
- liiício Com irreã() OU entidade estadual:
impedida discriminação (ar). 4° lo)

l'El•lÇ;O
- independe do pagamento de taxa ou
e iioI u nleflto (art.  4°. §2")
Pl.ANFJAMENT()

Ver RFGIÃ() !vIETROIOLI'l'\NA
PLANO MlNl;IR() DE DESENVOL-
VIMENTO INTEGRADO
- conipatibil i,.ação corri o orçamento (ar). 157.
§ 2"
-- elaboração e sistemati/açáui pela Assemhkia
,aui audiência pública regional (ari. 157. § 5")
PLANO P1,11 JRIANUAI.

(Ver também ASSEMBLÉIA LEGIS
LA'FIVA. atribuições)

comnpatihil ilação com a Lei de l)irctriies
Orçamentárias Al)CT. ari. 68. parágrafo
único)
- elaboração e sistematização pela Assembléia
em audiência pública regional art. 157. § Si
- cri s io à Assembléia Leerslati va: corurpetência
do Govcrnaik r uri . 90. XI)
- matéria de iiriciati',,u do Governador i ar). 66.
III. g
PLANOS DE DESENVOI.VIMENT()

(Ver ASSEMBLÉIA LEGISI ..•V II VÁ.
atribuições)
PI.ANOS E PROGRAMAS DE GOVERNO
--avaliação tart. 81. 1
-- vedado o inicio daqueles irão incluídos rua Lei
Orçamentária anual (ar). 161. I
PLEBISCITO

corus ocação: competência privativa da
Assembléia l.egislativa (ar). 62. XXXVIII)
POBREZA

combate às causas; ulegração social:
competência coniuni da União. Estado e
rvluruici1'rio )urt. II. Xi
PODER EXECUTIVO

(l'íttultr III. cap. II. seção 11

- obrigatoriedade: execução: protelo, programa:
aprovação: audiència pública regional (art. 73.
§ 2°. IV)
- participação: audiência pública regional (ar).
l57.6"
- re iso periódica dos regulamentos
disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de,
Bombeiros Militar (ar). 143, parágrafo único.
eAIX'T. an. 102)
- sustação. fiscalização e controle dos atos:
competência privativa da Assembléia (ar). 62.
XXX e XXXI)
I'OI)IR JUDICIÁRIo
- •uuk iR ruir administrativa e financeira (art. 97
—dOtuç;iO orçamentária: repasse tinanceiro (ar).
162 e parágrafos)
- órgios que o compõem (ar). 96)
- participação; audiência pública regional (ar).
157. §6°)
- proibição de sua organização através de lei
delegada (ar). 72. § 1". 1)
- proposta orçamentária (ar). 156)
PODER LEGISLATIVO

(Ver também ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATI VA)
- controle interno: reguIan'niação ( A[)CF. art. 12h
- dotação orçamentária: repasse financeiro (ar).
162 e parágrafos)
- exercício: Assembléia Lcgislativa(art. 52. §
1°c 2°)

proposta orç mt' mui ária (ar). 156)
PODER PIBLIC()
- direito de ruir rmação sobre projetos (ar). 4°.
§ Si
--respeuto: função do Ministério Público id ar
(art. 120. lI(
PODERES DO ESTADO
- delegação de atribuições: vedação (ar). 6'.
p:urigrato único)ico
P()I.ÍCIA

(Ver também ATIVIDADE POLICIAL)
- ocorrências: cópia: recebimento pelo
Ministério Público (art. 125. II. O
- unidades civis ou militares: inspeção: função
do Ministério Público (ar). 125. II. e)
I'( )I Í( 'IA I)A ASSEMBLÉIA

rganutação, funcionamento; matéria de
iniciativa da Mesa art. 66. 1, dl
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POLÍCIA (lvii.
- bacharel em Direito; Delegado Especial de
Polícia: integração Quadro Eletivo de Delegado
de Carreira: direitos: requisites. promoção
Al)CF. ar!. 23)

- carreira: forma de ingresso e de promoções
(ar!. 140)
-chefe (ar!. 141)
- chefe: julgamento-.crime comum e de
responsabilidade (ar!. 106. 1. h)
-chefe: nomeação(art. 141)
- competência (ar!. 139)
-extinçãodocargode earcereiro(AIXF.ai'L 110)
- organização (ar!. 140)
- legislação privativa do Estado e concorrente
coma União (ar!. lO. XV. (1)
- organização: matéria de iniciativa do
Governador (ar!. 66. III. f)
- planos de carreira e regime jurídico: disposição
por lei (ar!. 38)
- remuneração: compatibilização ( Al)CT art. 109)
POLÍCIA MILFIA R

(Ver também CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR F. MILIl'AR
- Comandante-Geral. processo e julgamento
(ar!. 106. 1. b)
-comando por oficial da reserva art. 142, § 2")
- comando superior: competência do
Governador Garis. 90. XXVI. e 137)
- competência (ar!. 142
- desmembramento patrimonial financeiro e
orçamentário do Corpo de Bombeiros Militar
(Al)('T. art. 101)
- integrantes, estatuto, patentes. postos,
direitos. deveres. garantias, proibições,
vencimentos, vantagens (ar!. 39)
- fixação dos efetivos: matéria de iniciativa do
Governador (ar!. 66. III. a)
- ri xação e  modificação dos efetivos: aprovação
da Assembléia (ar!. 61. VII)
- militares que participaram do movimento
reivindicatório: retirada das anotações e dos
registros de punições administrativas ou
disciplinares (EMC 39. ari. 13)
- nomias, stiplenientação de normas da União:
organização, efetivos, garantias. direitose deveres:
competência do Estado (ar!. lO. XIV. a)
- ordenação das despesa,. do Corpo di.'
Bombeiros Militar no exercício de 1999
(AI)cr. art. 1(X). parágrafo único)
- organização: aprovação da Assembléia (alt
61. XII)

