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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

GOIÁS 

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 do 
Goiás.  

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: 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

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

Igor Maciel 

Boa aula! 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm
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TÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO- ADMINISTRATIVA 

Seção I - Dos Princípios Fundamentais (Arts.1º a 3º) 

➔ São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  
➔ São objetivos fundamentais do Estado de Goiás: 
✓ Contribuir para uma sociedade livre, justa, produtiva e solidária; 
✓ Promover o desenvolvimento econômico e social, erradicando a pobreza e a marginalização e 

reduzindo as desigualdades regionais e as diferenças de renda; 
✓ Promover o bem comum, sem qualquer forma de discriminação quanto à origem, raça, sexo, cor, 

idade ou crença. 

A cidade de Goiânia é a Capital do Estado. 

Seção II - Das Competências (Arts. 4º a 6º) 

 

O Estado exercerá as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal.  

Art. 4º. Compete ao Estado, sem prejuízo de outras competências que exerça isoladamente ou em 
comum com a União ou com os Municípios: 

I - Legislar sobre assuntos de seu interesse e, especialmente, sobre: 
a) instituição, mediante lei complementar, de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e 
microrregiões, constituídos por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum; 
b) criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, dentro do período determinado por 
lei complementar federal, e estabelecimento de critérios para a criação de distritos; 
c) organização administrativa de seus poderes, inclusive divisão judiciária; 
d) organização dos serviços públicos estaduais; 
e) exploração dos serviços locais de gás canalizado, de forma direta ou mediante concessão, nos termos 
da lei; 
f) controle, uso e disposição de seus bens. 
II- Exercer a competência legislativa autorizada pela União mediante lei complementar, sobre questões 
específicas das matérias relacionadas no art. 22 da Constituição da República; 
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III - Exercer a competência legislativa plena, atendidas as suas peculiaridades, em caso de inexistência de 
lei federal, e a competência suplementar sobre as matérias relacionadas no art. 24 da Constituição da 
República. 

Art. 5º - Compete ao Estado: 

I - Manter relações com as demais unidades da Federação e participar de organizações interestaduais; 
II - Contribuir para a defesa nacional; 
III - Decretar intervenção nos Municípios; 
IV - Elaborar e executar planos estaduais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social; 
V - Organizar seu governo e sua administração, os serviços públicos essenciais e os de utilidade pública, 
explorando-os diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização ou em colaboração com a 
União, com outros Estados, com o Distrito Federal ou com os Municípios; 
VII - Exercer controle sobre áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem, objetivando a 
proteção e preservação do meio ambiente; 
VIII - Firmar acordos e convênios com a União e demais unidades federadas, com os Municípios e com 
instituições nacionais e internacionais, para fins de cooperação econômica, cultural, artística, científica e 
tecnológica; 
IX - Contrair empréstimos externos e internos, fazer operações e celebrar acordos externos visando ao seu 
desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, cultural e artístico, com prévia autorização 
legislativa; 
X - Dispensar às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado; 
XI - Manter a segurança e a ordem públicas; 
XII - Assegurar os direitos da pessoa humana; 
XIV - Assegurar, pelo tempo em que tiver exercido a Chefia do Poder Executivo, desde que por prazo 
superior a três anos, permitida a soma de mandatos, em caso de reeleição, medidas de segurança a ex-
governador, a partir do término do respectivo exercício. 
XV - Manter sistema permanente de monitoramento e avaliação de políticas públicas. 

Art. 6º - Compete ao Estado, em comum com a União e os Municípios: 

I - Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público; 
II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
III - Proteger documentos, obras, monumentos, paisagens naturais, sítios arqueológicos e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, impedindo sua evasão, destruição e descaracterização; 
IV - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
V - Proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora e combater todas as formas de 
poluição; 
VI - Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
VII - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; 
VIII - Combater as causas da pobreza e da marginalização, promovendo a integração das camadas sociais 
desfavorecidas; 
IX - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seu território; 
X - Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
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Seção III - Dos Bens do Estado (Art. 7º) 

São bens do Estado os que atualmente lhe pertençam, os que lhe vierem a ser atribuídos:  

 

 

A lei especificará regras para concessão, cessão, permissão e autorização de uso de bens móveis 
e imóveis do Poder Público 

CAPÍTULO II - DO PODER LEGISLATIVO 

Seção I - Da Assembleia Legislativa (Arts. 8º e 9º) 

O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados Estaduais, 
representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional e pelo voto direto e secreto. 

