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EM NOME DE DEUS TODO PODEROSO

O povo mineiro, por seus representantes em Assem-
bléa Constituinte, decreta e promulga a presente

CO»stituição do Estado de Minas Geraes

TITULO 1

PRELIMINARES

Art. 1. O Estado de Minas Geraes,
parte integrante e inseparavel da Republi-
ca dos Estados Unidos do Brasil, exercerá
em seu territorio os poderes que lhe são at-
tribuidos pela Constituição Federal.

Art. 2.0 Os poderes politicos do Es-
tado são o Legislativo, o Executivo e o Ju-
diciario, independentes .e coordenados en-
tre si.

Paragrapho unico. E' vedado a qual-
quer desses poderes delegar suas attribui-
ções, e o cidadão investido nas funcções de
um delies não poderá exercer as de outro.



TITULO II

DO PODER LEGISLATIVO

CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES GERAES

Ari. 3.° O Poder Legislativo será exer-
cido por uma Assembléa, com a sancçuio
do governador do Estado.

Art. 4.° A Assembiéa Legislativa com -
pôr-se-á de representantes do povo e das
organizações profissionaes, eleitos na for-
ma da lei para um periodo de quatro an-
nos.

§ 1. -  Serão elegiveis para a Assembléa
os brasileiros maiores de vinte e um annos
e alistados eleitores desde tres annos antes.

§ 2 . 0 A representação popular consti-
tuir-se-á de quarenta e oito deputados, e a
profissional, de um para cada grupo eleito-
ral das classes organizadas na forma da
Constituição da Republica.

§ 3•o O numero dos representantes do
POVO poderá ser augmentado após as revi-
sões do resencearnento federal, de modo
que corresponda, até o maxirno de quaren-
ta e cito, a um por cento e cincoenta mil
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habitantes, e, deste limite para cima, a um
por duzentos e cincoenta mil.

Art. 5. 0 A Assembléa reunir-se-á na
Capital do Estado, a quinze de agosto de
cada anno, sem dependencia de convoca-
ção, e funecionará durante tres mezes, po-
dendo as sessões ser prorogadas ou adia-
das.

§ 1.0 Si a Assernbléa não puder insal-
lar-se nos quatro primeiros dias, os deputa-
dos ausentes perderão o subsidio corres-
pondente a tantos dias quantos os decorri-
dos do fim desse prazo até a instailação.

§ 2. 0 A Assembléa poderá reunir-se
em sessões extraordinárias, sempre que for
convocada, com declaração de motivo,, pelo
seu presidente, ou pelo governador do Es-
tado, devendo a convocação, no primeiro
caso, ser solicitada por um terço de seus
membros.

Art. 6.° Durante a sessão legislativa,
a Assembléa funccionará todos os dias
uteis.

§ 1. ° As sessões serão publicas, deven-
do todos os actos ser regularmente divul-
gados pelo orgão official.



§ 2.0 Por decisão da maioria dos de-
putados presentes, nos casos em que o re-
clamar o interesse publico, as sessões po-
derão ser secretas.

§ 30 A Assembléa não deliberará si-
não com a presença da maioria absoluta
de seus membros. O Regimento Interno
determinará o quorum para a abertura das
sessões e discussão das materias da ordem
do dia.

Art. 70 Mediante requerimento de
um terço de seus membros e deliberação
da maioria, a Assembléa poderá crear com-
missões de inquérito sobre factos determi-
nados, e aos inquéritos se applicarão as
regras do processo penal.

Paragrapho unico. As autoridades ju-
diciarias e administrativas procederão ás
diligencias requisitadas pelas commissões
de inquérito, e lhes fornecerão quaesquer
documentos, cujo exame elias julgarem ne-
cessario.

Art. 8.0 No fim de cada sessão ordi-
naria, a Assembléa elegerá, por escrutinio
secreto e voto proporcional, uma commis-
são de sete membros, que a representará

até a instailação da sessão seguinh?, e terei
como presidente o da Assembléa.

§ 1. 0 Além das attribuições que lhe fo-
rem conferidas no Regimento, incumbe a
essa commissão, sempre ad referendum da
Assembléa:

a) elaborar projectos de lei;
b) resolver sobre os pedidos de licen-

ça para prisão ou processo dos deputados;
c) conceder licença ao governador

para ausentar-se do Estado por mais de
quinze dias.

§ 2.0 Os membros dessa commissão se-
rão inelegiveis para o intervalio seguinte.

Art. 9. 0 Mediante requerimento de
um terço de seus membros ou de urna de
suas commissões, e deliberação da maioria,
a Assembléa convidará qualquer secretario
de Estado a comparecer perante dia, ou
perante a commissão requerente, afim de
ministrar informações sobre assumpto de
interesse publico, ou relativo a actos do
Governo.

§ 1.0 A falta de comparecimento do se-
cretario, sem a devida excusa, importa cri-
me de responsabilidade.
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§ 2.0 Qualquer secretario de Estado po-
derá pedir á Assembléa, ou a álgurna de
suas commissões, que lhe designe dia e
hora afim de solicitar providencias legisla-
tivas em assumptos concernentes á sua Se-
cretaria, ou sobre elies ministrar esclareci-
ment6s.

Art. 10. Compete privativamente á As-
sembléa eleger a Mesa, prorogar ou adiar
as sessões, regular sua policia, organizar o
Regimento e a Secretaria, provendo os res-
pectvos cargos e fixando-lhes os venci-
mentos.

Paragrapho unico. Na organização do
Regimento, serão observadas as seguintes
regras:

a) não se discutirá nenhum projecto
de lei ou resolução sem haver entrado em
ordem do dia pelo menos vinte e quatro ho-
ras antes;

b) cada projecto de lei ou resolução
passará por tres discussões, mediando en-
tre elias intervaflo nunca menor de vinte,e
quatro horas;
- e) o projecto de lei do orçamento terá
sempre preferencia na discussão, e não po-

dera conter disposições estranhas á receita
e á despesa do Estado;

d) as commissões serão eleitas por es-
crutinio secreto, assegurada, quanto possi-
vel, a representação das correntes de opi-
nião definidas na Assembléa;

e) as alterações regimentaes depende-
rão de proposta escripta, que será distribui-
da em avulso e discutida pelo menos em
duas sessões;

f) os projectos de lei serão apresenta-
dos com ementa, que enunciará em forma
succinta o seu objecto, e não poderão con-
ter materia alheia á ementa;

g) nenhum projecto de lei poderá ser
discutido si não for apresentado pelo me-
nos dez dias antes do encerramento da ses-
são legislativa, salvo si a propria Assem-
bléa, por dois terços dos membros presen-
tes, em votação nominal, resolver o contra-
rio, ou si o solicitar o governador, em men-
sagem especial.