• organização: matéria de i lltQRLtls a do
Governador (ar!. 66. III. f)
- organização por lei complementar (ar!. 143)
- praças excluídas: inclusão no Corpo de
Bombeiros Militar: requisitos (EMC 39. art. 12)
-promoção de oficiais e nomeação para cargos:
competência do Governador (ar!. 90. XXV)
- regulamentos disciplinares: revisão periódica
pelo Poder Executivo (ar!. 143. parágrafo único.
e AI)C'L ar!. 102)
- relevamento. atenuação OU anulação de
penalidades administrativas: competência
privativa do Governador (ar!. 90. XXVIII)
_nmuneração:compatihilização(ADCT'.ali. 109)
POI,Í'l'ICAAGRÍCOI .A
-assis!êllcia técnica e extensão rural (ar!. II. VIII)

desenvolvimento rural: regulamentação
(AI)CT. art. 18. IV
POLÍTICA IIÍI)RICA E MINF;RÁRIA

(Ver também RI'(' L'RSOS II Íl )R I('OS e
RECURSOS MINERÁRIOS)
- áeiias mineraise termats: incentivo (ar!. 250. 111)
- águas superficiais e subterrâneas: proteção
(ar!. 250. II)
-aproveitamento; proteção dos recursos (ali. 249)
- ecossistemas aquáticos; conservação (ar!.
250.1V)
- iniciativa pública e privada: fomento (ar!.
250, VI)

princípios (ar!. 250)
P01 .Í'I'ICA PENAL E PENITENCIÁRIA
- organismos estatais de defesa: participação
do Ministério Público (ar!. 121.11)
POLÍTICA RURAL
- Lstado: programas de desenvolvimento (ar!. 247)
- participação (ar!. 247. § 10)

- política rural: desenvolvimento: consolidação
(ar!. 248)
- terras públicas: alienação: assentamento de
trabalhador rural e de produtor rural: concessão
(ar!. 247. § 1". IX. § 2°a4°)
- terras públicas: alienação: concessão (ali. 247,
§ 1°. IX. ** 2"a4°)
- terras públicas: alienação: proibição (ar!. 247.
* 7': ADC1'. ar!. 95)
P01 .ÍIIUA URBANA
- ei(lades-satélites; criação: preservação das
cidades históricas (art. 245. § 2°)
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- Estado e Xl ulileiplos: articulação ari 244.
§ I°a3°t
- planos diretores: participação do Estado (ali.
244. (OJflt)
- planos diretores: assistência do Estado (ar!. 245)
- política habitacional ali.
- erra devoluta: lcgiti fllacao no lxnrfle)r( urbano
(ar!. 246. § 2° e seUintes: ADCII ar). 96)

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Ver DEFICIÊNCIA e FAM ÍLIA.

CRIANÇA. ADOLESCENTE. PORTADOR
DE 1)1 FICIÊNCIA. IDOSO)

POSSE DO GOVERNADOR E IX) VICE-
GOVERNADOR
- prato .art. SY)

PRF;FEITO
(Ver tatnhi.m MUNICÍPIO)

- coni as: julgamento pela Câmara Municipal
(art. 180)
—controle de consti tucional idade (ar!. 118. IV)
- declaração de bens (ali. 177. § 2°)
- eleição e posse (art. 174)
- exercício do mandato (ar!. 177)
- processo e julgamento (ali. (78)
- rmi i Ileraçal (ar!. 179)

PRESIDIÁRIO
- diiei sassetirados (ar!. 4°. § 7°. Ia

PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ii Assemhkia. relrente ao exercício anterior:
competência do Governador (ar!. 90. XII)
- de pessoa Íísica ou jurídica na admiti istraçã()
pública (:11. 74. § 2°

PRESTAÇÃO I)E SERVIÇO PÚBLICO
'v'er SERVIÇOS PVI3LIC( )S

PREVIDÊNCIA SOCIAL
-- criação e majoração (te benefícios e serviços
art. 264)

- da Asseiithftia (ar!. 62. XXXVI)
legislação privativa do Estado e concorrente

LOFO a ('ORlo (ali. 10. XV. til)

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
- Administração Publica ar!. 3)

PRISÃO
Ver ESTABELECIMENTO I'RISIO-

N AI.)

PROCESSO) ADMINISIRA1I\()
- reqilisilos dc alidade (ali. 4°. § 4)

PROCESSO ) C')NTRA IJEI'E:IAIH'
F:s'I'AI)t)AI.

(Ver I)E1'U'I'AI)() 1 STAD1JAL)

PROCESSO E .ILIA;A\IENTO DO
GOVERNADOR

Ver G()VERNAI)0Rp

PROCESSO 1; JULGAMENTO EX)VICE-
GOVERNADOR

(Ver VI('L-GOVERNAI)( )R)

PROCESSO LF.G ISI .ATIV()
- (arts. 63 a 72)
- iniciativa do ( javertlad r ar!. 90. V. VI a IX
PRO( (JRADOR DE JUSTIÇA

menibio do N.i liii s! Iria Público (art. 123)

PROCURADOR, DO ESTADO
(Ver ADVOCACIA GERAL 1)0

ESTA 1)0)

PROCURADOR-GERAI, 1W JUSTIÇA
- apro'. aÇão de exoneração: competinciii
privativa da Assenihkiu (art. 62. XXVI)
- controle de constitucionalidade (ar!. 11 S. III
- destituição (aIl. 123. III. § 4°)
—escolha (ar!. 123.111. § 1°)
- iniciativa de projetos (ar!. 66. § 2°)
- lista tríplice, observação dl) ar!. 123. ** 1° a
3° (AI )C'F. ar!. 62)
- membro do Ministério Público (ar). 123)

nomeação (ar). 123. III. §) 2°c 3°)
- nomeação: competência do Governador (ar!.
90. XXVI)
- processo e julgamento em crimes comuns
(ar!, 106.1, a)
- processo. julgamento e destituição do cargo:
compctcncla pn\ alisa da Assembléia (ar!. 62.
XV e XVI)

PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO
(Ver PROCURADORIA-GERAI, DA

FAZE\l )\ ESl,\l)t AI.)