➔ A eleição dos Deputados Estaduais coincidirá com a dos Deputados Federais. 
✓ Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 
✓ O número de Deputados Estaduais 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. 

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, 
neste caso, as decorrentes de obras da União;

II - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

III - as terras devolutas não compreendidas entre as da União;

IV - os rios que banhem mais de um Município.
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A Assembleia Legislativa ou qualquer de suas Comissões poderá convocar 
Secretários de Estado ou autoridades equivalentes, bem como dirigentes de 
entidades da administração indireta para prestarem, pessoalmente, no prazo 
máximo de trinta dias, contados do recebimento da convocação, informações 
sobre assunto previamente determinado, importando, quanto aos dois 
primeiros, em crime de responsabilidade a ausência não justificada. 

Seção II - Das Atribuições do Poder Legislativo (Arts.10 e 11) 

As atribuições do Poder Legislativo estão previstas nos art. 10 e 11 desta Constituição, vejamos: 

Art. 10. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, ressalvadas as 
especificadas no art. 11, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, e 
especialmente sobre: 

I - Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas do Estado; 

II - Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida 
pública e emissões do Tesouro Estadual; 

III   Fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

IV - Planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento; 

V - Limites do território estadual e bens do domínio do Estado; 

VI   Criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, nos termos do art. 83; 

VII - Transferência temporária da sede do Governo Estadual; 

VIII - Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do 
Estado, da Procuradoria-Geral de Contas, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do 
Estado, do Tribunal de Contas dos Municípios, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de 
Bombeiros Militar e dos demais órgãos da administração pública; 

IX - Criação e extinção das Secretarias de Estado e dos órgãos da administração direta, 
autárquica e fundacional, observado o que estabelece o inciso XVIII, alínea "a", do art. 37; 

X - Servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico, 
criação, transformação, provimento e extinção de cargos, empregos e funções públicas, 
ressalvado o disposto no inciso XVIII, alínea "b", do art. 37, estabilidade e aposentadoria de 
civis, reforma e transferência de militares para a inatividade e, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, fixação de sua remuneração ou subsídio; 

XI - Aquisição por doação onerosa e alienação de bens do Estado e de suas autarquias; 
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XII - Matéria de legislação concorrente, nos termos do que dispõem o art. 24 e seus parágrafos 
da Constituição da República; 

XIII - Fixação, mediante lei de sua iniciativa, dos subsídios do Governador, do Vice-Governador 
do Estado e dos Secretários de Estado, observado o que dispõem os Arts. 37, inciso XI, 39, § 4º, 
150, inciso II, 153, inciso III e 153, § 2º, inciso I, da Constituição da República. 

Art. 11. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa: 

I - Autorizar o Poder Executivo a contrair empréstimos internos e externos, bem como conceder 
garantias do Tesouro Estadual em operações de crédito; 

II - Autorizar o Governador e o Vice-Governador a se ausentarem do Estado ou do País por mais 
de 15 (quinze) dias; 

III - Aprovar a intervenção estadual nos Municípios, bem como suspendê-la; 

IV - Sustar os atos normativos do Poder Executivo, ou dos Tribunais de Contas, em desacordo 
com a lei ou, no primeiro caso, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa; 

V - Mudar, temporariamente, sua sede; 

VI - Fixar os subsídios dos Deputados, em razão de, no máximo, 75% (setenta e cinco por cento) 
daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

VII - Julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador e apreciar os relatórios sobre a 
execução dos planos de governo; 

VIII - Fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta; 

IX - Apreciar convênios ou acordos firmados pelo Estado; 

X - Escolher quatro membros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos 
Municípios e aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição pública, os indicados pelo 
Governador do Estado; 

XI - Autorizar referendo e convocar plebiscito, na forma da lei; 

