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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

ALAGOAS 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá, meus amigos! Como vocês estão? Firmes nos estudos? 

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando de breves aspectos da Constituição do Estado de 
Alagoas.  

Mais uma vez vamos reforçar sobre a necessidade de você fazer o estudo da “letra da lei”.   

Assim, para que o curso não fique muito extenso e cansativo, vamos inserir explicações gerais sobre a 
Constituição Estadual, os pontos mais passíveis de cobrança na sua prova e mapas mentais para sua revisão 
e memorização.  

Por essa razão é fundamental que você se comprometa a realizar o estudo da “letra fria da lei” e utilize este 
material como um suporte para suas revisões em razão dos mapas mentais e questões que já foram cobradas 
em provas anteriores. Dessa forma, esperamos otimizar o seu estudo de modo que você tenha tempo de 
estudar o conteúdo de todas as matérias do seu edital e acerte o máximo de questões.  

Quanto à Constituição Estadual estudada na aula de hoje, segue o link de acesso: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70455/CE_AL_EC_046-
2019.pdf?sequence=17&isAllowed=y 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Igor Maciel 

Boa aula! 

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

O Estado de Alagoas, constituiu de Municípios autônomos e imunidade político-administrativa 
da República Federativa do Brasil. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70455/CE_AL_EC_046-2019.pdf?sequence=17&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70455/CE_AL_EC_046-2019.pdf?sequence=17&isAllowed=y
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representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República e da 
Constituição do Estado de Alagoas. 

Art. 2º E finalidade do Estado de Alagoas, guardadas as diretrizes estabelecidas na Constituição 
Federal, promover o bem-estar social. calcado nos princípios de liberdade democrática, igualdade 

jurídica, solidariedade e justiça, cumprindo-lhe, especificamente: 

I - Assegurar a dignidade da pessoa humana, mediante a preservação dos direitos invioláveis a ela 
inerentes, de modo a proporcionar idênticas oportunidades a todos os cidadãos, sem distinção de sexo, 
orientação sexual, origem, raça, cor, credo ou convicção política e filosófica e qualquer outra 
particularidade ou condição discriminatória, objetivando a consecução do bem comum; 
II - Garantir a participação da comunidade na condução e no controle da administração pública, nas 
condições e pelos meios que a lei especificar;  
III - Contribuir para o desenvolvimento integral e harmônico da comunidade, de modo a remover as 
desigualdades regionais e sociais;  
IV - Dar proteção aos valores e ao patrimônio cultural, preservando os bens de natureza material e 
imaterial referenciados à identidade e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade;  
V - Promover e estimular, com a colaboração da sociedade, amplas oportunidades de educação, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua 
qualificação para o trabalho:  
VI - Estimular os desportos, em suas modalidades formais e informais, bem assim o lazer como forma 
de promoção social;  
VII - Desenvolver ações permanentes de amparo à infância, à maternidade. aos idosos e aos portadores 
de deficiências, bem como oferecer assistência aos necessitados, contribuindo para a erradicação do 
subemprego, da marginalização e da miséria;  
VIII - Proteger o meio ambiente, zelando pela perenização dos processos ecológicos essenciais e pela 
conservação da diversidade e da integridade das espécies;  
IX - Executar ações que visem à redução dos riscos à doença favorecendo o acesso igualitário e universal 
aos serviços destinados à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, bem assim o desembaraçado 
exercício dos direitos relativos à assistência social:  
X - Velar pela preservação da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa objetivando a consecução do desenvolvimento integral da comunidade;  
XI - Conceber e executar ações e programas voltados ao aproveitamento racional e adequados da terra, 
estimulando a planificação das atividades agrícolas, pecuárias, agroindustriais, pesqueiras e florestais; 
XII - fomentar a pesquisa científica e tecnológica, tendo em vista o bem-estar coletivo e o 
desenvolvimento das ciências;  
XIII - Contribuir para a indissolubilidade da União Federal;  
XIV - Promover as condições necessárias para a fixação do homem no campo. 

São símbolos do Estado de Alagoas a Bandeira, o Hino e o Brasão adotados à data da promulgação da 
Constituição do Estado de Alagoas, além de outros que a lei estabelecer. 

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

Vejamos o que é abordado dentro desse título: 
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Portanto, é possível perceber o quanto alguns capítulos desse título são importantes para sua prova. Vamos 
aprofundar em cada um deles?  

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

A organização político-administrativa do Estado de Alagoas compreende o Estado e os Municípios.  

➔ São poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre 
si. 

Seção I - Do Estado (art. 5º ao 9º) 

O território do Estado, constituído por Municípios, tem os limites que lhe são assegurados pela tradição, por 
documentos históricos, leis e julgados, não podendo ser alterados senão nos casos previstos pela 
Constituição Federal. 

O Estado de Alagoas tem Capital e sede do seu Governo no Município de Maceió.  
O Município de Marechal Deodoro será sede do Governo Estadual, anualmente, no dia 15 de 
novembro. 

Importante pontuar que exercerá o Estado, exclusiva, concorrente ou supletivamente, as competências que 
lhe são reservadas pela Constituição da República, sem prejuízo de todas as demais que lhe não sejam 
expressamente excluídas. 

Art. 8º Incluem-se entre os bens do Estado: 

I - As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
na forma da lei, as decorrentes de obras da União;  
II - As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, dos Municípios ou de terceiros;  
III - As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;  
IV - As terras devolutas não compreendidas entre as da União. 

Título II - Da Organização 
do Estado

Capítulo I - Da Organização Político-Administrativa

Capítulo II - Da Administração Pública
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Os bens integrantes do patrimônio imobiliário do Estado não poderão ser objeto de alienação 
ou aforamento senão em virtude de lei. 

Art. 9º É vedado ao Estado de Alagoas e aos Municípios: 

I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 
com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da Lei, a 
colaboração de interesse público;  
II - Recusar fé aos documentos públicos;  
III - Criar distinções entre brasileiros, em razão de credo, cor, raça, sexo, condição social ou origem:  
IV - Estabelecer preferências entre si. 

Seção II - Do Município (art. 10 ao 36) 

O Município, ente político-administrativo autônomo, reger-se-á pela lei orgânica que adotar, respeitados os 
princípios estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição do Estado de Alagoas. 

 

Compete ao Município dispor sobre todas as matérias pertinentes ao seu peculiar interesse e 
especialmente: 

I - Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público; 
II - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-
escolar e de ensino fundamental, bem assim prestar serviços de atendimento à saúde da população e 
de proteção às pessoas portadoras de deficiências; 
III - Promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IV - Desenvolver ações de proteção ao patrimônio histórico-cultural e ao meio ambiente, observadas as 
legislações e as atividades fiscalizadoras da União e do Estado; 
V - Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

A autonomia municipal será assegurada:

• I - pelo poder de auto-organizar-se mediante a decretação de sua Lei Orgânica;

• II - pela eleição direta do Prefeito. do Vice-Prefeito e dos Vereadores:

• III - pelo exercício de administração própria, no que concerne ao seu peculiar interesse;

• IV - pela instituição e pela arrecadação dos tributos de sua competência;

• V - pela organização dos serviços públicos locais.
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VI - Promover programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; 
VII - Criar, organizar e suprimir distritos, guardada a legislação estadual pertinente; 
VIII - Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou de permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial: 
IX - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência; 
X - Aplicar suas rendas, observados os deveres de prestação de contas e de publicação mensal de 
balancetes, respeitados os prazos e as condições prescritas em lei; 
XI - Legislar sobre os assuntos de interesse local; 
XII - Suplementar, no que couber, as legislações federal e estadual. 

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão pôr lei estadual, 
obedecidos os requisitos estabelecidos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, preservada, em qualquer hipótese, a 
continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. 

Art. 14. A Lei Orgânica será votada em dois turnos, com interstícios mínimo de dez dias, e 
aprovada pela Câmara Municipal, sendo obrigatório à guarda dos seguintes preceitos 
fundamentais: 

I - Realização do planejamento municipal com a participação de entidades representativas da 
comunidade; 

II - Fixação das despesas com pessoal ativo e inativo, respeitados os limites estabelecidos em 
lei complementar federal; 

III - Criação de cargos e empregos públicos, fixação e majoração de vencimentos e salários, 
instituição ou reformulação de estruturas de carreiras e ainda a concessão de vantagens 
pecuniárias, condicionadas à existência de dotação orçamentária suficiente e de autorização 
específica na lei orçamentária, excluídas, no último caso, as empresas públicas e as companhias 
de economia mista; 

IV - Depósito das disponibilidades de caixa das Administrações Direta, Indireta e Fundacional 
Pública em instituição financeira oficial, ressalvados os casos previstos em lei; 

V - Aplicação, anualmente, de pelo menos vinte e cinco por cento da receita resultante da 
arrecadação de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino público; 

VI - Sujeição dos servidores públicos municipais a regime jurídico único. 
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Os órgãos do Governo Municipal exercerão suas atribuições com plena independência entre si, 
bem assim em relação aos Poderes e aos órgãos da União e do Estado. 

Vale ressaltar que Cada Município poderá instituir símbolos próprios representados pela bandeira, pelo hino 
e brasão municipais. 

Em relação à Câmara Municipal, esta compõe-se de Vereadores, eleitos entre cidadãos maiores de dezoito 
anos e no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto, em cada Município. 

O número de Vereadores é proporcional à população do Município, respeitados os seguintes limites: 

✓ a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes;  
✓ b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão e 

menos de cinco milhões de habitantes;  
✓ c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinquenta e cinco nos Municípios de mais de cinco 

milhões de habitantes. 

Art. 19. A remuneração dos Vereadores não poderá ser superior à retribuição que for fixada ao 
Prefeito Municipal, em espécie, a qualquer título.  

Parágrafo único. Fica vedada, as Câmaras Municipais, a concessão de verba de representação 
aos membros da mesa Diretora.  

Art. 20. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município.  

Art. 21. Estendem-se, no que couber, aos Vereadores, as proibições, as incompatibilidades e as 
condições de perda de mandato que são estabelecidas nesta Constituição para os Deputados 
Estaduais.  

Art. 22. As deliberações da Câmara Municipal, salvo expressa disposição legal em contrário, 
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. 

A competência da Câmara Municipal encontra-se no artigo 23, do qual deve ser lido com bastante finco. 

Art. 15. O Governo Municipal será exercido:

I - pela Câmara Municipal, com funções 
legislativas e de controle administrativo;

II - pelo Prefeito Municipal, com funções 
executivas.
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A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico de Município, de cidade ou de 
bairros, formalizar-se-á mediante manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado. 
A Chefia do Poder Executivo é exercida pelo Prefeito Municipal. 

O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos simultaneamente com os Vereadores, mediante pleito direto, e 
exercerão mandato de quatro anos. A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorrerá sempre no dia lº de 
janeiro do ano subsequente ao das eleições municipais. 

Ademais, o Vice-Prefeito substituirá o Prefeito Municipal nos casos de impedimento e o sucederá nos casos 
de renúncia ou morte. Destaca-se que a remuneração do Vice-Prefeito compreenderá representação 
correspondente à que percebe o Prefeito e subsídio equivalente a dois terços daquele que for a este devido. 

Ocorrendo vacância dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, far-se-á eleição nos noventas dias que se 
seguem à data em que se deu à última vaga, cabendo aos eleitos completar o mandato interrompido.  

✓ Impedidos o Prefeito e o Vice-Prefeito, serão sucessivamente chamados ao exercício do cargo o 
Presidente e o Vice-Presidente da Câmara de Vereadores.  

✓ Ocorrendo a dupla vacância nos últimos dois anos do mandato, dar-se-á a eleição, pela Câmara 
Municipal, trinta dias após a ocorrência da última vaga, na forma do que dispuser a Lei Orgânica.  

✓ Vagos os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, coincidentemente com todos os cargos de Vereador, 
Administrador Municipal será nomeado pelo Governador do Estado, escolhido dentre os 
integrantes de lista tríplice formada pela Assembleia Legislativa, ao qual incumbirá administrar o 
Município, até que seja dada posse ao novo Prefeito.  

✓ Aplicar-se-á, ainda, a regra acima na hipótese de que, ultimados os mandatos de Prefeito e Vice-
Prefeito, não estejam eleitos os seus sucessores. 