PR()('ERA DOR IA-( ERA 1, DA FAZENDA
l:SiDuAI.
- extinção (Emenda à Constituição n°56. ail.61
- Pi'aurador da Fazenda Estadual, carreira.
)pÇã(, ionomia. vedações (AI)CE ar!. 22. §
Ia-)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
(Ver ADVOCACIA GERAL 1)0

ESTA I)0)
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PRODUÇÃO E CONSUMO
legislação privativa do I3tado e concorrente

com a 1nião (ar!. 10. XV. e)
PRODUTOR RURAL
- benefícios iuri. 148, parágrafo único)
PROJETOS DO PODER P(IH ,IC()
- direito de requerer informações (ar!. 4",§ 51
PROMOTOR 1W JUSTIÇA

membro do'vliiii ,,Iério Público (ar! 123)
PROMULGAÇÃO DE LEI
- competência do Governador(art. 70. § 8°
- competência do Presidente da Assembléia
(art. 70. § 8°
- ff() e forma (ar!. 70. § K°I

l'RO\'IMENl'() DE CARGOS
(Ver SERVI )R I'1 BLICO

PUBLICIDADE DOS ÓR(;Ãos
P(BI.ICOS
- fiscaliiação (art. 73. §2°. III)
- limitação: despesa (ar!. 158. § 20)
- reslx)nsabilidade: pessoas jurídicas de direito
público e privado (art. 17)

Q

QUINTO CONSTITUCIONAL DOS
TRIBUNAIS
-- competência do Governador (art. 9!. XXII)

composição dos tribunais de segundo grau
(art. 99

R

RECEITA
- tributária: vinculação: proibição: ressalvas
(ali. 161. 1V)
- tributária: repartição (arts. 149 a 151)
RECURSO JUDICIAL
- competência do 'l'rihunal de Justiça (art. 106. II)
RECURSOS IIÍI)RICOS

Ver tamhi,(,n REGIÃO METROI'O-
LITANA e POLÍTICA HÍDRICA E
MI N ER ÁRIA)
- aqiiíteros: áreas relevantes, proteção (AI)(i'.
ar!. 86)

- e minerais: registro. (isca' i.ição. coiitrole:
competência comum da União. Estado e
Município (ar!. II. XI)

exploração, responsabilidade (ar!. 251)
preservação (ar!. 250.	2`e 3°)

RECURSOS MINERAIS
Ver t:trtihm POLÍTICA H ÍI)RICA E

MINERARIA 
- assistência aos municípios miucradores (ar!.
253. §* 10. 2°c 31
- Fundo de Exaustão e Assistência aos
Municípios Mineradores (art. 253. § 3°
- L!ariutpo. produtividade, promoção econômica
e social, preservação ambiental (art. 250. X)
- mapeamento geológico (ar). 250. VIII)
- participação do Estado: aplicação de recursos
da atividade minerúria (ar!. 252)
RECURSOS PÚBLICOS
- aplicação em ativos de empresas privadas:
proibição (ar!. 161. XI)
- déticil de empresas. fundações e fundos:
utilização (ar!. 16 1, VIII)
- transposição. remanejamento ou
Iransterência: condições (ar!. 16].VI)
REFERENDO
- autorização: competência pri Vai va da
Assembleia Legislativa (ar!. 62. XXXVIII
- desestatização de empresas prestadoras de
serviços de energia elétrica e saneamento básico
(ar!. 14,	17)
REFlÁ)RES'IAlENTO

(Ver IvIE.10 AMBIENTE)
REFORMAA( RÁRIA
- terras devolutas: competência pala destinação
(ar!. lO. XD
REFORMA DE MILITARES

(Ver SERVIDOR PÚBI .I('O
REGIÃO DE DESENV()I,VIMF,N'I'() 1)0
VALE DO RIO DOCE
- criação, competência. recur\)s financeiros
)AI)C'T. ar!. 1K. § 7")
REGIÃO METROPOLITANA

(Ver tamhiu IRBAN ILAÇÃO. RE(;I0-
NALIZAÇÃ0) e MUNICÍPIO))
-. ação administrati a: (unções públicas de
interesse comum (ar!. 4! . Ii
- aglomerações urbar'as, instituição arts. 42 e48)
- Assembléia Metropolitana. atribuições (ar!. 45)
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- atribuições do Estado (art. 46. 1 e 11
-cartografia (ar!. 43. VII)
- cooperação técnica e Financeira do Estado
(ar!. 43, parágrafo único
- de Belo Horizonte: regulamentação (ADCT.
ar!. 18.IV,*21
- desenvolviniento. desconcentração (ar!. 42.
parágrafo único)
- desigualdades regionais: planos. programas,
projetos reg. ionais (ar!. 4!. 11 )
- Fixação de normas em 51015 (unções públicas
atribuição da Assembléia (ar!. 6 1. VI)
- funções públicas de interesse comum (art.,,.
42.43.46.49, 1°c 50,11)
- funções públicas de interesse comum.
execução ar!. 14)
- Fundo de 1 )eseii rol vi mento M etropol Iam)
(ar!. 45. VII e ;til. 47)
- gás canalizado. produção e distribuição ar!.
43. VI)
- habitação (art. 43. IX
- instituição (aris. 42 a
- instituição: competência do Estado (ali. lO. X
- integrantes (ar!. 45. § 21
- meio ambiente, preservação: combate
poluição (ar!. 43. VIII
- microrreglão: instituição: tunções públicas
de interesse comum. assistência técnica
Estudo taii.49. ** 1 "e 2"eADCT.art. l. § 1">
- municípios: desenvolvimento, integração (art.
41.11)
- - orçameifi 1) ait mil (ar!. 45. V)
- planejamento integrado do desenvolvimento
sodoeconõmico (au. 43. Xl
- plano diretor metropolitano (ar(. 43.
patágra fo único)
- lll:iulos plurianuais de invcsIiIi1ent	e
diretrizes orçamentárias )art. 45. IV
-- política tarifária (art. 45. VI)
-- recursos hídricos, aproveitamento (ar!. 43. Vi
-- representação municipal (ar!. 4. * I")
- saneamento básico (ali. 43. III)
- segurança pública (ar!. 43. 11)
- transporte intermunicipal, sistema viário (ar!.
43.!)