XII - Aprovar, previamente, a alienação ou cessão de uso de terras públicas; 

XIII - Processar e julgar o Governador e o Vice-Governador por crime de responsabilidade e os 
Secretários de Estado por crime da mesma natureza, conexo com aquele; 
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XIV - Proceder à tomada de contas do Governador, quando não prestadas dentro de sessenta 
dias após a abertura da Sessão Legislativa; 

XV - Elaborar seu regimento interno e dispor sobre organização, funcionamento, polícia 
legislativa, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de serviços de 
sua Secretaria, provê-los, e, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição da 
República, na legislação federal pertinente e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fixar ou alterar 
sua remuneração ou subsídio; 

XVI - Sustar o andamento de ação penal proposta contra Deputados, por crime ocorrido após 
a diplomação, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 12; 

XVII - Dar posse ao Governador e ao Vice-Governador; 

XVIII - Conhecer da renúncia do Governador e do Vice-Governador; 

XIX - Conceder licença ao Governador para interromper, por motivo de doença, o exercício de 
suas funções; 

XX - Destituir, por voto da maioria de seus membros, o Governador ou o Vice-Governador, após 
o trânsito em julgado de sentença condenatória, por crime comum com pena privativa de 
liberdade, ou por crime de responsabilidade; 

XXI - Apreciar e julgar as contas anuais do Tribunal de Contas do Estado; 

XXII - Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a destituição do Procurador-Geral de 
Justiça; 

XXIII - Solicitar a intervenção federal, quando houver coação ou impedimento do Poder; 

XXIV - Suspender, no todo ou em parte, a execução de leis estaduais ou municipais declaradas 
inconstitucionais por decisão definitiva do Tribunal de Justiça; 

XXVI - Decidir e declarar a perda de mandato de Deputados, observado o que dispõe o art. 14; 

XXVII - Ordenar, por solicitação do Tribunal de Contas do Estado, a sustação de contratos por 
ele impugnados; 

XXVIII - Declarar, por maioria absoluta, o impedimento do Governador ou do Vice-Governador 
e a consequente vacância do cargo, em caso de doença grave que afete suas faculdades 
mentais ou sua vontade; 

XXIX - Autorizar, por voto de dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 
Governador e o Vice-Governador do Estado e Secretários de Estado. 
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Seção III - Dos Deputados (Arts. 12 a 15) 

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

➔ Desde a expedição do diploma, os Deputados 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, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.  

 

A seguir, o art. 14 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: 

 

PERDERÁ O MANDATO O DEPUTADO: FORMA DA PERDA: 

I   que infringir qualquer das proibições do art. 13; 
(mapa mental acima) 

A perda do mandato será decidida por voto secreto 
e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa 
Diretora, de ofício ou mediante provocação de 

II - que tiver procedimento declarado incompatível 
com o decoro parlamentar; 

O Deputado 
não pode:

I – a paartir da 
expedição do 

diploma:

a) firmar contrato com pessoas jurídicas de Direito Público, 
autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de 

economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os de que seja demissível  ad nutum , 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) patrocinar causas de interesse de qualquer das entidades 
mencionadas no inciso I, alínea “a”;

c) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

d) ocupar cargo ou função de que seja demissível  ad nutum, nas 
entidades referidas no inciso I, alínea  a 
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VI - que sofrer condenação criminal por sentença 
transitada em julgado. 

partido político representado na Assembleia 
Legislativa, assegurada ampla defesa. 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da 
Assembleia Legislativa, salvo licença ou missão por 
esta autorizada; 

A perda será declarada pela Mesa Diretora, de 
ofício, ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros, ou de partido político representado na 
Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa. 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos 
políticos; 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral; 

➔ São incompatíveis com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Código de 
Ética e Decoro Parlamentar, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Deputados e a percepção 
de vantagens indevidas. 

De outro lado, o art. 15 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas no dispositivo do mapa 
mental acima ou de licença superior a cento e vinte dias. 

➔ 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 IV - Das Reuniões (Art.16) 

A Assembleia Legislativa 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. 