Art. 29. Compete privativamente ao Prefeito Municipal: 

I - Nomear e exonerar os Secretários Municipais; 
II - Exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da administração municipal; 
III - Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição e na Lei Orgânica; 
IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para a sua fiel 
execução; 
V - Vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
VI - Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei; 
VII - Remeter mensagem e plano de Governo a Câmara Municipal, por ocasião da abertura da sessão 
legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as providências que reconhecer necessárias; 
VIII - Conferir condecorações e distinções honoríficas; 
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IX - Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual de investimentos e as propostas de orçamento, este 
até cento e vinte dias antes do início do exercício financeiro seguinte; 
X - Prestar, anualmente, a Câmara Municipal, dentro dos sessenta dias após a abertura de cada sessão 
legislativa, as contas relativas ao exercício anterior; 
XI - Prover os cargos públicos, na forma da lei; 
XII - Apresentar, a Câmara Municipal, relatórios trimestrais relativos ao desenvolvimento do plano de 
governo; 
XIII - Remeter a Câmara Municipal, até o dia vinte de cada mês, o duodécimo da dotação orçamentária 
que lhe for reservada; 
XIV - Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição e na Lei Orgânica. 
 - Parágrafo único. O Prefeito Municipal poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI e XI 
aos Secretários Municipais, que observarão os limites estabelecidos nos respectivos atos de delegação. 
- Art. 30. A inobservância da regra do inciso XIV do artigo anterior implicará crime de responsabilidade 
do Prefeito Municipal. 

Noutro ponto, o Município, na concepção e no desempenho da política local de desenvolvimento urbano, 
visará ao bem-estar social. 

➔ O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. 

Salienta-se que lei municipal específica, observado o que dispuser a legislação federal, exigirá dos 
proprietários do solo urbano não edificado ou subutilizado, que promovam o correspondente e adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

✓ I - Parcelamento urbano compulsório; 
✓ II - Instituição de imposto, progressivo no tempo, sobre a propriedade predial e territorial urbano; 
✓ III - Expropriação por interesse social, necessidade ou utilidade pública. 

A fiscalização do Município será exercida mediante controle interno e externo. 

O controle interno será desenvolvido pelo Poder Executivo Municipal, através de sistema instituído na forma 
da lei. Em contrapartida, o controle externo incumbe a Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de 
Contas do Estado. 

 

O parecer prévio, expedido pelo Tribunal de Contas, sobre as contas que o Prefeito anualmente 
prestar, apenas deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal.  
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As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, que poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei.  
É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

Seção III - Da Intervenção (art. 37 ao 40) 

Art. 37. O Estado não intervirá nos Municípios exceto quando: 

I - Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

II - Não forem prestadas as contas devidas, na forma da lei; 

III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino: 

IV - O Tribunal de Justiça der provimento à representação para garantir a observância de 
princípios indicados nesta Constituição, ou para assegurar a execução de lei, de ordem ou de 
decisão judicial. 

Parágrafo único. No caso do inciso IV deste artigo, dispensada a apreciação pela Assembleia 
Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida 
bastar ao restabelecimento da normalidade. 

 

Art. 39. O decreto de intervenção, obrigatoriamente, conterá: 

I - A indicação das causas que motivaram a ação interventiva, bem como da hipótese constitucional que 
legítima a medida concreta;  
II - A fixação do prazo de duração da medida excepcional, que em nenhum caso poderá ser superior a 
noventa dias;  
III - Determinação dos limites da ação interventiva, considerada a natureza das irregularidades 
administrativas que justificarem as providências, e a indicação dos órgãos da administração municipal 
em que foram verificadas;  
IV - A nomeação do interventor, cuja permanência no desempenho da função fica condicionada a 
confirmação pela Assembleia Legislativa Estadual;  
V - A obrigatoriedade da apresentação, pelo interventor, de relatórios mensais à Assembleia Legislativa, 
ao Governador do Estado e ao Tribunal de Contas, nos quais exporá circunstanciadamente todas as 

Art. 38. A decretação da intervenção 
dependerá de requisição:

I - da Câmara Municipal ou do Tribunal de 
Contas do Estado, nos casos dos incisos I 

a III, do art. 37;

II - do Tribunal de Justiça, no caso do 
inciso IV, do art. 37.
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atividades desenvolvidas no mês anterior, sem prejuízo do relatório final que deverá ser remetido aos 
órgãos de que trata este inciso, até dez dias após o prazo de duração da medida interventiva. 
O decreto do Poder Executivo que prorrogar a duração da medida interventiva, será submetido à 
Assembleia Legislativa Estadual, observadas as mesmas condições, inadmissível, em qualquer hipótese, 
a extrapolação do limite máximo estabelecido no inciso II. 

Pontua-se que expedido o decreto que determinar a intervenção, será ele remetido, dentro do prazo de 
vinte e quatro horas, a contar da data de sua publicação, à Assembleia Legislativa Estadual, que, após 
apreciá-lo, manterá ou suspenderá a medida excepcional. Na hipótese de não estar a Assembleia Legislativa 
funcionando, far-se-á a convocação extraordinária no mesmo prazo de vinte e quatro horas. 

Por fim, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo 
impedimento legal. 

Seção IV - Das Regiões (art. 41) 

O Estado poderá, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas de Municípios limítrofes, para integrarem a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum. 

CAPÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I - Das Disposições Gerais (art. 42 ao 45) 

Art. 42. A Administração Pública, estadual e municipal, observará os princípios fundamentais 
da prevalência do interesse público, legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, 
publicidade, planejamento e continuidade, além de outros estabelecidos na Constituição do 
Estado de Alagoas. 

A Administração Pública, estadual e municipal, orientar-se-á pela desconcentração e pela descentralização, 
compreendendo as administrações direta, indireta e fundacional pública 

✓ Integram a Administração Direta as unidades administrativas setoriais desconcentradas, na 
conformidade do que a lei disciplinar.  

✓ Compõem a Administração Indireta as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas 
públicas. 

✓ Constituem a Administração fundacional pública as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, destinadas à execução de serviços estatais. 

Art. 44. São diretrizes específicas de observância obrigatória pela Administração Pública: 

I - Acessibilidades aos cargos, funções e empregos públicos a todos os brasileiros que satisfaçam os 
requisitos estabelecidos em lei;  
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II - Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, através de 
divulgação de caráter educativo, informativo ou de orientação social, vedada à inclusão de imagens, 
nomes e símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos;  
III - Responsabilidade, pelas pessoas jurídicas de direito público, bem assim pelas de natureza privada 
prestadores de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o agente direto, nos casos de culpa ou dolo;  
IV - Indispensabilidade de prévio processo de licitação pública para contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação ordinária;  
V - Asseguramento aos ofertantes em licitações de iguais condições de participação mediante exclusivo 
estabelecimento de exigências referentes às qualificações técnicas e econômicas indispensáveis a 
garantia do cumprimento do contrato, bem como de cláusulas que prescrevam obrigações de 
pagamento segundo os efetivos termos da proposta na forma da lei; 
VI - Exigibilidade de comprovação da efetiva e regular aplicação dos dinheiros públicos na realização de 
despesas de qualquer natureza.  
VII - Imprescindibilidade de lei para criação de cargos, funções e empregos público; nas administrações 
diretas, autárquica e fundacional pública, bem como para a fixação dos respectivos quantitativos e 
padrões remuneratórios.  
VIII - Garantia aos cidadãos, sempre que o requeiram, de informações sobre o andamento dos processos 
em que sejam diretamente interessados, bem como sobre as decisões nestas proferidas;  
IX - Acesso de qualquer cidadão a todos os dados e informações relativas às licitações públicas, em todas 
as suas modalidades. bem como as autorizações concernentes a contratações diretas. 

A licitação e a contratação de bens, serviços e obras públicas, assim como os convênios deverão atender 
ao disposto na legislação pertinente, ficando vedado o aumento da despesa com pessoal, expedido nos 
cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão, a realização 
de operação de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e obrigação de despesa nos 
últimos dois quadrimestres, que não possa ser cumprida integralmente dentro do próprio mandato, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito. 

Art. 45. Os órgãos da Administração Direta e Indireta estadual e Fundacional Pública estadual, na 
execução de suas atividades administrativas, observarão rigorosamente os seguintes princípios: 

I - Divulgação prévia, no órgão de imprensa oficial do Estado, para conhecimento público, de todos os 
atos ou contratos que celebrem como condição essencial a que tenham validade.  
II - Publicação mensal de demonstrativo de todos os recursos que, no mês anterior, tenham sido 
arrecadados pela Fazenda Estadual ou por ela recebidos em razão de transferências do Governo Federal 
ou ainda de contratos, convênios, ajustes e acordos:  
III - prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, de todas as despesas realizadas pelos órgãos 
da Administração Pública, inclusive daquelas de qualquer natureza referente à manutenção do Palácio 
do Governador, compreendendo alimentação, conservação e limpeza, diárias de viagens, passagens 
aéreas ou terrestres e ajudas e contribuições;  
IV - Apresentação à Assembleia Legislativa Estadual, até o dia dez de cada mês, do demonstrativo de 
todas as despesas realizadas no mês anterior, com indicação dos recursos realizados;  
V - Irrestrito impedimento, aos órgãos da Administração Direta, indireta e Fundacional Pública da 
celebração de contrato com pessoas jurídicas de que sejam sócios, administradores ou gerentes, o 
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Governador e o Vice-Governador do Estado, ou ainda qualquer de seus parentes até o terceiro grau, em 
linha ascendente, descendente ou colateral. 
Parágrafo único. O impedimento de que trata o inciso V deste artigo aplica-se ainda aos órgãos da 
Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional Pública, em relação aos seus titulares ou 
dirigentes e seus parentes até o terceiro grau, em linha ascendentes, descendente ou colateral. 

Seção II - Dos Servidores em Geral (Arts. 46 ao 67) 

São servidores públicos os ocupantes de cargos, funções e empregos permanentes ou temporários nas 
Administrações Direta, Autárquica e Fundacional Pública, estadual e municipal. 

Art. 47. São princípios genéricos aplicáveis aos servidores das Administrações Direta, Autárquica e 
Fundacional Pública: 

I - Admissão, em cargos ou empregos permanentes, condicionada a prévia habilitação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, respeitada a ordem final de classificação, fixada a validade das 
seleções em prazo correspondente a dois anos, e permitida a prorrogação, uma única vez, por igual 
período; 
II - Preferencial exercício de cargos de provimento em comissão ou de funções de confiança por 
servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nas condições e nos casos previstos 
na lei;  
III - Reserva de percentual de cargos e empregos públicos para preenchimento por pessoas portadoras 
de deficiência, respeitados os critérios de admissão que a lei estabelecer;  
IV - Exclusividade das contratações por tempo determinado para o atendimento de necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, desde que suficientemente comprovada esta pré-
condição, respeitados os requisitos estipulados em lei;  
V - Revisão geral periódica da remuneração na atividade e dos proventos dos servidores inativos, sem 
distinção entre civis e militares, na mesma proporção e na mesma data;  
VI - Extensibilidade aos servidores públicos inativos, civis e militares, de vantagens ou benefícios 
concedidos aos servidores públicos ativos, inclusive quando decorrente de reclassificações, 
reestruturações, transformações ou quaisquer outras mutações do cargo ou função em que foram 
inativados;  
VII - Isonomia de vencimentos para os servidores do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou assemelhados, compreendidos como tais aqueles a que correspondam iguais ou similares 
conteúdos ocupacionais ou para cujos desempenhos se exija a mesma qualificação profissional ou 
habilitação técnica específica, respectivamente;  
VIII - Impossibilidade de fixação, para os cargos, empregos ou funções dos Poder Legislativo e Judiciário, 
de remuneração superior à devida pelo Poder Executivo, vedadas, para qualquer outro efeito, a 
vinculação e a equiparação de vencimentos ou salários;  
IX - Precedência da administração fazendária e seus servidores fiscais sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei. 