uso du solo ni iropolitano (art. 43. IV

RE(,I,() METROPOLITANA DE BELO
IIORIZONIF;
- adequação á Constituição ( ADCT. ar!. 18. 1.
§ 2°)

-composição. alteração (AI)C]. ar'. 50. § 20

- manutenção, Municípios. Distritos (AI)CT.
art. 50. § lo)
- regulamentação i AI )(T ar!. IS. IV. § 2")

REGIME DE LR( ;iNcIA
- possibilidade de solicitação do Governador
para apreciação dos projetos de sua iniciativa
(ar!. 69)
- prazos e condições para apreciação de matéria
(art. 69. § 1"e2'

RE(;IMI: ,IL'RÍI)I(()
Ver SIRVII)( )R PÚBLICO)

REGI1E .JL'RÍI)I('() ÚNI('() Do
SERVIDOR PÚBLICO

(Ver SERVIDOR Pt'HLICO)

REGIME pENrI}:NcLRlo
- cumprimento de pena dcl initiv:u. relação de

ADCT. ar!. 64. parágra6 uuiiCt)(

RE(;IMI;NTo INTERNO DA ASSI'\I-
BLÉL.
- elaboração: competência privutivaprivativa da
Assembléia (ar!. 02. II)
- matéria de iniciativa da Mesa (art. 66. 1. a)

RI:(;I-IF:NTo INTERNO DO TRIBUNAL
DE ('()NIAS
- elaboração: matéria dc iniciativa do Presidente
do lrihtinal (ar!. 77. § 3°, 1

RI•:(;IÔrs DE DESEN VOIVIN1i N'lO
autarquia territorial de desenvolvimento:

atribuições (ar!. SI. § 11
- :iu!arquia territorial de desenvolvimento:
instituição e finalidade (ar!. 51

autarquia territorial de desenvolvimento:
organização e funcionamento (ar! .5 1. § 31
- Fundo de I)cscnvolvimcnto Regional. criação
)art. SI. § 41

inclusão em orçamento art. SI. §2")

REGIONALIZAÇÃO
- ações administrat as: objetivo do Estado
ar!. 2". IV

REGISTROS Pt'BI,1('OS
\'L'r SERVIÇO NOTARIAL E DF

RFCiIS ...R( )
RELIGIÃO
- ctiltos e igrcj:is: estabelecimento ou
subvenção: proibição (art. 5". II
- templo: dispensa de alvará ou de
licenciamento (ar!. 170. V)
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- templo: proibição da limitação de caráter
geográfico à sua instalação (art. 170. V)
REMUNERAÇÃO
- de cargo público: aprovação da Assembléia
(ar). 61. VIII)
- do Governador do Estado, do Vice-
Governador e de Secretário de Estado: matéria
de iniciativa da Mesa (ar). 66. 1. e)
- servidor: Polícia Civil, pessoal militar:
compatibilização (AI)(T. ar). 109)
- servidor público: tiXaçã() (ar). 24. § 1°. art.
30. § 5")
RENÚNCIA LX) (;ovI:RNADoR

(Ver (;OVERNADOR)
RENÚNCIA IR) VICE-GOVERNADOR)VERNAD()R

(Ver VICE-GOVERNAI)OR)
REPOSIÇÃO FLORESTAI,

(Ver MEIO AMI3IFNI'E)
REPRESENTAÇÃOJLI)ICIAL
- vedada ao Ministério Público) ao. 120. VIII)
REPRESENTANTE. EL FATO
- Poder do Estado: exercício ( art. 1 ''. § 1
REPÚBLICA FEDERATI\AD() BRASIL
- Estado integra 1 ao. 1"
RESERVA BI0LÓ(;I(A

(Ver também MEIO AMBIENTE)
- sistema integrado: criação: competência do
Estado (ali. 10. XII
RESPONSABILIDADE, SOLIDÁRIA

imputação (ao. SI. parágrafo único)

SAN ÇÃ()
- de proposição de lei (art. 70. O
SANEAMENTO BÁSICO)

(Ver também RlGIÃO METROPO-
LITANA)
- Conselho Estadual de Saneamento Básico (ar).
192.	lo)
- política: planos plurianuais (ar). 192)
- quadro sanitário e epidemiológico: avaliação
(ar). 192.3°)
- recursos (ar). 192. § 2°)
SANGUE
- bancos de (ar). 190, parágrafo único)

- transfusão (ar). 191. § 31
SAÚDE

(Ver também SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE)
- ações e serviços de: diretrizes (aOs. 187 e
188)
- deficiência: prevenção (art. 190. XIV)
- Departamento de Saúde da Polícia Civil.
transformação em hospital (AIX -F. ar). 16)
- direito de todos e dever do Estado (art. 186)
- e assistência, proteção: competência comum
da União. Estado e Município (ar). II. II)
- especialidades médicas, incorporação ao
quadro do Estado tAI)CT. ar). 18, § 81

garantias (ar). 186. parágrafo único)
hemofílicos e aidéticos: assistência (arts. 279

e 280)
- instituições privadas (arts. 188. V e 191)
- objetivo do Estado (ar). 2°. VII)

proteção: legislação privativa do Estado e
concorrente com a I_FIIIO (art. lo. XV. m)

transplante: transfusão de sangue (aOs. 191
§ 3°c 281)
SECREIARIA DAASSENIBI ,IIA
- aprovação de créditos stiplcmentarcs:
competência privativa da Assciiihléia (ar). 62. V)
- regulamento: matéria de iniciativa da Mesa
(ar). 66. 1. (1)
SECRETARIA DE ESTADO
- criação e estruturação: aprovação da
Assembléia ar). 61. XI)
- criação, estruturação e extinção: matéria de
iniciativa dt i Governador (ar). 66. III. e
SECRETARIA 1)0 TRIBUNAL DE
CONTAS
-organização: matéria de iniciativado Presidente
do Tribunal (arts. 66. II. e 77. § 3°. 1
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

criação de cargos e ('unções: niatéria de
iniciativa do Presidente do Tribunal (art. 66.
I V. h)
SECRETÁRIO) DE ESTA DO
- escolha e competência (art. 93. § 1°)
- fixação de remuneração: competência
privativa da Assembléia (ar). 62. VIII)
- instauração de processos: competência
privativa da Assembléia (ar). 62. XIII)