➔ A Assembleia será convocada extraordinariamente: 
✓ Por seu Presidente, em caso de decretação de intervenção estadual e para o compromisso e a posse 

do Governador e do Vice-Governador do Estado; 

Não perderá o 
mandato o Deputado:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, de Governador de 
Território ou de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de 

Território, de Prefeitura da Capital ou de chefe de missão 
diplomática temporária;

II - licenciado pela Assembleia Legislativa, por motivo de doença, 
maternidade, paternidade 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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✓ Pelo Governador, por seu Presidente ou a requerimento da maioria dos Deputados, em caso de 
urgência ou interesse público relevante e em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da 
maioria absoluta dos Deputados. 

Seção V - Das Comissões (Art.17) 

A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias na forma e com as 
atribuições previstas no regimento interno ou no ato de que resultar sua criação. 

 

As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento 
interno, serão criadas pela Assembleia, a requerimento de um terço de seus 
membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para promoção 
da responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

Seção VI - Do Processo Legislativo (Art. 18 ao 20) 

Subseção I - Das Disposições Gerais (Art. 18) 

Para melhor compreensão do processo legislativo, elaboramos o esquema abaixo: 

Às comissões, em 
razão 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 deferido de um décimo dos 

membros da Casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa, contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

IV - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

V - apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer.
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Subseção II - Da Emenda Constituição (Art. 19) 

Da Emenda à Constituição 

Art. 19 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - De um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais; 

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 - Dos cidadãos, subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado do Estado em vinte 
Municípios. 

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

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

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

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - A integração do Estado à federação brasileira; 

II - O voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - A separação dos poderes; 

IV - Os direitos e garantias individuais em vinte Municípios. 

O processo 
legislativo 

compreende 
a elaboração 

de:

I – emenda à 
Constituição;

II – lei 
complementar;

III – lei 
ordinária;

IV - lei 
delegada;

V - decretos 
legislativos;

VI - resoluções.
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§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

Subseção III - Da Leis (Art. 20 ao 24) 

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 Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta e na Constituição da República. 

➔ São de iniciativa privativa do Governador as leis que: 

I - Fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

II - Disponham sobre: 

b) os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, a criação e o provimento de cargos, empregos e 
funções na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, a estabilidade e 
aposentadoria, e a fixação e alteração de sua remuneração ou subsídio; 

a) o ingresso, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração ou subsídio, as prerrogativas e outras situações especiais 
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades; 

d) a organização da Defensoria Pública do Estado, atendidas as normas da União; 

e) a criação e a extinção das Secretarias de Estado e dos órgãos da administração pública, observado o 
disposto no art. 37, inciso XVIII; 

 

Não será admitido aumento da despesa prevista: 

Não será 
admitido 

aumento da 
despesa prevista 

nos projetos:

I - de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 
166, §§ 3º e 4º da Constituição da República;

II - de iniciativa do Tribunal de Justiça e dos demais órgãos a quem for 
a mesma deferida;

III - sobre a organização dos serviços administrativos da Assembleia 
Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.
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(IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019) Segundo estabelece a Constituição do 
Estado de Goiás, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa 

a) escolher quatro membros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios 
e aprovar, previamente, por voto aberto, após arguição pública, os indicados pelo governador do 
Estado. 

b) autorizar o governador e o vice-governador a se ausentarem do Estado ou do País por qualquer 
prazo. 

c) aprovar convênios ou acordos firmados pelo Estado. 

d) apreciar e julgar as contas anuais do Tribunal de Contas do Estado. 

e) autorizar, por maioria absoluta, a instauração de processo contra o governador e o vice-governador 
do Estado e secretários de Estado. 

Comentários: 

A resposta é letra “D”. É o que prevê o art. 11 da Constituição do Estado de Goiás.  

(IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019) Quanto às garantias e às 
incompatibilidades dos deputados estaduais previstas na Constituição do Estado de Goiás, assinale a 
alternativa correta. 

I - de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º da 
Constituição da República;

II - de iniciativa do Tribunal de Justiça e dos demais órgãos a quem for a mesma deferida;

III - sobre a organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, do Tribunal de 
Justiça e do Ministério Público.