Observação: O prazo para inscrição em concurso público será de pelo menos trinta dias, contados da 
primeira publicação do ato convocatório. 
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Vale destacar que a autoridade que, direta ou indiretamente, contribuir para o pagamento desvantagens 
indevidas a servidores públicos ou que, de alguma forma, determine a ruptura da isonomia remuneratória 
estabelecida entre os servidores dos três Podres, será responsabilizada pelos prejuízos impostos ao erário, 
obrigando-se a, pessoalmente, proceder aos ressarcimentos devidos. 

Art. 49. São direitos comuns assegurados aos servidores da Administração Direta, Civis ou 
Militares, Autárquica ou Fundacional Pública:  

I - Irredutibilidade de remuneração, salvo nas hipóteses de extrapolação do limite 
remuneratório superior, violação à paridade com o Poder Executivo ou descontos decorrentes 
de obrigações tributárias ou previdenciárias, ou de ordem judicial, ressalvados os casos de 
retenções autorizadas pelo servidor, resguardados os limites e as condições que a lei 
estabelecer;  

II - Piso vencimental nunca inferior a 1/40 (um quarenta avos) da maior remuneração estadual 
fixada em lei; 

III - Previsão, por lei, de todos os acréscimos pecuniários auferíveis a qualquer título, bem assim 
dos critérios de cálculo das correspondentes parcelas, vedada a computação ou a acumulação 
destas para fins de concessão de acréscimos posteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento;  

IV - Décimo terceiro salário, em valor apurado com base na retribuição integral devida no mês 
de dezembro, aos servidores ativos, inativos e pensionistas;  

V - Abono-Família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos 
da lei; 

VI - Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que a remuneração 
do período correspondente, paga a vantagem até a data do início do período de repouso;  

VII - Licença à maternidade sem prejuízo do cargo, de função ou de emprego ocupado, com 
duração de cento e oitenta dias, a contar da data do parto, ou, se o requerer a servidora, a 
partir do oitavo mês de gestação, ou ainda da data em que aceitar a guarda de criança de idade 
inferior a trinta dias, por determinação judicial ou recebê-la como filho adotivo; 

VII - Licença à paternidade, nos termos que a lei especificar;  

IX - Licença especial, com duração correspondente a três meses ao fim de cada quinquênio de 
efetivo exercício do cargo público permanente, facultada a opção pela conversão em abono 
pecuniário ou pela contagem dobrada do período não gozado, para fins de aposentadoria e 
adicionais por tempo de serviço;  

X - Transposição, a pedido, de um para outro cargo público permanente, para cujo exercício 
haja obtido qualificação profissional suficiente, desde que, existente a vaga, comprove sua 
aptidão em exame seletivo interno;  



 

 

 

 

 

16 
55 

XI - Percepção dos vencimentos e salários até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido; 

XII - Repouso semanal remunerado;  

XIII - Computação, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço público federal, estadual 
e municipal, bem como do prestado em atividade privada, de acordo com a lei pertinente;  

XIV - Participação nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais, 
remuneratórios ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, através de 
representantes devidamente indicados pelos correspondentes órgãos de classe;  

XV - Adicional por tempo de serviço, observados uniformes critérios de concessão e cálculo 
para os servidores públicos em geral.  

XVI - O valor bruto da remuneração e do subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, indireta e fundacional pública e dos proventos ou qualquer 
outra espécie remuneratória, excluídas as vantagens de caráter individual, observarão como 
limite máximo, em cada Poder, o valor devido, em espécie, a título de remuneração mensal, 
ao Secretário de Estado, ao Deputado Estadual e ao Desembargador do Tribunal de Justiça. 

§ 1º Sempre que ocorrer vaga em cargo público permanente, inicial de carreira ou isolado, dar-
se-á preferência ao preenchimento mediante provimento de quem já seja servidor público 
estadual, desde que, satisfazendo os requisitos indispensáveis fixados em lei, obtenha 
aprovação em exame seletivo interno, observada a ordem de classificação. 

§ 2º Nenhuma vantagem pecuniária, exceto adicional por tempo de serviço e gratificação de 
representação, prêmio de produtividade fiscal e aqueles de que trata o inciso VII, do art. 55, 
será concedida por prazo superior a seis meses, admitida à renovação, desde que devidamente 
motivada.  

§ 3º Para os fins do inciso XVI deste artigo, consideram-se vantagens de caráter individual 
exclusivamente os adicionais por tempo de serviço, até o limite total de 35% (trinta e cinco por 
cento) sobre a remuneração do servidor. 

§ 4º Além do disposto no parágrafo anterior e observado o § 5º, excluem-se do limite previsto 
no inciso XVI deste artigo, apenas:  

I - A gratificação natalina;  

II - O adicional de férias;  

III - A ajuda de custo, as diárias e a indenização de transporte, vedada qualquer espécie de 
incorporação;  

IV - O valor devido, ao servidor efetivo, pelo exercício de função gratificada e pela opção de 
que trata o art. 7º da Lei Estadual nº 5.665, de 18 de janeiro de 1995, com a redação dada pela 
Lei Estadual nº 5.698, de 02 de junho de 1995, vedada qualquer espécie de incorporação. 



 

 

 

 

 

17 
55 

§ 5º Consideradas individualmente ou somadas, as vantagens mencionadas no inciso IV do 
parágrafo anterior e no § 3º deste artigo, não poderão exceder a 35% (trinta e cinco por cento) 
do limite máximo fixado para cada Poder. 

§ 6º As vantagens a que se referem os incisos I e II do § 4º não poderão ser calculadas com base 
em valor superior ao limite máximo previsto no inciso XVI deste artigo, excetuando-se, para os 
fins de base de cálculo, a aplicação dos adicionais por tempo de serviço a que fizer jus o 
servidor, na forma e limites do § 3º. 

 

Observação: Os proventos da inatividade e as pensões previdenciárias não serão considerados para efeito 
de acumulação de cargos. 

Art. 51. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se às disposições a saber: 

I - Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu 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, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, caso não haja 
compatibilidade, aplicar-se-á a norma do inciso anterior; 
IV - Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; 
V - Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como 
se no exercício estivesse. 
Parágrafo único. No caso do inciso III, a compatibilidade horária haverá de ser reconhecida pelo plenário 
da Câmara Municipal. 

 

Art. 50. É vedada a acumulação remunerada 
de cargos, funções e empregos públicos, na 

Administração Direta, Indireta e Fundacional 
Pública, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro 
técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médicos.

Dos Servidores Públicos Civis (arts. 54 ao 62)

Dos Servidores Públicos Militares (arts. 63 ao 67)
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É importante que você leia com atenção os dispositivos acima. 

 

(CESPE - 2012 - PC-AL - Agente de Polícia) A sede do governo do estado de Alagoas será o município 
de Marechal Deodoro, anualmente, no dia 15 de novembro. 

Comentários 

Gabarito Certo, conforme o art. 6º, parágrafo único 

(CESPE - 2012 - TJ-AL - Cargos de Nível Superior - Conhecimentos Básicos - (Exceto cargo 11)) No que 
se refere aos princípios fundamentais e à organização do Estado, assinale a opção correta nos termos 
da Constituição do Estado de Alagoas. 

a) o controle interno e externo dos municípios é exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do 
tribunal de contas do estado 

b) se o número de habitantes no município for superior a cinquenta e cinco mil, poderá ser criado um 
tribunal de contas municipal. 

c) Uma das finalidades do estado, expressamente disposta na Constituição do Estado de Alagoas, é 
assegurar a dignidade da pessoa humana, de modo a proporcionar idênticas oportunidades a todos os 
cidadãos, sem distinção de orientação sexual. 

d) se, por qualquer motivo, que seja determinado município não pagar a sua dívida fundada, o estado 
deverá decretar a intervenção desse município. 

e) pelo princípio da independência dos poderes, compete à Câmara Municipal fixar a remuneração 
apenas de seus funcionários e vereadores. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 2º, I. 

(CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) Decorrido o prazo de trinta dias contados da data da 
protocolização do pedido de aposentadoria voluntária, sem que a administração conceda ou 
motivadamente negue a sua transferência para a inatividade, ficará o servidor público civil 
automaticamente desobrigado da prestação de serviços, sem prejuízo de sua remuneração, até que 
seja publicada a decisão definitiva. 

Comentários 
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Gabarito Certo, conforme o art. 57, §3º. 

(CESPE - 2012 - PC-AL - Delegado de Polícia) O mandato do vereador será de quatro anos. Ele deve 
ter, no mínimo, vinte e um anos de idade e estar no exercício dos direitos políticos. 

Comentários 

Gabarito Errado, conforme o art. 17. 

(CESPE - 2012 - TJ-AL - Cargos de Nível Superior - Conhecimentos Básicos - (Exceto cargo 11)) Com 
relação ao prefeito e ao vice-prefeito, assinale a opção correta, nos termos da Constituição do Estado 
de Alagoas. 

a) quando o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara Municipal estiverem impedidos de 
exercer a chefia do Poder Executivo Municipal, o vice-presidente da câmara será chamado ao exercício 
do cargo. 

b) se, após dois anos de exercício, ocorrer vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, 
far-se-á eleição nos noventa dias que se seguirem à data em que se deu a última vaga, na forma do 
que dispuser a Lei Orgânica. 

c) se, após um ano de exercício, ocorrer vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, dar-
se-á eleição, pela Câmara Municipal, trinta dias após a ocorrência da última vaga, na forma do que 
dispuser a Lei Orgânica. 

d) nos municípios com até cinquenta mil habitantes, o subsídio do vice-prefeito será equivalente à 
metade ao que o prefeito faz jus. 

e) A remuneração de vice-prefeito compreende a representação e o subsídio, ambos correspondentes 
ao que o prefeito percebe. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 28, §1º. 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

Vejamos como está organizado esse título: 
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➔ Julgamos esse um dos mais importantes para sua prova. Portanto, tenha atenção redobrada!  

Além disso, reiteramos que a proposta da aula não é esgotar o estudo da lei seca, trabalhando cada um dos 
artigos. Por isso, é importante que você se comprometa a estudar todos esses artigos na literalidade da CE. 

CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO 

Como você perceberá ao final desse tópico, o Poder Legislativo é um dos temas preferidos das Bancas 
Organizadoras. Portanto, é fundamental que você estude com muito afinco todos os trinta artigos relativos 
a ele. Vamos trazer aqui uma ideia geral do que está contido dentro desse tópico e abordar apenas o que 
julgamos mais relevante, combinado? 

 

Seção I - Das Disposições Gerais (Arts. 68 ao 73) 

O Poder Legislativo do Estado é exercido pela Assembleia Legislativa, que se compõe de 
deputados eleitos pelo povo, através do voto direito e secreto, segundo o sistema 
proporcional, dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. 

O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na 
Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os 
deputados federais acima de doze. 

Organização dos 
Poderes

Capítulo I - Poder Legislativo (art. 68 ao 100)

Capítulo II – Poder Executivo (art. 101 ao 120)

Capítulo III – Poder Judiciário (art. 121 ao 141)

Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça (art. 142 ao 161)

Poder Legislativo

Das Disposições Gerais (art. 68 ao 73)

Dos Deputados Estaduais (art. 74 ao  78)

Das Atribuições do Poder Legislativo (art. 78 ao 82)

Das Comissões (art. 83)

Do Processo Legislativo (art. 84 ao 92)

Da FiscalizaçãoContábil, Financeira e Orçamentária   (art. 93 ao 100)
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Integram a estrutura da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas:  

✓ I - A Mesa Diretora; 
✓ II - As Comissões;  
✓ III - O Plenário. 

São órgãos auxiliares da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas: 

✓ I - A Diretoria-Geral; 
✓ II - A Procuradoria-Geral; 
✓ III - A Coordenação-Geral para Assuntos Legislativos. 
➔ A Assembleia Legislativa Estadual reunir-se-á, anualmente, na Capital do Estado, de 15 de fevereiro 

a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. 
➔ As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, 

quando recaem em sábado, domingo e feriado. 
➔ A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias. 
➔ O Regimento Interno disporá sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa nos sessenta dias 

anteriores às eleições gerais. 

A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa far-se-á: 
I - Pelo seu Presidente, no caso de decretação de intervenção em município; 
II - Pelo Governador do Estado e pelo Presidente da Assembleia ou a requerimento da 
maioria dos deputados, em caso de urgência ou interesse público relevante. 
Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre 
a matéria para a qual foi convocada. 