Art. 11. Os deputados são inviolaveis
por suas opiniões, palavras e votos, no exer-
cicio do mandato.

§ 1.0 Extender-se-á a inviolabilidade a
tudo quanto o deputado disser ou publicar,
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ainda fóra da Assembléa ou de seu orgão
official, mas no exercicio do mandato.

§ 2.0 A inviolabilidade não se extende-
rá ás palavras que o deputado proferir,
mesmo no recinto da Assembléa, desde que
não se relacionem com o exercicio das
funções.

Art. 12. Os deputados, desde o rece-
bimento do diploma até a instaliação da
nova legislatura, não serão processados
criminai.mente, nem presos, sem licença
da Assembiéa, salvo caso de flagrancia em
crime inafiaçaveL A irumunidade é exten-
siva ao supplenl.e lmflmcdlat.() do (lCpfltadO
cm exercicio.

§ ..° A prisão em flagrante, nos crimes
inafiançaveis, será logo communicada ao
presidente da Assembléa, com a remessa
cio auto e dos depoimentos, para que dia
resolva sobre sua legitimidade e conve-
niencia, e autorize, ou não, a formação da
culpa.

§ 2.° Em tempo de guerra; os deputa-
dos, civis ou militares, incorporados ás for-
ças armadas, ficarão sujeitos ás leis e obri-
gações militares.

Art. 13. Os deputados perceberão
urna ajuda de custo por sessão legislativa e,
durante esta, um subsidio mensal, fixados
ambos no ultimo anno da legislatura ante-
rior. As prorogações não serão remune-
radas.

Paragrapho unico. O presidente e os
membros da cornrnissão de que trata o ar-
ligo 8. 0 perceberão, durante o intervalio das
sessões, metade do subsidio.

Art. 14. Nenhum deputado poderá,
desde a expedição do diploma:

a) celebrar contracto com a adininis-
tração publica federal, estadual ou muni-
cipal;

b) acceitar cargo, commissão ou em-
prego publico remu nerados, salvo missão
dipiomatica de caracter transitorio, me(li-
ante previa licença da Asseinbléa.

§ 1.0 Desde que haja tomado posse, ne-
nhum deputado poderá:

a) ser director, proprietário ou soeio
de empresa beneficiada com privilegio,
isenção ou qualquer favor em virtude de
contracto com a União, o Estado ou o Mu-
nicipio;
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b) occupar ou exercer cargo, commis-

são ou emprego publico, de qualquer natu-
reza, remunerados ou não, de que seja dc-
missivel ad nutum;

c) accumular as funcções legislativas
com outras da mesma natureza, federaes
ou municipaes;

d) pleitear interesses privados perante
a administração publica, como advogado
ou procurador, e patrocinar causas contra a
União, o Estado ou o Municipio.

§ 2.0 A infracção de qualquer dos dis-
positivos anteriores determinará a perda
do mandato, mediante provocação do pre-
sidente da Assembléa, de algum de seus
membros ou de qualquer eleitor, ao poder
competente.

§ 3.0 Não é prohibida a accumulação da
funcção legislativa com o exercicio d.o ma-
gisterio.

Art. 15. Durante as sessões, o deputa-
do, que for funccionario publico, perderá
os vencimentos integraes do cargo, poden-
do, porém, nos intervalios, reassumir-lhe o
exercicio e perceber os respectivos venci-
mentos.

Art. 16. Incorrerá na pena de perda
do mandato o deputado que, sem licença
da Assembléa, faltar ás sessões durante:
tres mezes consecutivos.

Art. 17. O deputado, quando nomea-
do secretario de Estado ou prefeito da Ca-
pital, não perderá o mandato, sendo substi-
tuido, durante o impedimento, pelo sup-
plente respectivo.

CAPITULO II
DAS ATTRIBUIÇõES DO PODER LEGISLATIVO

Art. 18. Compete privativamente ao
Poder Lelislativo fazer as leis, modifical-as
e revogal-as nos limites das attribuições
conferidas ao Estado pela Constituição da
Republica, e especialmente:

1) orçar e fixar annualmente a receita
e a despesa do Estado;

2) regular a arrecadação e a distribui-
ção das rendas do Estado, sendo neces-
sano, quando se tratar de despesa de ca-
racter exclusivamente local, que a delibe-
ração legislativa seja tomada por dois ter-
ços, pelo menos, dos votos presentes;

3) fixar a Força Publica;
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4) decretar a organização judiciaria
5) autorizar ou approvar accordos

com a União, ou outros Estados, e dos Mu-
nicipios entre si;

6) resolver acerca da alienação ou da
acquisição de bens immoveis pelo Estado,
bem como decretar a desapropriação po;
necessidade ou utilidade publica;

7) crear e supprimir empregos publi-
cos, dar-lhes atribuições e fixar-lhes venci-
mentos;

8) dar posse ao governador eleito, co-
nhecer da sua renuncia e conceder-lhe li-
cença para interromper o exercicio .das fu-
cções, ou para se ausentar do Estado por
mais de quinze dias;

9) decretar a divisão administrativa e
a judiciaria do Estado, não podendo alto-
rai-as sinão de cinco em cinco annos;

10) julgar da procedencia da accusa-
ção intentada contra o governador pela
Côrte de Appellação, nos crimes communs;

11) processar e julgar o governador
nos crimes de responsabilidade, e os secre-
tarios de Estado, nos casos de co-delin-
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quencia com o governador em crimes des-
sa mesma natureza;

12) decretar a lei reguladora das con-
cessões de privilegios para exploração de
serviços publicos do Estado e do Munici-
pio, sendo vedada, nos contractos, a clau-
sula de garantia de juros e a de pagamento
em outra moeda que não seja a nacio-
nal;

13) legislar sobre licenças, aposenta-
dorias e reformas, não podendo, por dispo-
sições especiaes, concedel-as ou modifi-
cal-as;

14) decretar a intervenção nos Muni-
cipios, na forma desta Constituição;

15) julgar as contas do governador;
16) transferir temporariamente a séde

do Governo, quando o exigir a segurança
das instituições;

17) mudar temporariamente a séde
do Poder Legislativo;

18) eleger o governador, nos termos
dos § 1.0, 2.° e 3.° do art. 33 desta Constitui-
ção;

19) solicitar a intervenção federal, na
forma da Constituição da Republica;
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20.) adiar e prorogar suas sessões
21) fixar a ajuda de custo e o subsidio

de seus membros, bem como o subsidio
do governador,-,

22) legislar, em caracter complemen-
tar e suppletivo, nos casos do art. 5.°, § 3.°
da constituição da Republica

CAPITULO III

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 19. Compete a iniciativa dos pro-
jectos de lei:

a) a qualquer membro ou commissão
da Assembléa;

b) ao governador
c) ás Camaras Municipaes, devendo a

proposta ser apresentada pela quarta par-
te, pelo menos, do numero total dos muni-.
cipios;

d) aos eleitores, em numero de dez
mil no minirno.