 

 

 

 

 

17 
53 

a) as imunidades dos deputados 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 seu recinto, que sejam incompatíveis com a execução da medida. 

b) a incorporação de deputados às Forças Armadas não depende de prévia licença da Assembleia 
Legislativa. 

c) os deputados, a partir da posse, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça por 
crime comum, ressalvadas as competências das Justiças Eleitoral e Federal. 

d) o deputado estadual não poderá, a partir da posse, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica 
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionário de 
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 

e) o deputado estadual não poderá, a partir da expedição do diploma, 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. 

Comentários 

A resposta é letra “A”. É o que prevê o §8º do art. 12: § 8º As imunidades dos Deputados 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 seu recinto, que sejam incompatíveis com 
a execução da medida. 

(Questão inédita – Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual são objetivos 
fundamentais do Estado de Goiás: 

I - Contribuir para uma sociedade livre, justa, produtiva e solidária; 

II - Promover o desenvolvimento econômico e social, erradicando a pobreza e a marginalização e 
reduzindo as desigualdades regionais e as diferenças de renda; 

III - Promover o bem comum, sem qualquer forma de discriminação quanto à origem, raça, sexo, cor, 
idade ou crença. 

Após análise, assinale a alternativa CORRETA:  

a) apenas I. 

b) apenas III. 

c) apenas II. 

d) nenhuma das alternativas. 

e) todas estão corretas.  
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Comentários 

De acordo com o art. 3º, da CE, a alternativa correta é a letra D, uma vez que todas as afirmativas estão 
corretas. 

Seção VII - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Arts. 25 a 30) 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da 
administração direta e indireta, no que se refere à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

➔ O controle externo, a cargo da Assembleia, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado. 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 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 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COMPETE: 

I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador mediante parecer prévio, que deverá ser 
elaborado no prazo de sessenta dias a contar de seu recebimento e publicado no Diário Oficial do Estado; 
II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Estado e 
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outras irregularidades de que resulte prejuízo 
ao erário; 
III - Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, 
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento 
legal do ato concessório; 
IV - Realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, 
inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas demais entidades referidas 
no inciso II; 
V - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste 
ou outros instrumentos congêneres, à União, a outros Estados, ao Distrito Federal ou a Municípios; 
VI - Prestar as informações solicitadas pela Assembleia ou por qualquer de suas comissões sobre a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias 
e inspeções realizadas; 
VII - Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, irregularidade de contas ou atraso em 
sua prestação, as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional 
ao dano causado ao erário; 
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VIII - Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, se verificada ilegalidade e sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão à Assembleia; 
IX - Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados; 
X - Fiscalizar as contas de empresas ou consórcios interestaduais, de cujo capital social o Estado participe 
de forma direta ou indireta, nos termos de acordo, convênio ou ato constitutivo; 
XI - Acompanhar, por seu representante, a realização dos concursos públicos na administração direta e 
nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades instituídas ou mantidas pelo Estado. 
XIII - Apreciar e julgar as contas anuais do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

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

 

➔ Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e as entidades da administração indireta ou 
fundacional encaminharão ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade, no mês 
seguinte a cada trimestre: 
✓ O número total dos servidores e empregados públicos nomeados e contratados por classe de 

cargos e empregos, no trimestre e até ele; 

Os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do 

Estado serão nomeados 
dentre brasileiros que 

satisfaçam os seguintes 
requisitos:

I - Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

II - Idoneidade moral e reputação ilibada;

III - Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e 
financeiros ou de administração pública;

IV - Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos do Estado;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres do Estado;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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✓ A despesa total com o pessoal, confrontada com o valor das receitas no trimestre e no período 
vencido do ano; 

✓ Despesa total com noticiário, propaganda ou promoção, qualquer que tenha sido o veículo de 
planejamento, estudo e divulgação. 

 

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

CAPÍTULO III - DO PODER EXECUTIVO 

Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado (Arts. 31 a 36) 

O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado. 

A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, 
no ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do 
ano subsequente para mandato de quatro anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. 

➔ O Governador e o Vice-Governador tomarão posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando o 
compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as 
leis, promover o bem geral e sustentar a integridade do Estado de Goiás. 