222



- nomeação e exoneração: competëncia do
Governador (ar!. 9( 1)
- remuneração: ni:itéria de iniciativa da Mesa
(ar!. 60. 1, e)
SEDE DA ASSEMBLÉIA
- mudança temporária: matéria de iniciativa da
Mesa (ar!. 66. 1.
SEDE DO GOVERNO ESTADUAL

!ranslerência ien)poriria: itpros ação da
A',scn!hléia ar!. 61. XVI)
SEGURANÇA
- compete ao Estado manter e pieser ar (ar!.
lo. VI)
SE(;URANÇA PÚBliCA

(Ver também REGIÃO METROPO.
I.ITANA
- l)cpartamcnto de Ordem Política e Social.
extinção (ADT. art. 15
- objetivo do Estado (ar!. 2'. V
- Oreãos (ar!. 130)
SEGURIDADE SOCIAL
- compete ao Estado difundir (ar!. 10. IV)
SIÁ;L'RO
- apólice-se(uro. ' ítinias de crime de morte
:ari. 296)
- resgate da apólice-seguro ao Estado pelo réu:
.iinoiii/açõcs: trabalho em estabelecimento
cnal (ar!. 296. parágrafo único)

SEMANA 1W \IINAS
- celebrações cívicas (ar!. 256. § 1")
SERVIÇO FORENSE
- custas: legislação privativa do Estado e

concorrente coro :i 1 111:10 (ar!. lO. XV. d
SERVIÇO NO'IARIAI, E DE REGISTRO

aposentadoria ( AI )( '1'. ar!. 65. § 3'
-- criação. 1 tis:io e desmembramento (ar!. 278
--exercício. delegação do Poder Público (AI)CI'.
arts. 66 e
-. ingresso em cargos (ar!. 275)
- ingresso na atividade: concurso (ar!. 277. §*

e 4"
notários. oficiais de registro. propostas:

Ibcalização(ar!. 276. 1")
- ulieialiiação (Al)('F. ar!s. 29 e 65)
-- regime jurídico único (ar!. 276)
- serventias atuais: manutenção. vacância (ar!.
28.	]"e 2")

- serventias do foro judicial: administração.
Iiscalitaçáo e controle (ar!. 274)
SERVIÇOS P(BLICOS
- direitos dos usuános. delegação de execução.
licitação (ar!. 40. * 1°!
- eficiência, segurança e continuidade (ar!. 40. 1)
- empresas concessionárias e permissionârias
(ar!. 40. 2". 1)
-empresas concessionárias ou permissionárias:
alienação de ações: autorização (ar!. 14, § ló)

liscaliiaçãode sua insuficiência (ar!. 73. § 2". Iii
tormasde paiiicipaçáodo usuário (ar!. 14. § 9")
participação do usuário (ar!. 14. § 90)

- política tarifária (ar!. 40. § 2''. II)
- prestação de: concessão ou permissão (ari. 40)
-- )restaçáo m de: reclaniação: representação
disciplinada cm lei (ar!. 14. § 9°: ar!. 40. § 40)
- responsabilidade por danos (ar!. 40. § 3°)
- usuários de baixa renda (ar!. 40. * 5")
- utili fação temporária pelo Poder Público:
calamidade pública (ali. 40. * 30)
SERVIDOR PÚBLICO
- abono . perm:mi I'ncia: COnCeSSãO (ar!. 3 1. §* 50
a 8")
- adicionais por tempo de serviço (ar! .31 . 1)
- adicional trintenário (art. 3 1. VI

agente político ou público: posse. exoneitção.
declaração de bens (ar!. 258. parágrafo único. e
AI)CT. ar!. 9°
- aposentado: férias-prêmio não gozadas:
pa gamento ( AI)CT, ar!. 57)
- aposentado, reversão à atividade (AIXT ar!.
53. parágralo único)
-- aposentadoria (ar!. 36)
- aposentadoria, contagem de tempo (AI )CI'.
aris. 43 e 44)
- assistência e previdência sociais (ar!. 31. § 6°)
-- ati\ idade adniitiistrativa. exercício: Poderes
do Estado, autarquias. fundações. sociedades
de economia mista, empresas públicas (ar!. 20.
1. II e III)
- atividades insalubres: adicional de
rcmt!i!eração (ar!. 31, §6°. III)
- ativos e inativos, limite de despesa (ar!. 27.
parí g rai,o único. 1 e 11

bacharel em Direito: Delegado Especial de
Polícia: direitos: requisi!os. promoção (A l)C'I.
ar!. 23)
- cargo efetivo: remuneração. vantagens.
proventos (ar!. 282 e ADCT. ar!. 39)
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- cargo em comissão: exoneração; conversão
cm espécie das férias-prêmio: base de cálculo
(ar!. 31. §* 2°. 3°c 4°)
- cargos: acumulação; profissionais de saúde
(ADCT. ar!. 20. parágrafo único: ar!. 25. III)
- civil: apostilamenio, garantia de direitos:
cargos de provimento em comissão (art. 32. §*
l°e2°)
—civil: estabilidade (art. 35)
—civil: greve. direito de (ar). 33)
- civil: mandato eletivo: dirigente sindical (ar!.
34. § 3°)
- civil. militar. administração direta, indireta:
vencimentos e salários: reajuste (AI)C1'. ar!. 34)
- civil: regime jurídico único. administração
direta, autarquias e fundações públicas (ali. 30.
§* I°a3°)
- ci ii: vencimentos. isonomia (ar! .32)
- concurso público: regime único. integração
(Al)CT. ar!. 31, parágrafo único)
- conselho de política de administração e
remuneração de pessoal: instituição (ar). 30)
- contratado: concurso (AI)C]'. art. 31)
- contratado: escolas públicas: contagem de
tempo (AI)CT. ar!. 29)

contratado: regime trabalhista: ressarcimento
(Al)CT. ar!. 35. §* 1° a 31)