Art. 20. Salvo quando precedido de
mensagem do governador, qualquer pro-
jecto de lei, que importe accrescimo de
despesa, terá o andamento suspenso após
a primeira discussão, até que seja appro-
vada a. receita correspondente.
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Art. 21. Approvado o projecto de lei
pela Assembléa, esta o enviará ao governa-
dor para sancção e promulgação.

Art. 22.. Si o governador julgar o pro-
jecto, no todo ou em parte,, inconstitucio-
nal ou contrario ao interesse publico, op-
por-lhe-á o seu veto, total ou parcial, den-
tro em dez dias, a contar daquelie em que
o tiver recebido, e o devolverá á Assembléa
com os motivos da recusa.	 -

§ 1.0 Si a sessão legislativa já estiver
encerrada, o projecto e os motivos da re-
cusa serão publicados no orgão official.

§ 2.0 O silencio do governador no de-
cendio importa sancção.

§ 3•0 Devolvido o projecto á Assembléa,
será subrnettido a discussão unica, com pa-
recer ou sem . elle, dentro em trinta dias,
contados da devolução ou da reabertura
dos trabalhos, e, si approvado pela maio-
ria absoluta da Assembléa, irá de novo ao
governador para a promulgação.

§ 4•0 Nos casos de resolução legislativa.
e naquelies em que a lei não houver sido
promulgada pelo governador dentro em
48 horas, ,a promulgação se fará pelo pre
sidente da Assembléa,
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Art. 23. As formulas da sancção e
promulgação serão as seguintes:

a) "A Assembléa Legislativa decreta e
eu sancciono a seguinte lei".;

b) "A Assembléa Legislativa est,tue e
eu promulgo a seguinte resolução";

c) "A Assembléa Legislativa decreta e
eu promulgo a seguinte lei".

Art. 24. Os projectos rejeitados não
poderão ser renovados na mesma sessão le-
gislativa.

CAPITULO IV

DA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 25. O orçamento será uno, incor-
porando-se obrigatoriamente á receita to-
dos os tributos, rendas e supprirnentos de
fundos, e incluindo-se disrirninadamente
na despesa todas as dotações necessarias
ao custeio dos serviços publicos.

§ 1.0 Só depois de creado em lei espe-
cial se incluirá no orçamento qualquer
tributo novo ou aggravação de tributo
existente.
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§ 2.0 O orçamento da despesa dividir-
se-á em duas partes: uma fixa, que não
será alterada sinão em virtude ,de lei an-
terior; e outra variavel, que obedecerá a
rigorosa especialização, sendo prohibida a
transferencia de saldos de verbas.

§ 3•0 O orçamento não conterá disposi-
tivo extranho á receita prevista e á despe-
sa fixada para os serviços anteriormente
creados, excluindo-se dessa prohibição:

a) a autorização para abertura de cre-
ditos supplementares e para operações de
credito corno antecipação de receita;

b) o modo de empregar o saldo do
exercicio ou de cobrir o deficit.

Art. 26. E vedado á Assernbléa conce-
der créditos illimitados.

§ 1.0 Nenhum credito especial ou sup-
plementar se abrirá sem expressa autori-
zação legislativa, permittindo-se, porém, a
abertura de créditos extraordinários em
qualquer mez do exercicio, de accordo com
a lei, para despesas urgentes e imprevistas,
em caso de calamidade publica, rebellião
ou guerra.

§ 2.° Salvo disposição expressa em con-
trario, nenhum credito decorrente de auto-
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rização orçamentaria se abrirá sinão no se-
gundo semestre do exercicio e mediante de-
monstração de que o augmento da receita
arrecadada sobre a orçada, verificado no
primeiro semestre, comporta esse credito.

Art. 27. Considerar-se-á prorogado o
orçamento, si, até quinze de novembro, não
houver a Assembléa remettido ao gover-
nador, para sancção, o orçamento do anno
seguinte.

Art. 28. A contabilidade do Estado
será regulada em lei.

TITULO III

DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO I

DO GOVERNADOR DO ESTADO

Art. 29. O Poder Executivo será exer-
cido pelo governador do Estado.

Art. 30. O governador será eleito por
maioria de votos, em suffragio universal,
directo e secreto.
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Art. 31. São condições de elegibilida-

de para o cargo de governador:
a) ser brasileiro nato;
b) estar alistado eleitor;
e) ter mais de trinta e cinco annos de

edade.
Art. 32. O periodo governamental será

de um quatriennio, não podendo o gover-
nador ser reeleito sinão quatro annos de-
pois de deixar o cargo.

Art. 33. A eleição do governador rea-
lizar-se-á em todo o Estado, cento e vinte
dias antes de terminar o periodo gover-
narnental, ou sessenta depois de aberta a
vaga, si esta occorrer nos dois primeiros
annos do quatriennio.

1.0 Quando a vaga se der nos dois ul-
limos annos, a Assembléa, em votação se-
creta e por maioria absoluta de votos, ele-
gerá, dentro em dez dias, o substituto do
governador.

§ 2.0 Não estando reunida a Assembléa,
o seu presidente a convocará para, no pra-
zo de trinta dias, contados daquelie em que
se der a vaga, proceder á eleição do substi-
tuto.
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§ 3.° Si nenhum candidato alcançar a
maioria absoluta, a Assembléa elegerá, em
segundo escrutinio, pela maioria dos votos
presentes, um dentre os dois mais votados
no primeiro escrutinio, decidindo a sorte
no caso de empate.

§ 4•0 o governador eleito em substitui-
ção completará o quatriennio.

§ 5.° No caso de licença, falta ou impe-
dimento do governador por mais de quin-
ze dias, serão chamados successivarnente a
exercer o cargo o presidente e o vice-presi
dente da Assembléa.