➔ Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á a eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga, para completar o período dos antecessores. 

Ocorrendo a vacância no terceiro ano do período governamental, a eleição para 
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Assembleia 
Legislativa, na forma da lei. Ocorrendo a vacância no último ano do período 
governamental, serão sucessivamente chamados o Presidente da Assembleia e 
o do Tribunal de Justiça para exercer o cargo de Governador. 

Seção II - Das Atribuições do Governador (Art. 37) 

As atribuições do Governador estão dispostas no art. 37, desta Constituição. Vejamos: 
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Art. 37 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - Exercer, com auxílio dos Secretários de Estado e titulares de órgãos equivalentes, a direção 
superior do Poder Executivo; 

II - Nomear e exonerar os Secretários de Estado, o Comandante-Geral da Polícia Militar, o 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, o Procurador-Geral do Estado e o titular da 
Defensoria Pública; 

III - Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 

IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução; 

V - Vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

VI - Celebrar acordos, convênios e ajustes com a União, outros Estados, o Distrito Federal, 
Municípios e entidades de direito público e firmar contratos com entidades privadas e com 
particulares, na forma da lei; 

VII - Decretar e executar a intervenção estadual em Municípios, nos casos e na forma desta 
Constituição; 

VIII - Remeter mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que julgar 
necessárias; 

IX - Nomear o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Contas, dentre os indicados 
em lista tríplice, na forma da lei; 

X - Enviar à Assembleia o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as 
propostas de orçamento previstas nesta Constituição; 

 XI - Prestar à Assembleia as contas anuais relativas à receita e à despesa públicas, até sessenta 
dias após a abertura da sessão legislativa; 

XII - Prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na forma da lei; 

XIII - Elaborar leis delegadas; 

XIV - Solicitar à Assembleia autorização para contrair empréstimos externos e internos; 

XV - Nomear os integrantes do quinto constitucional do Tribunal de Justiça e de tribunais que 
vierem a ser instituídos; 
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XVI - Indicar à Assembleia três Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de 
Contas dos Municípios e nomear todos os membros das referidas Cortes, após decorridos dez 
dias do cumprimento do disposto no inciso X do art. 11 desta Constituição; 

XVII - Solicitar intervenção federal para garantir o livre exercício do Poder Executivo, nos 
termos do art. 36 da Constituição da República; 

XVIII - Dispor, em relação ao Poder Executivo e mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 

XIX - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 

Parágrafo único. O Governador poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII, 
primeira parte, e XVIII, aos Secretários de Estado ou ao Procurador-Geral do Estado, que 
observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 

Seção III - Da Responsabilidade do Governador do Estado (Arts. 38 e 39) 

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

 

I - A existência da União;

II - O livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Procuradoria-
Geral de Contas e dos poderes constitucionais dos Municípios;

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

IV - A segurança do Estado;

V - A probidade da administração;

VI - A lei orçamentária;

VII - O cumprimento das leis e das decisões judiciais.
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Os crimes serão definidos em lei federal especial, que fixará as normas de processo e julgamento. 

O Governador ficará suspenso de suas funções: 

✓ Nas infrações penais comuns, se recebida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a 
denúncia ou queixa-crime; 
✓ Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela Assembleia. 

Seção IV - Dos Secretários de Estado (Art.40) 

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

➔ Querido Aluno, salientamos a importante que você faça uma leitura atenta desse dispositivo.  

CAPÍTULO IV - DO PODER JUDICIÁRIO 

Seção I - Das Disposições Gerais (Arts. 41 a 44) 

São órgãos do Poder Judiciário Estadual: 

✓ O Tribunal de Justiça; 
✓  Os Juízes de Direito; 
✓ O Tribunal de Justiça Militar; 
✓ Os Conselhos de Justiça Militar; 
✓ Os Juizados Especiais e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais; 
✓ A Justiça de Paz; 
✓ Os Tribunais do Júri. 

Todo Município, ao atingir população estimada em seis mil habitantes, será erigido à condição de sede de 
comarca, cabendo ao Tribunal de Justiça promover sua instalação no prazo de dois anos. 

Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Estadual ou Municipais, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação 
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou 
de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

Seção II - Do Tribunal de Justiça (Arts. 45 a 47) 

➔ O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em todo o Estado, compõe-se de, no mínimo, 
trinta e dois Desembargadores. 

➔ Nos crimes comuns e de responsabilidade, os Desembargadores são processados e julgados, 
originariamente, pelo Superior Tribunal de Justiça. 
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Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário Estadual serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, 
em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação. 

➔ Querido Aluno, salientamos a importante que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

Seção III - Dos Juízes de Direito (Arts. 48 a 56) 

Os Juízes de Direito, integrando a magistratura de carreira, exercem a jurisdição comum de primeiro grau 
nas comarcas e juízos, nos termos da lei de organização e divisão judiciárias. 

➔ O ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de juiz de direito substituto, dependerá de aprovação em 
concurso público de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil 
em todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica 
e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. 

➔ A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40 
da Constituição da República. 

OS JUÍZES GOZAM DAS SEGUINTES GARANTIAS: AOS JUÍZES É VEDADO: 

I - Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 
adquirida após dois anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, nesse período, de deliberação do 
Tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais 
casos, de sentença judicial transitada em julgado; 

I - Exercer, ainda que em disponibilidade, outro 
cargo ou função, salvo uma de magistério; 

II - inamovibilidade, salvo motivo de interesse 
público, na forma do art. 93, inciso VIII da 
Constituição da República; 

II - Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 
participação em processo; 

III - irredutibilidade de subsídios, ressalvado o 
disposto nos Arts. 37, incisos X e XI, 39, § 4º, 150, 
inciso II, 153, inciso III, e 153, § 2º, inciso I, da 
Constituição da República. 

III - Dedicar-se à atividade político-partidária. 

IV - Receber a qualquer título ou pretexto, auxílios 
ou contribuições de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei; 

V - Exercer a advocacia no juízo do qual se afastou, 
ou no Tribunal de Justiça, quando dele tenha se 
afastado, antes de decorridos três anos do 
afastamento do cargo por aposentadoria ou 
exoneração. 



 

 

 

 

 

25 
53 

Seção IV - Da Justiça Militar (Arts. 57 e 58) 

A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça Militar 
e, em segundo, pelo Tribunal de Justiça competente. 

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares do Estado, nos crimes 
militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada 
a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir 
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 

Seção V - Dos Juizados Especiais, de Pequenas Causas e da Justiça de Paz (Art. 59) 

➔ Ficam criados: 
✓ Juizados especiais, cuja competência e composição, incluídas as dos órgãos de julgamento de 

seus recursos, observada a legislação federal pertinente, serão definidas na lei de organização 
e divisão judiciárias, para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e de infrações penais de menor potencial danoso, obedecidos os seguintes 
princípios: 

a) procedimento oral e sumaríssimo, com oportunidade de conciliação no julgamento e na execução; 

b) órgão provido por juízes togados, por indicação do Tribunal de Justiça, e leigos, escolhidos por entidades 
representativas da sociedade, com investidura limitada no tempo, podendo a escolha dar-se por voto direto 
e secreto; 

✓ Justiça de paz, remunerada na forma da lei, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, 
universal e secreto, com mandato de quatro anos e com competência para: 

a) celebrar casamentos; 

b) verificar, de ofício ou em face de impugnação, processo de habilitação para casamento; 

c) exercer atribuições conciliatórias e outras, definidas em lei, sem caráter jurisdicional. 

 

As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às 
atividades específicas da Justiça. 
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(Questão inédita – Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual de Goiás, cada 
legislatura terá duração de: 

a) 2 (dois) anos. 

b) 4 (quatro) anos. 

c) 5 (cinco) anos. 

d) 3 (três) anos. 

e) nenhuma das alternativas. 

Comentários 

De acordo com o art. 8º, §2º, da CE de Goiás, cada legislatura terá duração de 4 (quatro) anos. 
Alternativa B.  

(Questão inédita- Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual de Goiás, julgue o 
item a seguir: “Desde a expedição do diploma, os Deputados 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, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”. 