Seção II - Dos Deputados Estaduais (Arts. 74 ao 78) 

Art. 74. Os Deputados Estaduais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos. 

§ 1º Os Deputados Estaduais desde a expedição do diploma serão submetidos a julgamento 
perante o Tribunal de Justiça do Estado. 

§ 2º Desde a expedição do diploma, os Deputados Estaduais não poderão ser presos, salvo em 
flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro 
horas, à Assembleia Legislativa Estadual, para que, pelo voto da maioria de seus membros, 
resolva sobre a prisão. 

§ 3º Recebida a denúncia contra o Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal 
de Justiça do Estado dará ciência à Assembleia Legislativa que, por iniciativa do 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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§ 4º O pedido da sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa Estadual de Alagoas no 
prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. 

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 6º Os Deputados Estaduais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas 
ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou 
delas receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados Estaduais, embora militares e ainda que 
em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia Legislativa. 

§ 8º As imunidades de Deputados Estaduais subsistirão durante o estado de sítio, só podendo 
ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa, nos 
casos de atos praticados fora do recinto da Assembleia Legislativa, que sejam incompatíveis 
com a execução da medida. 

 

A seguir, o art. 76 estabelece as situações em que o Deputado perderá o mandato e as respectivas formas 
pelas quais essa perda dar-se-á. Para fins didáticos, fizemos uma tabela a fim de que o agrupamento fique 
mais claro. Vejamos: 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito 
público, fundações e empresas públicas, sociedades de economia 

mista ou empresas concessionárias de serviço público, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os de que sejam livremente demissíveis, nas entidades 

constantes da alínea anterior;

II – 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;

b) ocupar cargo ou função de que sejam livremente demissíveis, 
nas entidades referidas no inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere o inciso I, “a”;

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
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Perderá o mandato o Deputado: Forma da perda: 

I – que infringir proibição estabelecida no artigo 
anterior (mapa mental acima) 

Será decidida à perda do mandato pela Assembleia 
Legislativa, por voto secreto e maioria absoluta, 
mediante provocação da Mesa ou de partido 
político representado no corpo legislativo, 
assegurada ampla defesa. 

II – cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar; 

VI - que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado; 

III - que deixar de comparecer, em sessão legislativa 
anual, à terça parte das sessões ordinárias ou a doze 
sessões ordinárias consecutivas, salvo doença 
comprovada por junta médica designada pela Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa, licença ou 
missão autorizada pela Casa; 

A perda será declarada pela Mesa da Assembleia 
Legislativa, de ofício ou mediante provocação de 
qualquer de seus membros, ou de partido político 
representado no corpo legislativo, assegurada 
ampla defesa. 

IV – que perder os direitos políticos ou os tiver 
suspensos; 

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos da Constituição Federal. 

➔ É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, o abuso de prerrogativa assegurada ao Deputado Estadual ou a 
percepção de vantagem indevida. 

De outro lado, o art. 77 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de 
licença superior a cento e vinte dias. 

Não perderá 
o mandato o 
Deputado:

I – investido no cargo de Ministro do Estado, Secretário Nacional, Superintendente 
de Órgão Federal de Desenvolvimento Regional, de Governador de Território, de 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios, de Prefeituras da Capital 

ou de Chefe de missão diplomática temporária;

II – licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença, ou para tratar, 
sem remuneração, de interesse particular, desde que neste caso, o afastamento 

não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa..
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➔ 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. 

➔ Na hipótese do inciso I, mencionado acima, o Deputado poderá optar pela remuneração do 
mandato. 

Seção III - Das Atribuições do Poder Legislativo (Arts. 79 ao 82) 

As atribuições da Assembleia Legislativa estão previstas nos art. 79 e art. 80. A diferença entre elas é que, no 
art. 80, é necessária a sanção do Governador do Estado, o que não ocorre no art. 79, que trata das atribuições 
privativas. Faça uma leitura atenta dos mesmos procurando diferenciá-los. 

A Assembleia Legislativa Estadual mediante Resolução determinará o afastamento imediato, 
até que concluído o competente processo de apuração da responsabilidade, de qualquer 
autoridade civil ou militar, ou ainda de agente público de qualquer grau hierárquico, em razão 
da representação motivada de cidadão ou da Ordem dos Advogados do Brasil, denunciadora 
de abuso de poder ou de desrespeito aos membros dos Poderes Legislativo ou Judiciário, ou 
dos integrantes dos órgãos essenciais à administração da justiça. Expedida a resolução, 
promoverá o Poder Legislativo, junto ao órgão competente, as providências necessárias 
visando à apuração da responsabilidade do agente do ato abusivo. 

Seção IV - Das Comissões (Art. 83) 

A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as 
atribuições previstas no respectivo Regimento Interno ou no ato de que resultar sua criação. Na constituição 
da Mesa e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional de partidos 
ou dos blocos parlamentares que participem da Assembleia Legislativa. 

Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 

I - Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do Regimento, a competência do Plenário, salvo 
se houver recurso de um décimo dos membros do Plenário;  
II - Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  
III - Convocar Secretários de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas 
atribuições; 
IV - Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas;  
V - Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;  
VI - Apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre 
eles emitir parecer; 
VII - Encaminhar ao Governador do Estado, Secretário de Estado ou titulares dos órgãos da 
administração descentralizada, conforme o caso, pedido, por escrito, de informação sobre fato 
relacionado com a matéria legislativa em tramitação ou sobre fato sujeito à fiscalização da Assembleia, 
bem como requisitar documentos, importando em crime de responsabilidade o não atendimento no 
prazo de 30 (trinta) dias, assim como da prestação de informações falsas. 
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As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos no regimento da Assembleia Legislativa, serão criadas pela Assembleia 
Legislativa, mediante requerimento de um terço dos seus membros, para apuração de fato determinado 
e por prazos certos, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que 
promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. 

Seção V - Do Processo Legislativo (Arts. 84 ao 92) 

 

Da Emenda à Constituição 

Art. 85. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - De um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa; 

II - Do Governador do Estado; 

III - De mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas, 
pela maioria relativa de seus membros; 

IV - De iniciativa popular, observado o disposto no art. 86, § 2º. 

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando 
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos membros do corpo legislativo. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa, com o 
respectivo número de ordem. 

O processo 
legislativo 

compreende a 
elaboração de:

I – emenda à 
Constituição;

II – lei 
complementar;

III – lei 
ordinária;

IV – lei 
delegada; 

V – decreto 
legislativo;

VI - resolução
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§ 4º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não 
poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia 
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral 
de Justiça, ao Defensor Público-Geral do Estado e aos cidadãos, nos termos da Constituição Estadual em 
estudo. 

São de iniciativa do Governador do Estado as leis que: 

I - Fixem ou modifiquem o efetivo da Polícia Militar; 
II - Disponham sobre: 
a) criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, 
autárquica e fundacional pública, e fixem ou aumentem a sua remuneração; 
b) organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoal de administração do 
Poder Executivo; 
c) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;  
d) organização da Advocacia-Geral do Estado; 
e) criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, direta 
ou autárquica e fundacional pública;  
f) criação e extinção de sociedade de economia mista e empresa pública, e suas subsidiárias. 

 

A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto 
de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado do Estado, distribuído pelo menos 
em um quinto dos Municípios, com não menos de um por cento dos eleitores de cada um deles. 

Não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa prevista: 

 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvados os projetos de lei 
do orçamento e de diretrizes orçamentárias;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, do 
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública;

III - nos projetos de fixação ou aumento da remuneração dos membros da Magistratura, 
Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública.
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O Governador poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Se a Assembleia 
Legislativa não se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, será está incluída na ordem 
do dia, sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos para que se ultime a votação.  

Vale destacar que os prazos citados não correm nos períodos de recesso parlamentar nem se aplicam aos 
projetos de código.  

O projeto aprovado será enviado ao Governador do Estado que, aquiescendo, sancionará. 

➔ Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário 
ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da 
data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Assembleia 
Legislativa, os motivos do veto, fazendo-os publicar, no mesmo prazo, no Diário Oficial do Estado. 

➔ O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 
➔ Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador importará sanção. 
➔ O veto será apreciado, dentro de trinta dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado 

pelo voto da maioria absoluta dos Deputados. Esgotado, sem deliberação, o prazo do veto será 
incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação 
final. 

➔ Rejeitado o veto, será o projeto enviado, para promulgação, ao Governador do Estado. 
➔ Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Governador do Estado, nos casos 

dos §§ 3º e 5º, o Presidente da Assembleia Legislativa a promulgará e, se este não o fizer em igual 
prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 

A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo 
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da 
Assembleia Legislativa. 

As leis delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, que deverá solicitar delegação à Assembleia 
Legislativa. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, a 
matéria reservada a lei complementar e a legislação sobre: 

✓ I - Organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, a carreira e as 
garantias de seus membros; 

✓ II - Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

A delegação ao Governador terá forma de resolução da Assembleia Legislativa, que especificará seu 
conteúdo e os termos do seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembleia 
Legislativa, está o fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
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Seção VI - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Arts. 93 ao 100) 

A fiscalização da administração financeira e orçamentária, contábil, operacional e patrimonial 
do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações de subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

➔ Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome 
deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

➔ O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas do Estado e alcançará as entidades da administração direta, as autarquias, as sociedades de 
economia mista, as empresas públicas, inclusive suas subsidiárias e as fundações públicas. 

➔ Constatada irregularidade nos atos de gestão ou gerência dos recursos públicos, o Tribunal de Contas 
formalizará denúncia fundamentada à Assembleia Legislativa que, no prazo de sessenta dias, 
deliberará a respeito, por maioria de votos, e oferecerá representação ao Poder Judiciário para 
definição de responsabilidade dos gestores da coisa pública indiciados. 

O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, sendo um membro do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e um Auditor, tem sede na Capital do 
Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo território alagoano, inclusive 
sobre órgãos ou repartições do Estado, sediadas fora do seu território, exercendo, no 
que couber, as atribuições previstas no artigo 133 da Constituição de Alagoas. 

Art. 97. Ao Tribunal de Contas do Estado compete: 

I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, remetendo, dentro do prazo 
de sessenta dias, a contar de seu recebimento, o parecer prévio à Assembleia Legislativa, sob pena de 
crime de responsabilidade do Presidente do Tribunal;  
II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
das entidades da administração direta, indireta e fundacional pública, inclusive as contas daqueles que 
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Estadual;  
III - Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos: a) de admissão de pessoal, a qualquer título, 
na administração direta e indireta e nas fundações públicas estaduais, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão; b) de concessão de aposentadoria, transferência para a reserva 
remunerada, disponibilidade, reforma e pensão, ressalvadas as melhorias que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório.  
IV - Realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa ou de comissão técnica ou de inquérito, 
inspeções e auditorias de natureza financeira e orçamentária, contábil, operacional e patrimonial nas 
unidades administrativas dos Poder Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades referidas no inciso 
II;  
V - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, 
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Município, assim como a instituições de qualquer natureza;  
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VI - Prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, ou por qualquer das suas Comissões, 
sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e os resultados de 
auditorias e inspeções realizadas;  
VII - Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, se verificada ilegalidade ou irregularidade no procedimento administrativo sob apreciação;  
IX - Sustar, se não atendida a exigência do inciso anterior, a execução do ato impugnado, comunicando 
a decisão à Assembleia Legislativa;  
X - Aplicar aos responsáveis, no caso de comprovada ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, 
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras cominações, multa proporcional ao dano 
causado ao erário;  
XI - Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;  
XII - Pronunciar-se, conclusivamente, no prazo de trinta dias, sobre solicitação que lhe faça a comissão 
especial referida no artigo 177, § 1º, desta Constituição;  
XIII - Prestar suas constas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta dias da abertura 
da Sessão Legislativa, e, trimestralmente, apresentar-lhe-á relatório de suas atividades. 

Art. 98. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 
forma da lei, denunciar irregularidade da administração estadual e municipal, direta ou 
indireta, inclusive nas fundações públicas, ao Tribunal de Contas do Estado.  

Parágrafo único. Formalizada a denúncia, o Tribunal de Contas promoverá sua apuração, 
através de processo administrativo, dentro do prazo improrrogável de trinta dias.  