Art. 34. São inelegiveis para o cargo
de governador:

a) os parentes consanguineos e affins,
até o terceiro grau, do governador, que es-
teja em exercício ou não o haja deixado,
pelo menos, um anno antes da eleição;

b) os secretarios de Estado e o chefe
de policia, até um anno após a cessação de-
finitiva de suas funcções;

c) os commandantes de forças publi-
cas, federaes ou estaduaes, com attribui-
ções em qualquer parte do territorio do Es-
tado, até seis mezes depois de haverem ces-

-

sado definitivamente as, respectivas fun-
cções;

d) os substitutos evntuaes do gover-
nador, que tenham exercido o carg6 por
qualquer tempo, nos seis mezes immediata-
mente anteriores á eleição.

Art. 35. O governador, ao mpossr-
se perante a Assernh1éa si esta nãél esti-
ver reunida,. perante a Côrte de Appel1a,
prestará compromi.sso nestes termos: "Pro
melto cumprir e faze' cumprir: ét, Constitui-
ção da Repiibiica e a do Estado obseroar as
leis. e desempenhar com ieidade as fin-
cções de governador do Estado de MiMi.
Gera es".

Paragrapho unico. Considera-se re-
nunciado o cargo,, si o governador, qual-
quer que seja o motivo, no houver assu-
mido o exercicio até quarenta dias aps a
data marcda para a posse.

Art. 36. O governador perceberá o
subsidio fixado pela Assembléa Legislativa

1	 no u1tiino anno da lgi'sltura. antriór.
Art. 37. O governador residirá na Ca-

pital do Estado e não poderá ausentar-se
dó territorió deste por mais de quinze dias
sem lÍèença.	--	-
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CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR

• Art- 38. Compete ao governador do
Estado:

1) sanccionar, promulgar e fazei' pu-
blicar as leis;

2) vetar, no todo ou em parte, os pro-
jectos de lei que lhe parecerem integral ou
parcialmente inconstitucionaes ou contra-
rios ao interesse publico;

3) expedir decretos, regulamento, e
outros actos adequados á boa execução das
leis;

4) representar o Estado;
5) prover os cargos civis e militares,

salvo as restricções expressas nesta Coústi-
tuição;

6) exercer a chefia da Força Publica,
directamente ou por intermedio dos orgãos
do alto cominando;

7) nomear e demittir livremente os se-
cretarios de Estado;

8) celebrar com a União, ou outros
Estados, após autorização ou ad referen-
dum da Assembléa, quaesquer accordos
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para coordenação •dos serviços de reci-
proco interesse, uniformização de leis ou
praticas administrativas, arrecadação de
impostos, prevenção e repressão da crimi-
nalidade, permuta de informações, e ainda
para incumbir funccionarios federaes de
executar leis e serviços do Estado e actos
ou decisões das auctoridades estaduaes;

9) contrahir emprestimos internos ou
externos, mediante autorização da Assem-
bléa, observado, quanto aos ultimos, o dis-
posto na Constituição da Republica;

10) perdoar e commutar penas im-
postas a reus de crimes communs sujei-
tos á jurisdicção do Estado;

11) indultar penas disciplinares im-
postas a officiaes e praças da Força Pu-
blica;

12) determinar e superintender a ap-
plicação das rendas destinadas aos diversos
serviços da administração;

13) convocar extraordinariamente a
Assernbléa;

14) dar conta annualmente dos nego-
cios do Estado á Assembléa, suggerindo-

o
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lhe, na sessão iu4xigural, as reformas e pro-
videncias reclamadas pelo serviço publico;

j ) c,.Ryiar á Asseinbléa propostas de
lei nvieeçnte, fundamentadas, de-
vendo, a de qrçmento ser apresentada den-
ti,o em trinta 4ias, contados do inicio dOs
tiba1h çle çad sesso Q.rdiilaPi

16)., p'es:tar á Asse mbléa as contas: do
exercício financeiro, encerrado;

17). pedir a intervenção federal, nos
termos da CQnstituiço da Republica;

18) conceder ou solicitar a, extradi-
cção de criminosos, na conformidade das
leis da União;

19) suspender, depois de anuullados
pelo poder competente, os actos ou resolu-
ç5es das municipalidades, contrariõs á
CQsti:UiçãO e ás, leis da Republica, ou do
Estado;

2Q) QxqcutRr nos Minicipips a inter-
vençãp co itui,ollaL fauitaiçi.o. ao in-.
terventor designado os necesarios meios
de acção.

CAPITULO III
DA RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR

Art. 39. O governador será subrnetti
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do a processo e julgamento, nos cins de
responsabilidade, perante a Amb1éa e,
nos communs, perante a Corte de Appella-
ção, depois de declarada procedente a accu-
sação pela Assembléa.

- Art. 40. Constituem crimes de respon-
sabilidade os actos do governador, defini-
dos em lei, que attentarem contra:

1) a integridade nacional e á existen-
cia do Estado;

2) a Constituição e as leis;
3) o livre exercicio dos poderes pcfflti-

cos;
4) o gozo e o exercicio dos direitos in-

dividuaes, sociaes e politicos;'
5) a segurança e a tranquillidade do

Estado;
6)': a probidade da a'dmi;ni-stração;
7) a guai-dãi e o intego' legi1 dos di-

nheiros publioos;
8) o cumprimento das decisões judi-

ciarias.

CAPITULO IV

DOS SECRETARIOS DE ESTADO

Art. 41. O governador serás auxiliado
pelos secretarios.de Estado.
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§ 1.0 Haverá tantas Secretarias quantas
a lei determinar.

§ 2.° Os secretarios serão brasileiros
natos, eleitores e maiores de vinte e cinco
annos.

Art. 42. Compete aos secretarios, além
das attribuições fixadas em lei:

1) referendar os actos do governa-
dor;

2) expedir instrucções .e outros actos
adequados á boa execução das leis e regu-
lamentos;

3) apresentar annualmente ao Gover-
nador minucioso relatorio dos serviços a
seu cargo;.

4) prestar á Assembléa as informa-
ções solicitadas sobre assumptos concer-
nentes ás respectivas Secretarias.

Art. 43. A lei definirá os actos que,
praticados ou ordenados pelos secretarios,
nos termos do art. 40, constituirem crime
de responsabilidade.

Paragiapho unico. Nos crimes com-
rnuns e nós de, responsabilidade os secreta-
rios serão:. .'ocssados e julgados pela Côr-
te de Appe1laçío e, nos casos de co delin

-

quencia com o governador, pelo orgão
competente para o processo e julgamento
deste.