- contribuição sindical: consignação cm folha
de pagamento (ar!. 34. § 2°)
- deficiente: admissão cm cargos e empregos
públicos (ar!. 29
- direito a creche, indeniiação (art. 262)
- direito de  greve: limites definidos em lei (ar!. 33)
- direitos (ar!. 31)
- diretor: escola pública: provimento (AI)CT.
ar!. 79
- dispensa ou exoneração: despesa'. limites:
critérios de (art. 27)
- disponibilidade (ar!. 35. § 3"
- empregados públicos (ar!. 20. 11
—estabilidade (ar!. 35 e ADÇT. ar). 3(1,1 cite
ar!. 1(4)
- férias-prêmio: contagem em dobro: exclusão
da garantia (ar!. 31. II)
- férias-prêmio: conversão ciii espécie.
contagem em dobro (ar!. 31. II e AIX'T. ar!. 91
eart. 114)
- filhos, dependentes, assistência gratuita até
seis anos de idade (ar!.. 1. § 6° II)

- fixação do regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade. aposentadoria, reforma de
mililares: aprovação da Assembléia (ar!. 61. IX)
- l'isaçãodo regime jurídico: matéria de iniciativa
do Governador (ar!. 66. III. e)
- fixação dos padrões de encimnento (ar!..2
- formação e aperfeiçoamento: Escola de
Governo (ar!. 30. § 61
- função pública: critérios de dispensa (ADCT.
ar!. 108)
- função pública: direitos (Al)CT. ar). 105)
- função pública: exoneração: conversão cm
espécie das férias-prêmio: base de cálculo (ar!.
31. § 2°. 3°c 41
- ['unção pública: integração ao quadro ektivo
(Al)CT. art. 106. 1 e II)
- ratit)cação adicional por 30 anos de serviço
(ar!. 31. VI. e parágrafo único)
- inativos, pensionistas. serventuários do foro
judicial e extrajudicial. atualii.açãode proventos
e pensões (ADCT. arts. 36 e 37)
- irredutibilidade do salário: exclusãoda garantia
)art. 31. ('O/)Ut)
- mandato e let i o ( art. 26. 1 a IV
- médico-veterinário: disposição lESA (Al)CF.
ar!. 24. parágrafo único)
- nível universitário, vencimento (art. -38)
- oriundo do Quadro de Magistério: contagem de
tempo. gratificação qüinqüenal (ar!. 285.1 e II)
- planos de carreira (art. 30 e Emenda à
Constituição n" 57 ar). 51
- Policia Civil: remuneração: compatmhiliiaçâo
(AIX'T. au. 109
- portador de deficiência: admissão (art. 28)
- processo administrativo: revisão (A1)(T ar!. 19)
- professor catedrático aposentado da
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais:
proventos, revisão (ADCT. ar ). 38)
- programas de qualidade e produtividade. de
treinamento e desenvolvi tilento. de
modernização. reaparel hamento e
racionalização (art. 30. § 411
- readmissão: vedações (AI)C'F. ar!. 28)
- readmitido: direitos', integração ao quadro
efetivo (Al)CT. art. 107)
- reajustes diferenciados: disposição por lei
(ar!. 32.31
- regime jurídico único: administração direta.
autarquia e fundações públicas (al. 30. §* l°a 3°)
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- relesaniento, atenuação OU anulação de
penalidades administrativas; conipelência
privativa do Governador (art. 90. XXVIII)
- remuneração; fixação (ar). 24. § 1". au. 30, § 50)

- remuneração: revisão geral lan. 24
- remuneração, revisão, nível real 1986. opção
(Al)('T. art. 34. § 1°c 2°)
- remuneração; vedação de vinculação ou
equiparação de espécies reniuneratõnias (art.
24. * 31
- reversão à atividade (AI)CT. ar ). 47
- supervisor pedagógico: jornada de trabalho
(ar). 21(1)
- rempode serviço: curso universitário (ADCT.
arts. 39e21(2)
- transferência ou cessão para entidade;
anuência (ari. 14. § 13)
- sencimentos: isoflonlia: CEEMG - RI )MG
(AI)C1'. ar). 401
SÍMBOLOS
- Ist:kl , (ar!. 70)
SIS'I'i.\IA ESTADL;Al. DE (;1:REN-
CIAMEN1'O DE RECURSOS HÍDRICOS
- circunscrições hidrográficas (art. 250. § 1

- estrutura institucional e Iiiinice ira (Al)Cl'.
art, 85)
SISTEMA FINANCEIRO ESTADUAL
-- captação de recursos: aplicação (ali. 240)
- Conselho Diretor: servidores: participação
art.24l.** 1"c2')
- Constituição 1 aiis. 236 e 237)
-- impostos, taxas, contribuições, receitas:
arrecadação (art. 2391
- instiluições financeiras, empresas públicas.
eonsl ituição. denorni ntÇã(). pari ieipação do
I:siado. servidores. cargos e salários (AI )('I.
ar!. l3.** ]'a 3")
- participação do Estado: controle acionário
(ar). 238. parágrafo único)
-. presidentes e diretores: aprovação da escolha:
competência privativa da Assembléia (art. 62.
XXIII. W
- transformação, fusão, cisão, incorporação,
extinção: aulori/:ição da Assembléia Legislati a
(art. 238
SIS'I'EMA'I'RIBt"J'ÁRI() ES'IADUAI.