§ 1º Formalizada a denúncia, o Tribunal de Contas promoverá sua apuração, através de 
processo administrativo, dentro do prazo improrrogável de trinta dias.  

§ 2º No caso de irregularidade ou ilegalidade de contrato, o ato de sustarão será adotado 
diretamente pela Assembleia Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo, as 
medidas cabíveis.  

§ 3º Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias. a contar da 
data do recebimento da comunicação, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, 
o Tribunal decidirá a respeito.  

§ 4º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de 
título executivo. 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, o sistema de controle interno 
com a finalidade de: 

✓ I - Avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e nos 
programas de governo;  

✓ II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem 
como de aplicação de recursos públicos estaduais por entidades subvencionadas;  
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✓ III - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, assim como dos direitos e 
haveres do Estado;  

✓ 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, de imediato, ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

 

(FGV - 2018 - TJ-AL - Técnico Judiciário - Área Judiciária) Ao final do exercício financeiro, o Governador 
do Estado Alfa elaborou a sua prestação de contas e solicitou à sua assessoria jurídica que informasse 
qual seria o órgão responsável por julgá-las, aprovando-as ou rejeitando-as. À luz da sistemática 
constitucional, o referido órgão é: 

a) o Tribunal de Justiça do Estado Alfa; 

b) a Assembleia Legislativa do Estado Alfa; 

c) o Congresso Nacional; 

d) o Superior Tribunal de Justiça; 

e) o Tribunal de Contas do Estado Alfa. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 79, VIII. 

(FCC - 2008 - TCE-AL - Auditor) Nos termos dos artigos 84, IV, e 91 da Constituição do Estado de 
Alagoas, o processo legislativo no âmbito estadual compreende a elaboração de leis delegadas pelo 
Governador, que, para tanto, deverá solicitar delegação à Assembleia Legislativa. Sob os aspectos 
relatados, referidos dispositivos da Constituição do Estado são 

a) compatíveis com a Constituição da República, na medida em que respeitam os princípios e limitações 
impostas pelo modelo adotado pela Constituição da República, em simetria ao processo legislativo 
federal. 

b) ofensivos à forma federativa de Estado, que não pode ser objeto de proposta de emenda à 
Constituição da República e, por consequência, não podem figurar na Constituição do Estado. 

c) incompatíveis com o princípio da separação de poderes, por implicar em submissão do Poder 
Legislativo ao Poder Executivo. 
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d) ofensivos ao princípio da separação de poderes, por implicar em atribuição de atividade legislativa 
ao chefe do Poder Executivo estadual por norma infraconstitucional. 

e) incompatíveis com a Constituição da República, que prevê a lei delegada como instrumento 
excepcional de uso exclusivo do Presidente da República. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 84, IV. 

(CESPE - 2012 - TJ-AL - Auxiliar Judiciário - Conhecimentos Básicos) Com base na Constituição do 
Estado de Alagoas, assinale a opção correta acerca do processo legislativo. 

a) é vedada ao defensor público geral do estado a iniciativa de leis complementares. 

b) os deputados não podem rejeitar um veto feito pelo governador do estado a um projeto de lei 
aprovado. 

c) a constituição estadual pode ser emendada na vigência de intervenção federal, mas não na de estado 
de sítio e de defesa. 

d) a constituição estadual pode ser emendada por proposta de iniciativa popular. 

e) as leis que dispõem sobre a organização da Advocacia-Geral estadual podem ser propostas tanto 
pelo governador quanto pelo procurador-geral de justiça. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 85, IV. 

CAPÍTULO II - O PODER EXECUTIVO 

Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado (Arts. 103 ao 106) 

Recomendamos uma leitura atenta dos dispositivos desta seção, todavia destacaremos alguns pontos acerca 
do Governador e do Vice-Governador. 

➔ Os candidatos a Governador e a Vice-Governador serão conjuntamente registrados por partido 
político e assim votados, eleitos os que obtiverem maioria absoluta dos votos válidos. 

➔ O Governador e o Vice-Governador do Estado tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano 
subsequente ao da eleição em sessão da Assembleia Legislativa Estadual, prestando o 
compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição e as leis, de promover o bem-estar do 
povo alagoano e de contribuir para a preservação da unidade, da integridade e da independência 
da República Federativa do Brasil. 
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➔ Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador, salvo 
motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, será este declarado vago pela Assembleia 
Legislativa Estadual. 

➔ O Vice-Governador substituirá o Governador no caso de impedimento e o sucederá na hipótese de 
vacância do cargo. 

➔ Impedidos o Governador e o Vice-Governador do Estado, serão sucessivamente chamados ao 
exercício do cargo o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado. 

➔ Vagos os cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado, proceder-se-á realizando-se 
eleições, para preenchê-los, noventa dias após a abertura da última vaga. Ocorrendo a dupla 
vacância nos últimos dois anos do mandato, dar-se-á a eleição pela Assembleia Legislativa Estadual, 
trinta dias após a ocorrência da última vaga, na forma do que dispuser a lei. 

Seção II - Das Atribuições do Governador e do Vice-Governador (Art. 107) 

Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - Nomear e exonerar aos Secretários de Estado;  
II - Exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;  
III - Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;  
IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução;  
V - Vetar projetos de lei, total ou parcialmente;  
VI - Dispor sobre a organização e funcionamento da administração estadual, na forma da lei;  
VII - Decretar e executar a intervenção estadual;  
VIII - Remeter mensagem e plano de Governo à Assembleia Legislativa Estadual, por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que reconhecer 
necessárias;  
IX - Nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa Estadual, o Procurador-Geral do Estado, o 
Procurador-Geral de Justiça, o Comandante-Geral da Polícia Militar e os Conselheiros do Tribunal de 
Contas, bem como outros servidores, quando assim disposto nesta Constituição e na lei; 
X - Nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição;  
XI - Conferir condecorações e distinções honoríficas;  
XII - Enviar, à Assembleia Legislativa Estadual, o plano plurianual de investimentos e as propostas de 
orçamento previstas nesta Constituição;  
XIII - Prestar anualmente, à Assembleia Legislativa Estadual, dentro dos sessenta dias após a abertura 
de cada sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;  
XIV - Prover os cargos públicos, na forma da lei, e propor a sua extinção;  
XV - Convocar a presidir o Conselho de Estado e o Conselho de Política de recursos humanos; 
XVI - Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 
XVII - Nomear o Defensor Público-Geral do Estado na forma desta Constituição. 
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Seção III - Da Responsabilidade do Governador do Estado (Arts. 109 ao 111) 

 

Nos crimes comuns, o Governador do Estado será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de 
Justiça e perante a própria Assembleia Legislativa, na hipótese de crime de responsabilidade.  Além disso, é 
fundamental que você conheça o teor da súmula vinculante 46: 

 

Súmula Vinculante 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 
respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 

Tese de Controle Concentrado: É vedado às unidades federativas instituírem normas que 
condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à prévia 
autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, 
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do 
cargo. 

[Tese definida na ADI 4.764, rel. min. Celso de Mello, red. p/ o ac. min. Roberto Barroso, P, j. 4-
5-2017, DJE 178 de 15-8-2017]. 

Art. 109. São crimes de 
responsabilidade os atos 

do Governador que 
atentem contra a 

Constituição Federal, 
contra a Constituição 

Estadual e, 
especialmente, contra:

I - a existência e a integridade da União Federal;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública e dos Governos Municipais;

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do país, do Estado e do Município;

V - a probidade na Administração;

VI - a lei orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais;

VIII - a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos;

IX - a honra e o decoro de suas funções.
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Seção IV - Dos Secretários de Estados (Arts. 112 ao 114). 

Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros natos, maiores de vinte e um anos 
e no exercício dos direitos políticos. 

Reforçamos a necessidade de uma leitura dos demais artigos a respeito dos Secretários do Estado. 

Seção V - Do Conselho do Estado (Arts. 115 ao 118) 

O Conselho do Estado é órgão superior de consulta do Governador do Estado e dele participam: 

 

Compete ao Conselho do Estado:  

✓ I - Pronunciar-se, preliminarmente, quanto à decretação de intervenção estadual, sua amplitude, 
seu prazo e condições de execução;  

✓ II - Conhecer e manifestar-se sobre as questões relevantes relacionadas à preservação da 
autonomia estadual; 

✓ III - Opinar quanto à solicitação de intervenção federal, na hipótese de sua formulação pelo Poder 
Executivo coacto ou impedido;  

✓ IV - Sugerir medidas urgentes visando à remoção de comprometimentos à ordem pública e à 
garantia do pleno exercício dos direitos individuais e coletivos. 

 

I - o Vice-Governador do Estado;

II - o Presidente da Assembleia Legislativa Estadual;

III - os líderes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa Estadual;

IV - quatro cidadãos, brasileiros natos, com residência e domicílio no Estado de Alagoas, sendo 
dois nomeados mediante livre escolha do Governador do Estado e os demais eleitos pela 
Assembleia Legislativa Estadual, todos com mandato de dois anos, vedada à recondução.
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O Governador do Estado poderá convocar Secretário de Estado para participar de reunião do 
Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com a respectiva Secretaria de Estado. 

Seção VI - Do Conselho de Política de Recursos Humanos (arts. 119 e 120) 

Art. 119. Fica criado o Conselho de Política de Recursos Humanos, órgão superior de consulta 
do Governador do Estado. 
Art. 120. Lei complementar disporá sobre a composição, as atribuições e o funcionamento do 
Conselho. 

 

(COPEVE-UFAL - 2010 - CASAL - Advogado) Segundo a Constituição do Estado de Alagoas, de 5 de 
outubro de 1989, não se encontra no rol de competências do Governador do Estado: 

a) prestar anualmente, à Assembleia Legislativa Estadual, dentro dos sessenta dias após a abertura do 
ano civil, as contas relativas ao exercício anterior. 

b) delegar poderes aos Secretários de Estado para dispor sobre a organização e o funcionamento da 
administração estadual, na forma da lei, observados os limites estabelecidos nos respectivos atos de 
delegação. 

c) decretar e executar a intervenção estadual. 

d) convocar o Conselho de Estado e o Conselho de Política de recursos humanos. 

e) remeter mensagem e plano de Governo à Assembleia Legislativa Estadual, por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que reconhecer 
necessárias. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 107, XIII. 

CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO 

São órgãos do Poder Judiciário: 
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✓ I - O Tribunal de justiça; 
✓ II - O Tribunal do Júri; 
✓ III - Juízes de Direito e os Juízes Substitutos; 
✓ IV - O Conselho da Justiça Militar; 
✓ V - Outros juízes instituídos por lei. 

Integram o Poder Judiciário, como órgãos auxiliares da Justiça: 

✓ I - O Conselho Estadual da Magistratura; 
✓ II - A Corregedoria Geral da Justiça; 
✓ III - A Escola Superior da Magistratura de Alagoas; 
✓ IV - A Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça. 