Art. 44. As funcções de secretario são
incompativeis com o exercicio de quaes-
quer outras.

TITULO V

DO PODER JUDICIARIO

Art. 45. O Poder Judiciário será exer-
cido:

1) pela Corte de Appellação, com séde
na Capital e jurisdicção em todo o Estado;

2) pelo juiz vitalicio, na comarca, e
pelo juiz de paz, no districto;

3) pelo tribunal do jury;
4) por tribunaes e juizes instituidos

em lei.
Art. 46. A lei fará a divisão e organi-

zação judiciaria, determinando o numero,
a competencia e os vencimentos dos juizes,
bem como os requisitos de nomeação e ac-
cesso.

Paragrapho unico. A divisão judicia-
ria será feita ao mesmo tempo que a divi-
são administrativa e, quanto possivel, com-
cidii'á com esta.	 ,
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Art. 47. & Corte de Appeilação divi-
dir-se-á em camaras e turmas, segundo a
necessidade do serviço, e poderá funccio-
iar como tribunal de revisão em carnaras
cQnjnctas..

Paragrapho unico. Só mediante pro-
posta da Corte poderá ser alterado o nume-
ro dos desembargadores.

Art. 48. O processo de nomeação dos
desembargadores e de promoções dos j ui-
zes será regulado na lei de organização ju-
diciaria', observados os preceitos da Cons-
tituição da Republica.

Art. 49. A Côrte de AppelTação elege-
rá dentre seus membros o presidente e o
vice-presidente; competindo-lhe ainda:

a) elaborar o Regimento Interno; or-
ganiza seus cartorios,, secretaria e• servi-
ços, auxiliares, propondo ao poder compe.
tente a creação ou suppressão de: empre-
g2s e, a fixação dos ven:cimenLs,respe-
ctivos;

b) conceder licença nos termos dã lei,
aos. desembargadores- e Juízes, e-aos serven-
tuariõs. quelhe forem- iínm ediãtàm ente su-
bordinados;	-
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e) nomear e demittir os funccionarjos
de seus cartorios, secretaria e serviços au-
xiliares, observados os preceitos legaes;

d) exercer, as funcções que lhe forem
attribuidas pelas leis de processo e de or-
ganização judiciaria.

Art. 50. Os juizes vitalicios serão no-
meados pelo governador, mediante lista
trilice organizada pela Corte de Appelia-
ção, após concurso de provas ou de titui'os,
e deverão ser bachareis em direito, com
mais de vinte e cinco e menos de cincoenta
annos de edade, e quatio anuos, pelo me-
nos, de pratica forense.

Paragrapho unico. O requisito de eda-
de maxima será dispersado aos que exer-
cerem ou tenham exercido o cargo de pro-
motor ou juiz não vitalicjo.

Art. 51. Os desembargadores e juizes
vitalicios gozarão, além da garantia de vi-
taliciedade, as de inamovibilidade e irredu-
ctibilidade de vencimentos, nos termos da
Constituição da Republica.

Paragrapho unico. A aposentadoria,
que será compuIsoria aos sessenta e oito
annos ou por invalidez declarada judicial-
mente, tambem poderá .ser concedida em
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razão de serviços prestados por mais de
trinta annos.

Art. 52. Os juizes de paz serão elei-
tos e servirão durante o tempo marcado
em lei, não podendo ser destituidos sinão
em virtude de sentença.

Art. 53. O Poder Judiciário negará
applicação ás leis e actos inconstitucionaes,
devendo a inconstitucionalidade ser decla-
rada pela maioria absoluta dos membros
da Corte de Appellação.

Art. 54. E' vedada aos juizes activi-
dade politico-partidaria.

Art. 55. Fica mantido o Conselho Dis-
ciplinar da Magistratura, com as attribui-
ções conferidas em lei.

TITULO VI

DO MUNICIPIO

Art. 56. O Estado divide-se adminis-
trativamente em municipios, e estes, em
districtos.

Art. 57. Os municipios serão organi-
zados em lei, respeitados os preceitos desta
Constituição.
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Art. 58. São condições essenciaes
para a creação do Municipio:

a) população minima de vinte mil ha -
bitantes;

b) renda annual minima de oitenta
contos de réis;

c) existencia de edificios com capaci-
dade e condições necessarias para o go-
verno municipal, instrucção publica, posto
sanitario e matadouro, bem como terreno
para cemiterio.

Art. 59. São condições essenciaes
para a creação do districto:

a) população minima de tres mil ha-
bitantes;

b) renda annual minima de cinco con-
tos de réis;

c) existencia, na séde, de cincoenta ca-
sas habitadas, edificio para instrucção e
terreno para cemiterio.

Art. 60. Os municipios são autono-
mos em tudo que respeite ao seu peculiar
interesse, e especialmente quanto:

a) á escolha, por votação directa
e secreta, dos vereadores da Camara Mu-
nicipal;
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b) .á decretação de seus impostos e ta-	 em proporção com a renda do anno ante-
xas e á applicação de suas rendas;	 ror, será fixado pela Camara, no ultimo

	

e) iá organização dos serviços de sua	 anno de cada periodo.
competencia.	 § 5° O prefeito, que residirá na séde

	

Art. 61. A administração do Municj-	 do Municipio, não poderá ausentar-se des-

	

pio compete, em sua funcção deliberativa,	 te por mais de quinze dias sem licença da

	

á Camara Municipal, e, em sua funcção	 Camara, e, nas suas ausencias e impedi-
executiva, ao prefeito.	 mentos, será substituido, successivamente,

	

§ 1. ° A léi determinará o modo de	 pelo presidente da Camara e substitutos

	

eleição do prefeito, podendo esta realizar-	 deste.