(Ver ASSLVIRI.ÉIA LEGISLA1'IVA:
atribuições)

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(Ver também SA( 1

—competência: atribuições Gari. 190t
- controle e fiscalitaçãti(au. 190.1. VI, VII. IX)

- recursos (ar). 11(9)
- sistema de informação (ar). 190. XV
SOCIEDADE
- segmentos. instituições: diretrizes de atuação
estatal (ar). 260)
SOCIEDADE 1W ECONOMIA MISTA
-administração pública indireta (ali. 14, § 1.10
—alienação (art. 14. §4°. II. § IS. § 16.* 17)
- alienação de ações; controle pelo Estado (ar).
14. § 4°. IV
- autorização para instituição e extinção (ar).
14 § 40. II)
- fixação do quadro de empregos, aprovação
da Assembléia (ar). 61. X)
- quadro de empregos: matéria de iniciativa do
Governador )art. 66, III. dl
SUBSTITUIÇÃO DO GOVERNADOR
- pelo Vice-Governador. pelo Presidente da
Assembléia e o do Tribunal de Justiça (art. 87

ii

TAXA 01 1 EMOLUMEN'I'()
- direito de petição i ndepende de pagamento
tari. 4",*2°)
TAXAS
- instituição (ali. 144)
TECNOLOGIA
- di fusão: eompetcneia do Estado (arÉ. 10, IV)
TEI.ECO)'IINICAÇÕES 1»; MINAS
GERAIS
-- part ci paça( do Estado, aumento 1 ar!. 266)
TERRA DEVOLUTA
-- alreiiição: procedimento (ar). 246. § 2" e
seguintes: ADC'I', au. 94)
- aproveitamento e destinação; competência
(ar. lo. XI)
- bens do Estado (art. 12. IV)

lettimação e discriminação: delegação aos
municípios (AI)C1'. ar!. 931
- legitimação no perímetro urbano (art. 246. §
2° e seguintes: AI)(.. ... art. 96)
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TERRA PÚBLICA
- ação judicial discrimina(ória'. requisitos para
legitimação art. 247. § 81)
- alienação: as'eTuamento de trabalhador rural
e de produtor rural (art. 247, § 1'. IX)
- alienação: concessão gratuita', dispensa de
autorização legislativa (ar). 247. § 31')

- alienação e concessão; aprovação:
competência privativa da Assembléia (ar!. 62.
XXXIV)
- alienação; procedimento (arts. 246 e 247;
AI)(-F. art. 94)
- alienação: proibição (art. 247. § 7": AI)CT.
art. 95)
- cessão de USO. rescisão de contratos
inadimplidos (Al)CT, art. 8°)
- devolutas (ADC1', ar!. 6°)
- doação, venda, concessão. revisão por
comissão especial (AI)CT. art. 7")
- identificação. delimitação (ADCF. ar ). 6°)
- imóveis adquiridos por doação municipal.
destinação. reversão (ADCT. ar). 6°. § 2°
-- relatório anual: relação das terras a serem
legitimadas: coca mi nhamento à Assembléia
Legislativa (ar!. 247. §
TERRITÓRIO 1)0 ESTADO
- incorp)ração, dis isão ou desmembramento:
aprovação da .Assemhhia Legislativa (art. Y)
- unidade e integridade: objetivo do Estado
(art. 2°. V)
TRÂNSITO
- política de educação (art. II. XII)
TRANSPLANTE
- controle do Estado; estímulo (ar!. 28))
- remoção de órgãos. tecidos, substâncias
humanas e transtusão de sangue: legislação
suplementar 1 ar!. 191. § 3")
TRANSPOR'I'EAQUAV IÁRIO
-- expl oração: competência ar!. II.). IX)
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
- exploração: c mpetêiicia art. 10- IX
'I'RANSPORi'E INTERMUNI('lPL

Ver REGIA() NIE'FR( )P( )l..I'IANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- passageiros: competência pala exploração
(ar!. M. IX )
TRIBUNAL DE ALÇADA DE MINAS
(; ERA IS

eOI1I))'teflcia (ar). 108 e AI)CT ar). 59)

-jurisdiçãoe sede (ar!. 107)
- rnanutcnço, denominação, composição,
alteração (AI)CE ar). 60)
- uni licação como Tribunal de Justiça (Emenda
à Constituição n° 63)
TRIBLNALDE CONTAS
- aplicação de multa (ar!. 76. XIII)
- apreciação de atos de admissão de pessoal no
serviço público (ar!. 76, V)
- apreciação de concessão de aposentadorias
(ar!. 76. VI)
- apreciação e parecer sobre as contas do
Governador (art. 76. 1)
-( âmara de Licitação: apreciação da legalidade
de ato (art. 76. § 60)