Compete ao Tribunal de Justiça, precipuamente, a guarda da Constituição do Estado de Alagoas, 
cabendo-lhe, privativamente: 

I - Eleger seu órgão diretivo e elaborar seu Regimento Interno, com observância das normas de processo 
e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos 
jurisdicionais e administrativos; 
II - Organizar sua secretaria e serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correicional respectiva; 
III - Promover o provimento dos cargos de Juiz de Carreira e dos cargos isolados de Juiz Auditor da Justiça 
Militar; 
IV - Propor a criação de novas varas judiciárias; 
V - Propor à Assembleia Legislativa a Lei de Organização e de Divisão Judiciárias; 
VI - 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, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo 
único, da Constituição da República; 
VII - Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes servidores que a ele 
forem diretamente vinculados; 
VIII - Propor ao Poder Legislativo, observado o artigo 169, da Constituição da República: 
a) a criação e a extinção de cargo e a fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes, dos serviços 
e órgãos auxiliares e os dos juízes que a ele forem vinculados; 
b) a criação ou extinção de tribunais inferiores; 
c) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 
IX - Processar e julgar originariamente: 
a) os juízes estaduais e os membros do Ministério Público. bem como os Procuradores do Estado e os 
Defensores Públicos, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral; 
b) os Prefeitos Municipais; 
c) os Secretários de Estado, os Deputados Estaduais, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral 
de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade ressalvada a hipótese, no último caso, de conexão 
com crime de responsabilidade com Chefe do Executivo, quando o julgamento caberá à Assembleia 
Legislativa; 
d) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas nas alíneas 
"a", "b" e "c", e o Corregedor-Geral da justiça, quando coator, ou quando se tratar de crime sujeito à 
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jurisdição privativa do Tribunal, ou quando houver iminente perigo de consumar-se a violência antes de 
que o Juiz de Direito possa conhecer da espécie; 
e) os mandados de segurança e os habeas corpus contra atos do Governador, da Assembleia Legislativa 
ou respectiva Mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas ou de seus respectivos 
Presidentes ou Vice-Presidentes, do Corregedor Geral da Justiça, do Procurador Geral do Estado, dos 
Juízes de Direito, do Procurador Geral de Justiça, do Defensor Público-Geral do Estado e do Corregedor-
Geral da Defensoria Pública; 
f) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora foi atribuição do 
Governador, da Assembleia Legislativa ou respectiva Mesa, do Tribunal de Contas ou do próprio Tribunal 
de Justiça; 
g) os conflitos de jurisdição entre as Câmaras do Tribunal ou entre Juízes de primeira instância do Estado; 
h) os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas do Estado ou de Municípios; 
i) as ações rescisórias dos julgados de qualquer instância da Justiça do Estado, respeitada a competência 
dos Tribunais Federais; 
j) as revisões criminais quanto a réus condenados pela Justiça do Estado; 
l) a execução das sentenças, nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atos 
processuais; 
m) a remoção ou a disponibilidade compulsória de juiz e, bem assim, a perda do respectivo cargo; 
n) o desaforamento dos processos criminais; 
o) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo estadual ou municipal, lesivos a 
esta Constituição; 
p) as incompatibilidades e suspeições, opostas e não reconhecidas, aos Desembargadores, ao 
Procurador Geral da Justiça, ao Defensor Público-Geral do Estado ou ao Corregedor Geral da Justiça; 
q) os embargos opostos aos seus acórdãos; 
r) a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição; 
X - Processar e julgar, como órgão de segunda instância: 
a) os recursos interpostos de atos, despachos e decisões dos Juízes de Direito, em feitos cíveis e 
criminais, na conformidade da lei processual; 
b) os recursos interpostos da aplicação de penas disciplinares pelo Presidente do Tribunal, Relatores, 
Corregedor-Geral da Justiça e Juízes de Direito; 
XI - Homologar a transação das partes, nos feitos pendentes de julgamento; 
XII - Uniformizar sua jurisprudência; 
XII - Dar posse ao Governador e ao Vice-Governador, quando não reunida a Assembleia Legislativa; 
XIV - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela Constituição da República, pelo Código 
de Organização e Divisão Judiciárias, pelo Regimento Interno do Tribunal e legislação complementar, 
orgânica e supletiva. 

Art. 134. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo estadual ou 
municipal, em face da Constituição do Estado de Alagoas, bem assim de ato que descumpra 
preceito fundamental dela decorrente: 

I - O Governador do Estado; 

II - A Mesa da Assembleia Legislativa; 

III - O Prefeito Municipal; 
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IV - A Mesa da Câmara Municipal; 

V - O Procurador-Geral de Justiça; 

VI - O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Alagoas; 

VII - Partido político com representação na Assembleia Legislativa; 

VIII - Sindicato ou entidade de classe, de âmbito estadual; 

IX - O Defensor Público-Geral do Estado. 

➔ O Procurador-Geral de Justiça deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade.  
➔ Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tomar efetiva norma constitucional, 

será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando 
de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.  

➔ Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 
normativo, citará, previamente, a Procuradoria Geral do Estado, que defenderá o ato ou texto 
imputado. 

 

Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal de Justiça declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público. 

 

(FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) De acordo com a Constituição 
do Estado de Alagoas, mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal, praticado 
pelo Governador do Estado, deve ser processado e julgado: 

a) originariamente, pela Vara Cível da Capital; 

b) originariamente, pelo Tribunal de Justiça Estadual; 

c) originariamente, pelo Conselho Estadual da Magistratura; 
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d) em grau de recurso, pela Primeira Câmara Cível; 

e) em grau de recurso, pela Seção Especializada Cível. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 133, IX, e. 

(COPEVE-UFAL - 2012 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Área Jurídica) Assinale a opção 
incorreta. Segundo a Constituição do Estado de Alagoas, o Tribunal de Justiça tem competência 
originária para processar e julgar os mandados de segurança contra atos 

a) dos Juízes de Direito. 

b) do Procurador-Geral de Justiça. 

c) dos Secretários de Estado. 

d) da Mesa da Assembleia Legislativa. 

e) do Presidente do Tribunal de Contas Estadual. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 133, IX, e. 

(COPEVE-UFAL - 2012 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Área Jurídica) São legitimados para 
propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da 
Constituição do Estado de Alagoas, exceto: 

a) a Mesa da Câmara Municipal e o Prefeito Municipal. 

b) o Presidente do Tribunal de Contas Estadual e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

c) o Procurador-Geral de Justiça. 

d) o Governador do Estado e o Defensor Público-Geral do Estado. 

e) a Mesa da Assembleia Legislativa e o sindicato ou entidade de classe, de âmbito estadual. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 134. 
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CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

Vamos relembrar quais são as funções essenciais à Justiça no âmbito estadual? 

 

Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. Todavia, descreveremos acerca da 
seção da Advocacia-Geral do Estado. 

A Advocacia-Geral do Estado, exercida pela Procuradoria Geral do Estado, é instituição 
permanente essencial à Justiça, tendo por formalidade a preservação dos interesses públicos 
e o resguardo da legalidade e da moralidade administrativa. 

São funções institucionais da Procuradoria Geral do Estado:  

✓ I - Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado;  
✓ II - Desenvolver as atividades de consultoria jurídica ao chefe do Executivo e junto aos órgãos da 

administração direta; 
✓ III - Zelar pela defesa do patrimônio público estadual imobiliário;  
✓ IV - Exercer o controle interno da legalidade dos atos administrativos;  
✓ V - Executar outras atribuições que lhe forem confiadas, desde que compatíveis com sua finalidade 

institucional. 

Ressalta-se que a Procuradoria Geral do Estado compreende o Conselho Superior da Procuradoria Geral do 
Estado e órgãos setoriais, conforme dispuser a lei complementar. Na execução da dívida ativa de natureza 
tributária, a representação do Estado cabe à Procuradoria da Fazenda Estadual, observado o disposto em 
lei. 

Noutro ponto, a Procuradoria Geral do Estado será dirigida e orientada pelo Procurador-Geral do Estado, 
nomeado pelo Chefe do Executivo e escolhido dentre os componentes da última classe da carreira de 
Procurador do Estado, maiores de trinta e cinco anos, indicados em lista sêxtupla organizada, mediante 
eleição, pelos integrantes da categoria. 

Art. 156. São assegurados aos Procuradores do Estado: 

I - Isonomia de vencimentos em relação aos cargos de atribuições iguais ou assemelha das do Ministério 
Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário, e para cujos exercícios seja exigida idêntica e específica 

Funções Essenciais à 
Justiça

Ministério Público (arts. 142 ao 150)

Advocacia-Geral do Estado (arts. 151 e 158)

Defensoria Pública (arts. 159 ao 160)

Procuradoria-Geral do Estado (art. 161)
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qualificação profissional, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao 

local de trabalho, na conformidade dos artigos 39, § 1º, e 135, da Constituição da República; 
II - Exclusividade quanto ao desempenho das atividades de representação judicial do Estado e de 
consultoria jurídica ao Chefe do Executivo e junto aos órgãos da administração estadual centralizada; 
III - Irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõem os artigos 37, XI 

e XII, 150, II, 153, III e § 2º, I, da Constituição da República; 
IV - Todos os demais direitos garantidos aos servidores públicos civis em geral, guardadas as 
peculiaridades da carreira e suas assemelhadas. 

Art. 157. É vedado aos Procuradores de Estado: 
I - Exercer a advocacia contra os interesses de pessoa jurídica de direito público, ou ainda, em qualquer 
hipótese, quando submetidos a regime de trabalho de dedicação exclusiva;  
II - Ocupar, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo público, salvo um de magistério, quando 
comprovada a compatibilidade horária;  
III - Desempenhar, mediante desvio de função, atividades estranhas ao conteúdo ocupacional do cargo 
permanente ocupado;  
IV - Ser cedido a órgão público diverso daquele em que for lotado, exceto para o fim especial de exercício 
de cargo de provimento em comissão ou o desempenho de atribuições vinculadas a atividades jurídicas; 
V - Exercer o comércio, na forma da lei. 

 

(FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) No capítulo das funções 
essenciais à justiça, a Constituição do Estado de Alagoas estabelece que o exercício da representação 
judicial e extrajudicial do Estado, bem como o desenvolvimento de atividades de consultoria jurídica 
ao Chefe do Executivo competem: 

a) ao Ministério Público, a quem são asseguradas autonomias administrativa e funcional; 

b) à Advocacia-Geral do Estado, que é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado; 

c) à Defensoria Pública, cujos princípios institucionais são a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional; 

d) à Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos Procuradores do Estado que gozam da garantia de 
irredutibilidade de vencimentos; 

e) à Ordem dos Advogados do Brasil, que possui natureza jurídica de autarquia especial que presta 
serviço de interesse social. 

Comentários 
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Gabarito B, conforme o art. 151 e 152 

TÍTULO IV - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

Esse título contém duas subdivisões: 

 

Essas disposições sobre as Finanças Públicas não diferem muito daquelas já trazidas pela CF. De qualquer 
modo, recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

TÍTULO V - DA ORDEM SOCIAL 

Da Ordem Social 

- Capítulo I: Disposição Geral (art. 184) 
- Capítulo II: Seguridade Social (art. 185 ao 196) 
- Capítulo III: Da educação, da cultura, da comunicação social e do desporto (art. 197 ao 214) 
- Capítulo IV: Da ciência e da tecnologia (art. 215 ao 216) 
- Capítulo V: Do Meio Ambiente (art. 217 ao 229) 
- Capítulo VI: Da família, da criança, do adolescente, do idoso e do portador de deficiência (art. 229 ao 
232) 
- Capítulo VII: Dos Índios (art. 233) 

➔ É importante que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

TÍTULO VI - DA ORDEM ECONÔMICA 

O assunto se encontra nos artigos 234 ao 243. 

TÍTULO VII - DA SEGURANÇA PÚBLICA 

A temática concentra nos artigos 244 ao 247, devendo ser analisados com atenção. Todavia, destacamos 
alguns pontos que consideramos mais importantes. 

➔ A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Da tributação e do orçamento

Capítulo I – Do Sistema Tributário Estadual (art. 162 ao 175)

Capítulo II – Dos orçamentos (art. 176 ao 183)



 

 

 

 

 

43 
55 

➔ São responsáveis pela segurança pública, respeitada a competência da União: a Polícia Civil, a 
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. 

➔ Os municípios, respeitado o que estabelecer lei complementar estadual específica, poderão 
constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. As 
guardas municipais, quanto às atividades operacionais, serão supervisionadas pela Polícia Militar. 

➔ Ao guarda municipal é vedado o porte de arma, ressalvada a hipótese de específica autorização do 
Secretário de Segurança, para condução exclusivamente em objeto de serviço. 

 

(CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) A responsabilidade pela segurança pública do estado cabe 
exclusivamente à polícia civil e a polícia militar. 

Comentários 

Gabarito Errado, conforme o art. 244, §1º. 

(CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) Os municípios podem constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. As guardas municipais, quanto às 
atividades operacionais, são supervisionadas pela polícia militar, sendo-lhes vedado o porte de 
arma, ressalvada a hipótese de específica autorização do secretário de Segurança, para condução 
exclusivamente em serviço. 

Comentários 

Gabarito Certo, conforme o art. 247. 