	

se conjuntamente com a dos vereadores,	 § 6.° Nas faltas e impedimentos do

	

pelo voto directo, ou indirecto, pela maio-	 vereador, servirá o supplente.
ria da Carnara.	 ' Art. 62. Compete ao prefeito:

	

§ 2.° A adniinistração do municipio	 a) representar o Municipio;

	

da Capital e das estancias bydro .inineraes	 b) promover a execução das leis e re-

	

se regerá por lei especial, sendo o prefeito'	 soluções da Camara;

	

nomeado pelo governador e por elle de-	 c) apresentar á Camara projectos de

	

missivel livremente, reservadas as fun-	 leis e resoluções, bem como, até trinta de

	

cções deliberativas a uma Camara eleita.	 setembro de cada anno, a proposta justifi-

	

§ 3•o Será de quatro annos o periodo	 cada do orçamento para o exercicio imme-

	

administrativo da Camara e do prefeito,	 diato;

	

vedada a reeleição deste para o periodo se-	 d) publicar, por editaes, e pela im-
guinte.	 prensa, onde houver, as leis e resoluções

	

§ 4•o O cargo de vereador, considera-	 municipiaes, o orçamento, as tabellas de

	

do serviço publico relevante, é gratuito, e	 impostos, o lançamento para cada exerci-

	

remunerado o de prefeito. O subsidio deste,	 cio e, em cada trimestre, o balancete das ar-

	

dentro nos limites determinados em lei e	 recadações e dos pagamentos;
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e) prestar contas á Camara, na pri-
meira reunião de cada anho;

f) manter e zelar o patrimonio ter-
ritorial do municipio, afastando os in-
trusos;

g) sanccionar, promulgar e publicar,
dentro em oito dias contados do recebi-
mento, as leis municipaes, ou vetal-as e de-
volvel-as á Camara. Decorrido o prazo sem
sancção nem veto, ou confirmado o pro-
jecto vetado, o presidente da Camara pro-
mulgará o acto e o fará publicar.

Art. 63. A Camara reunir-se-á pelo
menos duas vezes annualmente.

§ 1. ° Na primeira reunião obrigato-
ria, que se realizará até o dia 15 de janei-
ro, a Camara tomará as contas do prefeito
e deliberará sobre dias; e na segunda, até
o dia 5 de outubro, votará o orçamento.

§ 2.° As contas e o orçamento, logo
depois da approvação da Camara, serão re-
mettidos ao orgão de assitencia á adminis-
tração municipal.

Art. 64. Perderá o cargo o prefeito:
a) que não apresentar contas docu-

mentadas, ou não as tiver approvadas por

motivo de applicação illicita dos dinheiros
publicos;

b) que se utilizar em proveito proprio
dos dinheiros publicos.

Art. 65. A Camara reunir-se-á em ses-
são extraordinária, sempre que for convo-
cada pelo presidente, mediante requeri-
mento motivado do prefeito ou de um ter-
ço dos vereadores.

Art. 66. A lei estabelecerá um orgão
technico consultivo que, mediante solicita-
ção do Municipio, prestará assistencia á ad-
ministração municipal, inclusive no que
concerne á organização de suas finanças.

Art. 67. E' vedado ao Municipio, além
do que dispõe a Constituição da Republica:

a) desviar qualquer parte de suas ren-
das para applicação que, directa e imme-
diatamente, se não refira aos seus serviços,
salvo accordo com outros municipios, em
casos de interesse commum;

b) remunerar, ainda transitoriamen -
te, funccionario federal ou estadual que
neile tenha exercicio, salvo accordo com a
União ou o Estado e observado, no que for
applicavel, o ri. 8 do art. 38 desta Consti-
tuição.
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c) permittir que officinas de sua pro-
priedade imprimam jornaes ou prospectos
de feição partidária;

d) contrahir emprestimo cujo serviço
de juros e amortização absorva mais da
quarta parte da média da arrecadação nos
tres ultimos anhos, levando-se em conta,
para esse calculo, a renda liquida provavei
dos serviços de caracter productivo, quan-
do o emprestimo se destinar á execução
destes.

Paragrapho unico. Depende de appro-
vação da .Assembléa o accordo a que se re-
fere a letra a, quando incidir em serviço de
caracter permanente.

Art. 68. Mediante licença da Assem-
bléa, poderão os Municipios firmar accor-
dos para modificar os respectivos limites.

Art. 69. E' facultado ao Municipio,
por dois terços dos votos dos membros
componentes da Camara, requererá As-
sembléa sua annexação a outro.

Art. 70. O Municipio creado ou au-
gmentado com aréa desmembrada de ou-
tro será responsavel pela quota parte das
obrigações do Municipio desfalcado.
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• Art. 71. O Municipio dispenderá com
a educação publica dez por cento de sua
renda tributaria e, com a assistencia á ma-
ternidade e á infancia, um por cento, no
minimo.

Art. 72. O Estado não poderá obrigar
o Municipio a realizar despesas sem lhe fa-
cilitar os meios, salvo o disposto nesta Con-
stituição.

Art. 73. Só com o voto de dois terços
de seus membros poderá a Camara perdoar
a divida activa do Municipio, ou conceder
favores.

Art. 74. O Estado não poderá intervir
em negocios peculiares ao Municipio, salvo
para lhe regularizar as finanças, no caso de
impontualidade nos serviços de empresti-
mos por elie garantidos, ou falta de paga-
mento, por dois annos consecutivos, da sua
divida fundada.

§ 1.° A intervenção, que só se effectua-
rá mediante representação do Tribunal de
Contas ou de qualquer interessado, será de-
terminada em lei, que lhe fixará a amplitu-
de e duração, facultada a prorogação por
outra lei.
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2.0 A Assembléa elegerá o intervfi-
tor, ou autorizará o governador a no-
meal-o.

§ 3•0 Compete ao governador executar
a intervenção, facultando ao interventor
todos os meios de acção que se façam ne-
cessarios.

§ 40 o interventor prestará contas de
sua administração á Assembléa, fazendo-o
por intermedio do governador, si houver
recebido deste a investidura.

TITULO VI 1
DA DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS

Art. 75. E' da competencia exclusiva
do Estado, além da cobrança de taxas de
serviços proprios, decretar e arrecadar im-
postos sobre:

a) propriedade territorial, excepto a
urbana;

b) transmissão causa morlis de pro-
priedade;

c) consumo de combustiveis de motor
de explosão;

d) vendas e consignações effectuadas
por productores e commerciantes, inclusi-
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ve industriaes, ficando isenta a primeira
operação do pequeno productor, como tal
definido em lei ordinária;

e) exportação das mercadorias de sua
producção até o maximo de dez por cento
ad valorem, vedados quaesquer addicio-
naes;

f) actos emanados do seu governo e
negocios da sua economia, ou regulados
por suas leis.

Paragrapho unico. Serão decretados
pelo Estado e arrecadados por este e pelo
Municipio, em partes eguaes, o imposto de
industrias e profissões e o de transmissão
entre vivos de propriedade immovel, inclu-
sive a sua incorporação ao capital de socie-
dades, sendo o lançamento do primeiro fei-
to pelo Estado.