- competência para auxiliar a Assembléia na
fiscalização do Estado (ar!. 76)
-competência prisativa (art. 77. § 31
- Composição (ar!. 77)
- conselheiros: aprovação da escolha;
competência privativa da Assembléia (ar). 62.
XXIII. a)
- dotação orçamentária: repasse financeiro (ar!.
162 e parágrafos)
- elaboração do Regimento Interno, eleição de
órgão diretivo e organização de Secretaria (ar!.
76. §.3-, 1)
- enhissão de parecer sobre empréstimos (ar!.
76. VIII)
-exame de procedimentos licitatórios (ar). 76.
XIV)
- fiscalização da aplicação de recursos
repassados por convenio (ar). 76. XI)
- fiscalização das aplicações do Tesouro
Estadual (ar!. 76. XXII)
- fiscalização de empresas com a participação
do Estado (ar!. 76. X)
- função de fiscalização do Poder Público (ar!.
73.* 10.11)
-julgamento dos administradores públicos (ar).
76.11)
- matérias de iniciativa privativa do Presidente
(ar). 66. II)
- nomeação de Conselheiros: competência do
Governador (ar). 90. XXIIh
- organização (art. 77. § 1°c 21)
- participação; audiência pública regional (ar!.
157. § 6°)
- proibição de organização através de lei
delegada (art. 72, § 10.1)
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- promoção de tomada de contas (ar!. 76. IV
- proposta orçamentária (ali. 156. parágrafo
Único)
- realização de auditorias (ar!. 76, VII)
- representação de irregularidade ao Poder
Competente (ar). 70. XVIII)
TRIBL (NA 1 Do JÚRI
- uncionnlento. composição lart. 12)
'I'RIIfl NAL DEJUSTIÇA
- alteração da organização judiciária (AI)C'l'.
ar). 55)
- competência ( arts. 98. 103, II. 104. 106. 1 e
II. e AI)CT. art. 59)
- composição (ar!. lOS)
- matéria de iniciativa do Presidente (,til. 66. IV)
•I'RIRUNAI . DE JUSTIÇA MILITAR
—juris(lição, sede e composição lar). II)))
- mii nmteação de Consel hei ros:competência do
Governador (art. 90. XXIII
TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU

competência (art. 103.
TRIBUNAIS EJI I Í'I.OS INFERIORES

criação e orgaili/ução (art. 66. IV. a)
TRIBUTOS

(Ver (amhéni IMPOSTOS e TAXAS)
-- alitumi/ação para recolhimento (te receitas (ar!.
239)
-- limitações ao poder de tributar (ali. 152. 1
TURISMO
-- artesanato: estímulo (art. 243, IV)
- Estado: apoio e incentivo (ari. 242)
- fundo de assistência ao turismo: criação (ar),
243. VI)
- política estadual dc turismo: diretrizes (art. 243)
- regionalização (art. 243. 1. IV. V)
- turismo social: incentivos: benefícios fiscais
(ar!. 243. parágrafo único)

U

UNIÃO
- competência comum com Estado e
\'ltil('ípios (ar). II)
UNIDADE 1'; INTEGRIDADE T IRRI-
'I( )RI.\ 1.
- g:LraIliIa: objetivo do Estudo (ar). 20, X)
- preservação: objetivo do Estado (ar!. 2°. X0

UNIDADES FEDERATIVAS
- proibida a distinção (ar). 5°. 111)
UNIVERSIDADE DO ESLIX) DE MINAS
GERAIS

(Ver tanibmn EDUCAÇÃO)
- criação ),ADCT. ar!. 81)
- destinação de recursos (ali. 161. IV. f e ar!.
199
- dotações e recursos: criação de cursos
superiores nos vales cio Jequitinhonha e do
Mucuri (art. 199. § 2°)
- dotações e recursos: percentagem (ar!. 199.
§ l"e2°)
- instalação e absorção de entidades de ensino
superior (AI)CT. art. SI. § 0)
- integração ai.) sistema estadual de ensino (art.
52. * 4'
LJNI VER SID..DF; I:S'IADUAI, DE
\ION'I'ES CLAROS
- destinação de recursos (ali. 16. IV. feart. 199)
- dotações e recursos: criação de cursos
superiores tios vales do Jequitinhonha e do
Mueuri (ar!. 199. § 21
- dotações e recursos: percentagem(art. 199. §

integração ao sistema estadual de ensino (ar!.
82. § 4"
LISO) 1)0 SOLO

Ver REGIÃO METROPOLITANA)

VAU A 
N CI A DOS cAR(;os I)()

GOVERNO
- eleição para provimento (ar). 87. § 1" a3")
- norimias para a sucessão (art. 87)
VAI.ORES ÉTICOS
- preservação: ohet 1 vo do Estado ( art. 2°. III)
VARAS JUDICIÁRIAS

criação: competência do Tribunal de Justiça
(art. IS)
- criação. organi/ação e fixação de vencimentos:
matéria de miei ativa do Presidente do Tribunal
de Justiça lar!. 66. IV. a)
VELHICE

(Ver FAMÍLIA. CRIANÇA. ADOLES-
('ENTE, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
IDOSO
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VENCIMENTOS
- contrihuiçao social (art. 24. § 6° a 8°)
- irredutibilidade (art. 24. § 5°)
- limite (ali. 24. § 1°)
- servidor público, civil, militar: ivisão. fixação
(art.24.** 1°a8°)
-- ViIiCLIIUÇiU xuequip ção: vedação lati. 24. § O)

VENCIMENTOS I)E MEMBROS E
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
CONTAS
-- fixação: matéria de iniciativa do Presidente
(art. 66. Ii)
VEREADOR
- declaração de bens (ali. 175. § 21
- eleição e posse (ali. 174)
- remuneração (ali. 179)
VE1'()
- de proposição de lei (ali. 70, 11)
- pra/o de publicação (ali. 70. § 3")
- rejeição ou manutenção pela Assembléia (ali.
70. §* .S°a 7°)

VICE-GOVERNADOR
- atrihuiçúes (ali. 85. § 2")
- autorização para ausentar-se do I'aís (ali. 66. 1. 1)
- compromisso da posse (ali. 86)
- declaração de bens(art. 89, parágrafo único)
- eleição, mandato e posse (ali. 84)
- fixação de remuneração: competência
privativa da Assemhltia (ali. 62. VIII)
- posse. renúncia, autorização para se ausentar
do País, processo e julgamento nos crimes de
responsabilidade, destituição do cargo;
competência privativa da Assembléia (ali. 62.
IX, X. XII. XIV e XVIII)
- processo e julgamento em crimes comuns:
competência do Tribunal de Ju stiça (ali. 106. 1. a)
- remuneração; matéria de iniciativa da Mesa
da Assembléia (art. (A. 1. e)
—substituição do Governador (art. 85. § lo)
VICE-PREFEI'R)
- declaração de bens (ali. 177. § 21
—eleição e posse (ali. 174)
- remuneração (art. 179)
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