(CESPE - 2012 - TJ-AL - Auxiliar Judiciário - Conhecimentos Básicos) Com base no que dispõe a 
Constituição do Estado de Alagoas sobre a ordem econômica e a segurança pública, assinale a opção 
correta. 

a) a supervisão das atividades operacionais das guardas municipais incumbe ao Corpo de Bombeiros 
Militar. 

b) é vedado expressamente ao estado e aos municípios dispensar tratamento diferenciado a 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

c) os municípios podem constituir guardas municipais, que prescindem de autorização específica para 
portar arma de fogo. 

d) os serviços públicos podem ser prestados indiretamente sob regime de concessão ou permissão, 
devendo as concessões e permissões sempre ser precedidas de licitação. 
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e) uma empresa pública que apresente resultado deficitário por dois anos consecutivos deverá 
obrigatoriamente ser transformada em autarquia. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 238. 

TÍTULO VIII - DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA 

Recomendamos a leitura atenta dos artigos 248 ao 251. 

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 252 ao 288. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 45 artigos no ADCT. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí, pessoal? Tudo certo? 

Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado!  

Quaisquer dúvidas estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Grande abraço! 

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (CESPE - 2012 - PC-AL - Agente de Polícia) A sede do governo do estado de Alagoas será o município 
de Marechal Deodoro, anualmente, no dia 15 de novembro. 
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Comentários 

Gabarito Certo, conforme o art. 6º, parágrafo único 

2. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Cargos de Nível Superior - Conhecimentos Básicos - (Exceto cargo 11)) No 
que se refere aos princípios fundamentais e à organização do Estado, assinale a opção correta nos termos 
da Constituição do Estado de Alagoas. 

a) o controle interno e externo dos municípios é exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do tribunal 
de contas do estado 

b) se o número de habitantes no município for superior a cinquenta e cinco mil, poderá ser criado um tribunal 
de contas municipal. 

c) uma das finalidades do estado, expressamente disposta na Constituição do Estado de Alagoas, é assegurar 
a dignidade da pessoa humana, de modo a proporcionar idênticas oportunidades a todos os cidadãos, sem 
distinção de orientação sexual. 

d) se, por qualquer motivo, que seja determinado município não pagar a sua dívida fundada, o estado deverá 
decretar a intervenção desse município. 

e) pelo princípio da independência dos poderes, compete à Câmara Municipal fixar a remuneração apenas 
de seus funcionários e vereadores. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 2º, I. 

3. (CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) Decorrido o prazo de trinta dias contados da data da 
protocolização do pedido de aposentadoria voluntária, sem que a administração conceda ou 
motivadamente negue a sua transferência para a inatividade, ficará o servidor público civil 
automaticamente desobrigado da prestação de serviços, sem prejuízo de sua remuneração, até que seja 
publicada a decisão definitiva. 

Comentários 

Gabarito Certo, conforme o art. 57, §3º. 

4. (CESPE - 2012 - PC-AL - Delegado de Polícia) O mandato do vereador será de quatro anos. Ele deve 
ter, no mínimo, vinte e um anos de idade e estar no exercício dos direitos políticos. 

Comentários 

Gabarito Errado, conforme o art. 17. 

5. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Cargos de Nível Superior - Conhecimentos Básicos - (Exceto cargo 11) Com 
relação ao prefeito e ao vice-prefeito, assinale a opção correta, nos termos da Constituição do Estado de 
Alagoas. 
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a) quando o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara Municipal estiverem impedidos de exercer a 
chefia do Poder Executivo Municipal, o vice-presidente da câmara será chamado ao exercício do cargo. 

b) se, após dois anos de exercício, ocorrer vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, far-se-
á eleição nos noventa dias que se seguirem à data em que se deu a última vaga, na forma do que dispuser a 
Lei Orgânica. 

c) se, após um ano de exercício, ocorrer vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, dar-se-á 
eleição, pela Câmara Municipal, trinta dias após a ocorrência da última vaga, na forma do que dispuser a Lei 
Orgânica. 

d) nos municípios com até cinquenta mil habitantes, o subsídio do vice-prefeito será equivalente à metade 
ao que o prefeito faz jus. 

e) a remuneração de vice-prefeito compreende a representação e o subsídio, ambos correspondentes ao 
que o prefeito percebe. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 28, §1º. 

6. (FGV - 2018 - TJ-AL - Técnico Judiciário - Área Judiciária) Ao final do exercício financeiro, o 
Governador do Estado Alfa elaborou a sua prestação de contas e solicitou à sua assessoria jurídica que 
informasse qual seria o órgão responsável por julgá-las, aprovando-as ou rejeitando-as. À luz da 
sistemática constitucional, o referido órgão é: 

a) o Tribunal de Justiça do Estado Alfa; 

b) a Assembleia Legislativa do Estado Alfa; 

c) o Congresso Nacional; 

d) o Superior Tribunal de Justiça; 

e) o Tribunal de Contas do Estado Alfa. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 79, VIII. 

7. (FCC - 2008 - TCE-AL - Auditor) Nos termos dos artigos 84, IV, e 91 da Constituição do Estado de 
Alagoas, o processo legislativo no âmbito estadual compreende a elaboração de leis delegadas pelo 
Governador, que, para tanto, deverá solicitar delegação à Assembleia Legislativa. Sob os aspectos 
relatados, referidos dispositivos da Constituição do Estado são 

a) compatíveis com a Constituição da República, na medida em que respeitam os princípios e limitações 
impostas pelo modelo adotado pela Constituição da República, em simetria ao processo legislativo federal. 

b) ofensivos à forma federativa de Estado, que não pode ser objeto de proposta de emenda à Constituição 
da República e, por consequência, não podem figurar na Constituição do Estado. 

c) incompatíveis com o princípio da separação de poderes, por implicar em submissão do Poder Legislativo 
ao Poder Executivo. 
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d) ofensivos ao princípio da separação de poderes, por implicar em atribuição de atividade legislativa ao 
chefe do Poder Executivo estadual por norma infraconstitucional. 

e) incompatíveis com a Constituição da República, que prevê a lei delegada como instrumento excepcional 
de uso exclusivo do Presidente da República. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 84, IV. 

8. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Auxiliar Judiciário - Conhecimentos Básicos) Com base na Constituição do 
Estado de Alagoas, assinale a opção correta acerca do processo legislativo. 

a) é vedada ao defensor público geral do estado a iniciativa de leis complementares. 

b) os deputados não podem rejeitar um veto feito pelo governador do estado a um projeto de lei aprovado. 

c) a constituição estadual pode ser emendada na vigência de intervenção federal, mas não na de estado de 
sítio e de defesa. 

d) a constituição estadual pode ser emendada por proposta de iniciativa popular. 

e) as leis que dispõem sobre a organização da Advocacia-Geral estadual podem ser propostas tanto pelo 
governador quanto pelo procurador-geral de justiça. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 85, IV. 

9. (COPEVE-UFAL - 2010 - CASAL - Advogado) Segundo a Constituição do Estado de Alagoas, de 5 de 
outubro de 1989, não se encontra no rol de competências do Governador do Estado: 

a) prestar anualmente, à Assembleia Legislativa Estadual, dentro dos sessenta dias após a abertura do ano 
civil, as contas relativas ao exercício anterior. 

b) delegar poderes aos Secretários de Estado para dispor sobre a organização e o funcionamento da 
administração estadual, na forma da lei, observados os limites estabelecidos nos respectivos atos de 
delegação. 

c) decretar e executar a intervenção estadual. 

d) convocar o Conselho de Estado e o Conselho de Política de recursos humanos. 

e) remeter mensagem e plano de Governo à Assembleia Legislativa Estadual, por ocasião da abertura da 
sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que reconhecer necessárias. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 107, XIII. 

10. (FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) De acordo com a Constituição 
do Estado de Alagoas, mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal, praticado pelo 
Governador do Estado, deve ser processado e julgado: 
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a) originariamente, pela Vara Cível da Capital; 

b) originariamente, pelo Tribunal de Justiça Estadual; 

c) originariamente, pelo Conselho Estadual da Magistratura; 

d) em grau de recurso, pela Primeira Câmara Cível; 

e) em grau de recurso, pela Seção Especializada Cível. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 133, IX, e. 

11. (COPEVE-UFAL - 2012 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Área Jurídica) Assinale a opção 
incorreta. Segundo a Constituição do Estado de Alagoas, o Tribunal de Justiça tem competência originária 
para processar e julgar os mandados de segurança contra atos 

a) dos Juízes de Direito. 

b) do Procurador-Geral de Justiça. 

c) dos Secretários de Estado. 

d) da Mesa da Assembleia Legislativa. 

e) do Presidente do Tribunal de Contas Estadual. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 133, IX, e. 

12. (COPEVE-UFAL - 2012 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Área Jurídica) São legitimados para 
propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da 
Constituição do Estado de Alagoas, exceto: 

a) a Mesa da Câmara Municipal e o Prefeito Municipal. 

b) o Presidente do Tribunal de Contas Estadual e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

c) o Procurador-Geral de Justiça. 

d) o Governador do Estado e o Defensor Público-Geral do Estado. 

e) a Mesa da Assembleia Legislativa e o sindicato ou entidade de classe, de âmbito estadual. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 134. 

13. (FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) No capítulo das funções 
essenciais à justiça, a Constituição do Estado de Alagoas estabelece que o exercício da representação 
judicial e extrajudicial do Estado, bem como o desenvolvimento de atividades de consultoria jurídica ao 
Chefe do Executivo competem: 
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a) ao Ministério Público, a quem são asseguradas autonomias administrativa e funcional; 

b) à Advocacia-Geral do Estado, que é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado; 

c) à Defensoria Pública, cujos princípios institucionais são a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional; 

d) à Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos Procuradores do Estado que gozam da garantia de 
irredutibilidade de vencimentos; 

e) à Ordem dos Advogados do Brasil, que possui natureza jurídica de autarquia especial que presta serviço 
de interesse social. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 151 e 152 

14. (CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) A responsabilidade pela segurança pública do estado 
cabe exclusivamente à polícia civil e a polícia militar. 

Comentários 

Gabarito Errado, conforme o art. 244, §1º. 

15. (CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) Os municípios podem constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. As guardas municipais, quanto às atividades 
operacionais, são supervisionadas pela polícia militar, sendo-lhes vedado o porte de arma, ressalvada a 
hipótese de específica autorização do secretário de Segurança, para condução exclusivamente em serviço. 

Comentários 

Gabarito Certo, conforme o art. 247. 

16. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Auxiliar Judiciário - Conhecimentos Básicos) Com base no que dispõe a 
Constituição do Estado de Alagoas sobre a ordem econômica e a segurança pública, assinale a opção 
correta. 

a) a supervisão das atividades operacionais das guardas municipais incumbe ao Corpo de Bombeiros Militar. 

b) é vedado expressamente ao estado e aos municípios dispensar tratamento diferenciado a microempresas 
e empresas de pequeno porte. 

c) os municípios podem constituir guardas municipais, que prescindem de autorização específica para portar 
arma de fogo. 

d) os serviços públicos podem ser prestados indiretamente sob regime de concessão ou permissão, devendo 
as concessões e permissões sempre ser precedidas de licitação. 

e) uma empresa pública que apresente resultado deficitário por dois anos consecutivos deverá 
obrigatoriamente ser transformada em autarquia. 

Comentários 
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Gabarito D, conforme o art. 238. 

17. (FCC - 2019 - TJ-AL - Juiz Substituto) A Constituição do Estado de Alagoas estabelece, 
expressamente, em seu texto, que 

a) é vedado ao Estado, inclusive a suas autarquias e fundações, cobrar tributos sem observância aos 
princípios da legalidade, irretroatividade, anterioridade nonagesimal (noventena) e anterioridade de 
exercício financeiro. 

b) os Municípios podem instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos à sua 
disposição, bem como contribuição de melhoria, decorrente de obra pública. 

c) a observância do princípio da legalidade não se aplica à fixação da base de cálculo do IPTU. 

d) é vedado ao Estado, ainda que com interesse público justificado, renunciar à Receita e conceder isenções 
e anistias fiscais. 

e) é vedado aos Estados exigir, aumentar, extinguir ou reduzir tributos, sem que lei o estabeleça, ficando 
excluídas desta vedação a exigência e cobrança de emolumentos por atos da Junta Comercial e de custas 
judiciais. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 162, II e III. 

18. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Analista Judiciário - Área Judiciária - Conhecimentos Básicos) Com relação 
aos servidores públicos em exercício de mandato eletivo, assinale a opção correta, nos termos da 
Constituição do estado de Alagoas. 

a) se for investido no mandato de vereador, o tempo de serviço do servidor será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento. 

b) se for investido no mandato de prefeito, havendo compatibilidade de horários, reconhecida pelo plenário 
da Câmara Municipal, o servidor perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo. 

c) se for investido no mandato de prefeito, o servidor perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, independentemente de haver compatibilidade de 
horário. 

d) se for investido no mandato de senador da República, o servidor perceberá as vantagens do seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, observado o limite constitucional 
estabelecido. 

e) se for investido no mandato de deputado estadual, o servidor ficará afastado do seu cargo, emprego ou 
função. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 51, I. 
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LISTA DE QUESTÕES 

1. (CESPE - 2012 - PC-AL - Agente de Polícia) A sede do governo do estado de Alagoas será o município 
de Marechal Deodoro, anualmente, no dia 15 de novembro. 

2. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Cargos de Nível Superior - Conhecimentos Básicos - (Exceto cargo 11)) No 
que se refere aos princípios fundamentais e à organização do Estado, assinale a opção correta nos termos 
da Constituição do Estado de Alagoas. 

a) o controle interno e externo dos municípios é exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do tribunal 
de contas do estado 

b) se o número de habitantes no município for superior a cinquenta e cinco mil, poderá ser criado um tribunal 
de contas municipal. 

c) uma das finalidades do estado, expressamente disposta na Constituição do Estado de Alagoas, é assegurar 
a dignidade da pessoa humana, de modo a proporcionar idênticas oportunidades a todos os cidadãos, sem 
distinção de orientação sexual. 

d) se, por qualquer motivo, que seja determinado município não pagar a sua dívida fundada, o estado deverá 
decretar a intervenção desse município. 

e) pelo princípio da independência dos poderes, compete à Câmara Municipal fixar a remuneração apenas 
de seus funcionários e vereadores. 

3. (CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) Decorrido o prazo de trinta dias contados da data da 
protocolização do pedido de aposentadoria voluntária, sem que a administração conceda ou 
motivadamente negue a sua transferência para a inatividade, ficará o servidor público civil 
automaticamente desobrigado da prestação de serviços, sem prejuízo de sua remuneração, até que seja 
publicada a decisão definitiva. 

4. (CESPE - 2012 - PC-AL - Delegado de Polícia) O mandato do vereador será de quatro anos. Ele deve 
ter, no mínimo, vinte e um anos de idade e estar no exercício dos direitos políticos. 

5. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Cargos de Nível Superior - Conhecimentos Básicos - (Exceto cargo 11) Com 
relação ao prefeito e ao vice-prefeito, assinale a opção correta, nos termos da Constituição do Estado de 
Alagoas. 

a) quando o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara Municipal estiverem impedidos de exercer a 
chefia do Poder Executivo Municipal, o vice-presidente da câmara será chamado ao exercício do cargo. 

b) se, após dois anos de exercício, ocorrer vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, far-se-
á eleição nos noventa dias que se seguirem à data em que se deu a última vaga, na forma do que dispuser a 
Lei Orgânica. 

c) se, após um ano de exercício, ocorrer vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, dar-se-á 
eleição, pela Câmara Municipal, trinta dias após a ocorrência da última vaga, na forma do que dispuser a Lei 
Orgânica. 

d) nos municípios com até cinquenta mil habitantes, o subsídio do vice-prefeito será equivalente à metade 
ao que o prefeito faz jus. 
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e) a remuneração de vice-prefeito compreende a representação e o subsídio, ambos correspondentes ao 
que o prefeito percebe. 

6. (FGV - 2018 - TJ-AL - Técnico Judiciário - Área Judiciária) Ao final do exercício financeiro, o 
Governador do Estado Alfa elaborou a sua prestação de contas e solicitou à sua assessoria jurídica que 
informasse qual seria o órgão responsável por julgá-las, aprovando-as ou rejeitando-as. À luz da 
sistemática constitucional, o referido órgão é: 

a) o Tribunal de Justiça do Estado Alfa; 

b) a Assembleia Legislativa do Estado Alfa; 

c) o Congresso Nacional; 

d) o Superior Tribunal de Justiça; 

e) o Tribunal de Contas do Estado Alfa. 

7. (FCC - 2008 - TCE-AL - Auditor) Nos termos dos artigos 84, IV, e 91 da Constituição do Estado de 
Alagoas, o processo legislativo no âmbito estadual compreende a elaboração de leis delegadas pelo 
Governador, que, para tanto, deverá solicitar delegação à Assembleia Legislativa. Sob os aspectos 
relatados, referidos dispositivos da Constituição do Estado são 

a) compatíveis com a Constituição da República, na medida em que respeitam os princípios e limitações 
impostas pelo modelo adotado pela Constituição da República, em simetria ao processo legislativo federal. 

b) ofensivos à forma federativa de Estado, que não pode ser objeto de proposta de emenda à Constituição 
da República e, por consequência, não podem figurar na Constituição do Estado. 

c) incompatíveis com o princípio da separação de poderes, por implicar em submissão do Poder Legislativo 
ao Poder Executivo. 

d) ofensivos ao princípio da separação de poderes, por implicar em atribuição de atividade legislativa ao 
chefe do Poder Executivo estadual por norma infraconstitucional. 

e) incompatíveis com a Constituição da República, que prevê a lei delegada como instrumento excepcional 
de uso exclusivo do Presidente da República. 

8. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Auxiliar Judiciário - Conhecimentos Básicos) Com base na Constituição do 
Estado de Alagoas, assinale a opção correta acerca do processo legislativo. 

a) é vedada ao defensor público geral do estado a iniciativa de leis complementares. 

b) os deputados não podem rejeitar um veto feito pelo governador do estado a um projeto de lei aprovado. 

c) a constituição estadual pode ser emendada na vigência de intervenção federal, mas não na de estado de 
sítio e de defesa. 

d) a constituição estadual pode ser emendada por proposta de iniciativa popular. 

e) as leis que dispõem sobre a organização da Advocacia-Geral estadual podem ser propostas tanto pelo 
governador quanto pelo procurador-geral de justiça. 

9. (COPEVE-UFAL - 2010 - CASAL - Advogado) Segundo a Constituição do Estado de Alagoas, de 5 de 
outubro de 1989, não se encontra no rol de competências do Governador do Estado: 

a) prestar anualmente, à Assembleia Legislativa Estadual, dentro dos sessenta dias após a abertura do ano 
civil, as contas relativas ao exercício anterior. 
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b) delegar poderes aos Secretários de Estado para dispor sobre a organização e o funcionamento da 
administração estadual, na forma da lei, observados os limites estabelecidos nos respectivos atos de 
delegação. 

c) decretar e executar a intervenção estadual. 

d) convocar o Conselho de Estado e o Conselho de Política de recursos humanos. 

e) remeter mensagem e plano de Governo à Assembleia Legislativa Estadual, por ocasião da abertura da 
sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que reconhecer necessárias. 

10. (FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) De acordo com a Constituição 
do Estado de Alagoas, mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal, praticado pelo 
Governador do Estado, deve ser processado e julgado: 

a) originariamente, pela Vara Cível da Capital; 

b) originariamente, pelo Tribunal de Justiça Estadual; 

c) originariamente, pelo Conselho Estadual da Magistratura; 

d) em grau de recurso, pela Primeira Câmara Cível; 

e) em grau de recurso, pela Seção Especializada Cível. 

11. (COPEVE-UFAL - 2012 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Área Jurídica) Assinale a opção 
incorreta. Segundo a Constituição do Estado de Alagoas, o Tribunal de Justiça tem competência originária 
para processar e julgar os mandados de segurança contra atos 

a) dos Juízes de Direito. 

b) do Procurador-Geral de Justiça. 

c) dos Secretários de Estado. 

d) da Mesa da Assembleia Legislativa. 

e) do Presidente do Tribunal de Contas Estadual. 

12. (COPEVE-UFAL - 2012 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Área Jurídica) São legitimados para 
propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da 
Constituição do Estado de Alagoas, exceto: 

a) a Mesa da Câmara Municipal e o Prefeito Municipal. 

b) o Presidente do Tribunal de Contas Estadual e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

c) o Procurador-Geral de Justiça. 

d) o Governador do Estado e o Defensor Público-Geral do Estado. 

e) a Mesa da Assembleia Legislativa e o sindicato ou entidade de classe, de âmbito estadual. 

13. (FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) No capítulo das funções 
essenciais à justiça, a Constituição do Estado de Alagoas estabelece que o exercício da representação 
judicial e extrajudicial do Estado, bem como o desenvolvimento de atividades de consultoria jurídica ao 
Chefe do Executivo competem: 

a) ao Ministério Público, a quem são asseguradas autonomias administrativa e funcional; 
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b) à Advocacia-Geral do Estado, que é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado; 

c) à Defensoria Pública, cujos princípios institucionais são a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional; 

d) à Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos Procuradores do Estado que gozam da garantia de 
irredutibilidade de vencimentos; 

e) à Ordem dos Advogados do Brasil, que possui natureza jurídica de autarquia especial que presta serviço 
de interesse social. 

14. (CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) A responsabilidade pela segurança pública do estado 
cabe exclusivamente à polícia civil e a polícia militar. 

15. (CESPE - 2012 - PC-AL - Escrivão de Polícia) Os municípios podem constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. As guardas municipais, quanto às atividades 
operacionais, são supervisionadas pela polícia militar, sendo-lhes vedado o porte de arma, ressalvada a 
hipótese de específica autorização do secretário de Segurança, para condução exclusivamente em serviço. 

16. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Auxiliar Judiciário - Conhecimentos Básicos) Com base no que dispõe a 
Constituição do Estado de Alagoas sobre a ordem econômica e a segurança pública, assinale a opção 
correta. 

a) a supervisão das atividades operacionais das guardas municipais incumbe ao Corpo de Bombeiros Militar. 

b) é vedado expressamente ao estado e aos municípios dispensar tratamento diferenciado a microempresas 
e empresas de pequeno porte. 

c) os municípios podem constituir guardas municipais, que prescindem de autorização específica para portar 
arma de fogo. 

d) os serviços públicos podem ser prestados indiretamente sob regime de concessão ou permissão, devendo 
as concessões e permissões sempre ser precedidas de licitação. 

e) uma empresa pública que apresente resultado deficitário por dois anos consecutivos deverá 
obrigatoriamente ser transformada em autarquia. 

17. (FCC - 2019 - TJ-AL - Juiz Substituto) A Constituição do Estado de Alagoas estabelece, 
expressamente, em seu texto, que 

a) é vedado ao Estado, inclusive a suas autarquias e fundações, cobrar tributos sem observância aos 
princípios da legalidade, irretroatividade, anterioridade nonagesimal (noventena) e anterioridade de 
exercício financeiro. 

b) os Municípios podem instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos à sua 
disposição, bem como contribuição de melhoria, decorrente de obra pública. 

c) a observância do princípio da legalidade não se aplica à fixação da base de cálculo do IPTU. 

d) é vedado ao Estado, ainda que com interesse público justificado, renunciar à Receita e conceder isenções 
e anistias fiscais. 

e) é vedado aos Estados exigir, aumentar, extinguir ou reduzir tributos, sem que lei o estabeleça, ficando 
excluídas desta vedação a exigência e cobrança de emolumentos por atos da Junta Comercial e de custas 
judiciais. 
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18. (CESPE - 2012 - TJ-AL - Analista Judiciário - Área Judiciária - Conhecimentos Básicos) Com relação 
aos servidores públicos em exercício de mandato eletivo, assinale a opção correta, nos termos da 
Constituição do estado de Alagoas. 

a) se for investido no mandato de vereador, o tempo de serviço do servidor será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento. 

b) se for investido no mandato de prefeito, havendo compatibilidade de horários, reconhecida pelo plenário 
da Câmara Municipal, o servidor perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo. 

c) se for investido no mandato de prefeito, o servidor perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, independentemente de haver compatibilidade de 
horário. 

d) se for investido no mandato de senador da República, o servidor perceberá as vantagens do seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, observado o limite constitucional 
estabelecido. 

e) se for investido no mandato de deputado estadual, o servidor ficará afastado do seu cargo, emprego ou 
função. 
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