Art. 76. Compete ao Municipio decre-
tar e arrecadar:

a) o imposto de licença;
b) o imposto predial e territorial ur-

bano, cobrado o primeiro sob fôrma de de-
cima ou de cedula de renda;

c) o imposto sobre diversões publicas;
• d) o imposto cedular sobre a renda de

immoveis ruraes;
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e) as taxas sobre serviços municipaes.
Art. 77. Si o Estado crear outros im-

postos, além dos que lhe são attribuidos
privativamente, dará ás percentagens men-
cionadas na Constituição da Republica o
destino alli indicado, bastando-lhe, si for
credor, entregar ao Municipio sómente o
saldo apurado.

Art. 78. O Municipio não poderá crear
taxas addicionaes aos impostos que lhe per-
tençam, quando o respectivo lançamento
for da competencia do Estado.

TITULO VIII

DA FISCALIZAÇXO DAS CONTAS

Art. 79. E' instituido um tribunal,
que julgará as contas dos responsáveis p01'

dinheiros ou bens publicos e fiscalizará a
administração financeira do Estado.

Art. 80. Todos os actos e contractos
referentes a obras publicas e quaesqur
operações que envolvam onus para o The-
souro serão, .depois da autorização do go-
vernador e respectivo assentamento na Se-
cretaria das Finanças, registrados, dentro
em dez dias, no Tribunal de Contas.
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§ 1 .0 Esses actos e contractos serão exe-
quiveis somente depois de registrados, e o
registro será recusado quando deiles não
constar, com a designação do credito para
a despesa, a disposição de lei em que se
fundarem e a observancia das demais for-
malidades legaes.

§ 2.0 Recusado o registro e insistindo a
autoridade administrativa pelo acto ou
contracto, aquelie se fará sob protesto, que
será apreciado pela Assembléa na sua pri-
meira reunião.

§ 3.° Considerar-se-ão approvados os
contractos e actos sobre os quaes o Tribu-
nal, dentro no decendio, não se houver
pronunciado.

Art. 81. E' da competencia do Tribu-
nal de Contas:

1) julgar da regularidade e legalida-
de da execução orçamentaria, bem corno
de todas as contas da administração, me-
diante balancetes mensaes, que lhe serão
remettidos pelo governador;

2) opinar sobre os balanços annuaes,
bem como sobre as contas do governo, que
devem ser apresentadas á Assernbléa;

3) julgar, mediante recurso de qual-
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quer interessado, os actos e decisões da Ca-
mara sobre a administração financeira do
Municipio.

Art. 82. Na organização do Tribunal
de Contas, além dos principios enumera-
dos nesta Constiuição, serão observados os
seguintes preceitos:

1) Seus membros, em numero de tres,
serão nomeados pelo governador dentre ci-
dadãos de reconhecida idoneidade moral,
que tenham notorio saber juridico ou com-
provada experiencia dos negocios publi-
cos.

2) Na falta ou impedimento de um
dos juizes, o presidente do Tribunal lhe
dará substituto provisorio que possua os
requisitos exigidos para a nomeação.

3) De accordo com as necessidades do
serviço, poderá ser augmentado o numero
dos membros do Tribunal, mediante repre-
sentação deste ao poder competente.

4) Os membros do Tribunal serão vi
talicios, perceberão vencimentos eguaes
aos dos desembargadores e terão os mes-
mos impedimentos. . e incompatibilidades.
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TITULO IX

DO MINISTERIO PUBLICO

Art. 83. O Ministerio Publico será
exercido:

a) pelo procurador geral do Estado,
com as funcções de chefe do Ministerio
Publico, nomeado pelo governador dentre
brasileiros natos, bachareis em direito de
notorio saber juridico e idoneidade moral,
e que tenham mais de oito annos de prati-
ca forense, com os mesmos vencimentos
dos desembargadores, sendo, porém, de-
missivel ad nutum;

b) pelos promotores de justiça, no-
meados pelo governador dentre bachareis
em direito;

c) pelos orgãos e funccionarios auxi-
liares instituidos em lei.

Art. 84. Os promotores de justiça ser-
virão durante quatro annos, podendo ser
reconduzidos, e nesse periodo só serão re-
movidos ou exonerados mediante proces-
so ou por exigencia .do serviço publico, em
virtude de representação fundada do pro-
curador geral do Estado.
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Art. 85. A organização do Ministerio

Publico será estabelecida em lei, que atten-
derá ás garantias prescriptas aos Estados
pela Constituição da Republica.

TITULO X

DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS

Art. 86. O Estado, no limite de sua
competencia, assegura a effectividade dos
direitos e garantias individiiaes, nos termos
do art. 113 da Constituição da Republica.

TITULO XI

DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

Art. 87. E' garantida a inviolabilida-
de dos direitos concernentes á ordem eco-
nomica e social, na forma da Constituição
da Republica.

Paragrapho unico. A 'ordem economi-
ca e social, em tudo quanto competir ao
Estado, será objecto de lei.

Art. 88. A lei promoverá o amparo do
trabalhador.
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TITULO XII

DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

Art. 89. Respeitadas as directrizes
traçadas pela União, o Estado organizará e
manterá systema educativo proprio, que
abrangerá o ensino em todos os seus graus
e ramos, communs e especializados.

Art. 90. O ensino religioso será de
frequencia facultativa e ministrado de ac-
cordo com os principios da confissão reli-
giosa do alumno, manifestada pelos paes
ou reponsaveis, e constituirá materia dos
horários nas escolas publicas primarias,
secundarias, profissionaes e normaes.

Art. 91. E' obrigatorio e gratuito o
ensino primário ministrado nas escolas pu-
blicas. O material escolar será fornecido
gratuitamente aos pobres.

Art. 92. A lei organica •do systeina
educativo do Estado só se poderá renovar
nos prazos por ella determinados. No to-
cante ao provimento dos cargos do Magis-
ter!o Publico, á obrigatoriedade de concur-
so e ás garantias dos professores, obede-
cerá aos principios estabelecidos sobre a
materia na Constituição da Republica.
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TITULO XIII

DOS FUNCCIONARIOS PUBLICOS

Art. 93. Os cargos publicos do Estado
são accessiveis a todos os brasileiros. O
estatuto do funccionalismo estadual regu-
lará as condições de investidura e bem
assim as garantias, direitos e deveres dos
funccionarios.

Art. 94. A aposentadoria será conce-
dida aos funccionarios por invalidez pro-
vada ou presumida.

Paragrapho unico. Presumir-se-ão in-
validos os fu•nccionarios que contarem
mais de trinta annos de serviço publico ef-
fectivo.

Art. 95. Serão aposentados compul-
soriamente:

a) os funccionarios que attingirem
sessenta e oito annos de edade;

b) os acommettidos de molestia con-
tagiosa grave e incuravel.

Art. 96. Os vencimentos da aposenta-
doria serão integraes no caso do para gra-
pho unico do art. 94 e no da letra "b" do
artigo 95. Nos demais casos, serão pro-
porcionaes ao tempo de exercicio.
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Paragrapho unico. A ultima lotação
do cargo servirá de base para a determi-
nação dos vencimentos dos funccionarios
titulados que vencerem percentagens ou
quotas.

Art. 97. Na contagem do tempo para
a aposentadoria será computado o serviço
publico prestado á União, desde que o pe-
nodo estadual comprehenda mais de dez
annos. Contar-se-á egualmente o tempo
em que o funccionario tenha estado afas-
tado do cargo no exercicio de mandato le-
gislativo, federal, estadual ou municipal.

Art. 98. O praso para a concessão da
aposentadoria com vencimentos integraes,
por invalidez, poderá ser excepcionalmen-
te reduzido, nos casos que a lei determi-
nar.

Art. 99. As promoções serão feitas de
modo que duas attendam ao merecimento
e uma á antiguidade.

Art. 100. O funccionario, cuja desti-
tuição for annullada judicialmente, será
reintegrado, não cabendo indemnização
ao seu substituto, que terá sómente direito
ao cargo que porventura exercesse.
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Art. 101. Os funccionarios publicos
serão solidariamente responsáveis com a
Fazenda Estadual ou Municipal por pre-
juizos decorrentes de negligencia ou abuso
no exercicio de suas funcções.

TITULO XIV

DA REFORMA DA CONSTITUIÇiO

Art. 102. A Constituição poderá ser
reformada em qualquer tempo, no todo ou
em parte, por iniciativa da Assembléa ou
das Camaras Municipaes.

§ 1.0 Considerar-se-á proposta a refor-
ma, quando, apresentada por uma terça
parte pelo menos dos membros componen-
tes da Assernbléa, for considerada objecto
de deliberação, por dois terços dos votos
presentes, ou quando for solicitada, em
dois annos consecutivos, pela maioria da
totalidade das Camaras Municipaes.

§ 2.0 No primeiro caso, dar-se-á por ap-
provada essa proposta, si a adoptar no
anno seguinte, em fies discussões, a Assem-
bléa Legislativa, pelo voto de dois terços de
seus membros, componentes; no segundo,
realizar-se-ão as tres discussões na sessão
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ordinária do anno immediato ao da apre-
sentação definitiva.

§ 3.0 Tanto no primeiro como no se-
gundo caso, não serão acceitas, durante as
discussões, emendas sobre materia não
contemplada na proposta.

§ 4.0 A reforma, dentro em quinze
dias depois de promulgada e publicada pela
Mesa da Assembléa, será incorporada ao
texto constitucional, providenciando o Po-
der Executivo para que assim o observem
as edições officiaes posteriores.

Art. 103. Não se procederá á reforma
da Constituição durante o estado de sitio
que abranger qualquer parte do territorio
do Estado.

TITULO X V

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 104. As concessões de obras ou
serviços publicos, estaduaes ou municipaes,
serão sempre precedidas de concorrencia
publica ou administrativa, salvo as de pe-
queno valor ou os casos de urgencia defi-
nidos em lei
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Art. 105. Nenhum encargo se creará
ao Thesouro do Estado ou do Municipio
sem attribuição de recursos sufficientes
para seu custeio.

Art. 106. Ficam sujeitas a imposto
progressivo as transmissões de bens por he-
rança ou legado.

Art. 107. Independente de qualquer
despacho e sob pena de responsabilidade,
fornecerão os directores de serviço, me-
diante o pagamento dos respectivos seilos
e emolumentos, as certidões do que cons-
tar nos serviços a seu cargo, resalvados os
casos em que o interesse publico imponha

sigillo.
Art. 108. O Estado organizará e exe-

cutará permanentemente um plano syste-
matico de apparelhamento das estancias
hydro-mineraeS, dispendendo com os res-
pectivos serviços, até sua conclusão, as ren-
das patrimoniaeS e industriaes nelias arre-
cadadas.

Paragrapbo unico. Será organizado
em lei um plano de defesa e protecção das
fontes hydro-mineraeS do Estado
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Art. 109. As edições' officiaes desta
Constituição serão acompanhadas do tex-
to da Constituição da Republica.

Art. 110. Continuam em vigor, em-
quanto não revogados, os decretos e leis
que explicita ou implicitamente não con-
trariem os principios desta Constituição.

TITULO XVI

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Art. 1.0 O actual governador exercerá
o cargo até 4 de abril de 1939. Findará na
mesma data a primeira legislatura.

Art. 2.0 Depois de promulgada esta
Constituição, a Assembléa Constituinte
funccionará corno Assernbléa Legislativa
ordinária, e providenciará, desde logo, para
que seja attendida a representação das pro-
fissões.

Art. 3.0 O subsidio do governador e o
dos deputados, na primeira legislatura,
bem como a ajuda de custo destes ultimos,
• serão os constantes da lei numero .1.148,
de 6 de setembro de 1930, divididos aquel-
les em prestações mensaes.
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Art. 4.° Na primeira sessão da primei-
ra legislatura, será remunerada a proro-
gação.

Art. 5.° As primeiras eleições munici-
paes realizar-se-ão no primeiro domingo de
junho de 1936.

§ 1.° Diplofnados os vereadores, reunir-
se-ão dentro em trinta dias, mediante con-
vocação do mais votado em primeiro turno
e sob a presidencia deste, elegendo-se a
Mesa para o primeiro quatriennio.

§ 2.° Para as primeiras eleições muni-
cipaes não prevalecerão inelegibilidades.

Art. 6.° Até a instailação das futuras
Camaras Municipaes, os prefeitos, Conse-
lhos Consultivos e juizes de paz terão suas
funcções e investidura reguladas pelas
leis e decretos ora vigentes, que os institui-
ram.	 .

Art. 7.° O governo reintegrará nos res-
pectivos cargos, ou aproveitará nos de na-
túreza congenere, os professores e empre-
gados da antiga Escola de Sargento da For-
ça Publica, que ainda não tiverem sido
aproveitados.

Art. 8.° A discriminação de rendas en-
tre o Estado e o Município, estabelecida
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nesta Constituição, só entrará em vigor a
primeiro de janeiro de 1936.

çllo Horizonte, 30 de julho de, 1935,
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