Comentários 

De acordo com o art. 12, §1º, a afirmativa está VERDADEIRA. 

(Questão inédita – Proposta pelo Professor) O processo legislativo compreende a elaboração de: 

a) emenda à Constituição; Leis complementares; Leis ordinárias, Leis delegadas, decretos legislativos, 
resoluções. 

b) emenda à Constituição apenas. 

c) emenda à Constituição; Leis complementares; Leis ordinárias, exceto as Leis delegadas, decretos 
legislativos, resoluções. 

d) Leis ordinárias, Leis delegadas, decretos legislativos, resoluções apenas.  

e) emenda à Constituição somente.  
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Comentários 

De acordo, com o art. 18 da Constituição Estadual a alternativa correta é a letra A. 

Seção VI - Da Declaração de Inconstitucionalidade e da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Art. 60) 

Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de leis ou 
atos normativos estaduais ou municipais, contestados em face desta Constituição: 

✓ O Governador do Estado, ou a Mesa da Assembleia Legislativa; 
✓ O Prefeito, ou a Mesa da Câmara Municipal; 
✓ O Tribunal de Contas do Estado; 
✓ O Tribunal de Contas dos Municípios; 
✓ O Procurador-Geral de Justiça; 
✓ A Ordem dos Advogados do Brasil   Seção de Goiás; 
✓ As federações sindicais ou entidades de classe de âmbito estadual; 
✓ Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, em se tratando de lei ou 

ato municipais, na respectiva Câmara Municipal. 

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Tribunal de Justiça nas ações 
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas estadual e municipal. 

CAPÍTULO V - DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS 
(ART. 61) 

O ESTADO NÃO INTERVIRÁ NOS MUNICÍPIOS, EXCETO QUANDO: 

I - Não havendo motivo de força maior, deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, dívida fundada; 

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

III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 

IV - O Tribunal de Justiça der provimento a representação para a execução de lei, ordem ou decisão judicial, 
ou para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 
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b) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 

 

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a esses voltarão, 
salvo impedimento legal. 

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E DAS 

REGIÕES METROPOLITANAS 

CAPÍTULO I - DAS LEIS ORGÂNICAS DOS MUNICÍPIOS 

Seção I - Das Disposições Gerais (Arts. 62 a 66) 

O Município goza de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos desta e da Constituição da 
República e de sua Lei Orgânica, que será votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos vereadores que compõem a Câmara Municipal, que a promulgará. 

➔ A autonomia municipal será assegurada: 
✓ Pela eleição direta do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
✓ Pela administração própria dos assuntos de seu interesse, especialmente no que se refira: 

a) instituição e arrecadação dos tributos de sua competência, respeitados os limites impostos pelas 
Constituições da República e do Estado; 

b) à aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 
e na forma da lei, atendidas as normas do art. 30, inciso III e art. 31 da Constituição da República; 

c) à organização dos serviços públicos locais. 

Art. 64. Compete aos Municípios: 

I - Legislar sobre assuntos de interesse local; 
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II - Suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber; 

III - Manter e prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamental e os serviços de atendimento à saúde da 
população; 

IV - Promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle da ocupação e do 
uso do solo, regular o zoneamento, estabelecer diretrizes para o parcelamento de áreas e 
aprovar loteamentos; 

V - Baixar normas reguladoras, autorizar e fiscalizar as edificações, bem como as obras que 
nelas devam ser executadas, exigindo-se normas de segurança, especialmente para a proteção 
contra incêndios, sob pena de não licenciamento; 

VI - Fixar condições e horário, conceder licença ou autorização para abertura e funcionamento 
de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais e similares, respeitada a legislação 
do trabalho e sobre eles exercer inspeção, cassando a licença, quando for o caso; 

VII - Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão, permissão ou autorização, 
os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo de passageiros, definido 
como essencial, estabelecendo as servidões administrativas necessárias à sua organização e 
execução; 

VIII - Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação por necessidade ou por utilidade 
pública, ou por interesse social, nos termos da legislação federal; 

IX - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a 
ação fiscalizadora federal e estadual; 

X - Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios, além de administrar aqueles que forem 
públicos e fiscalizar os demais; 

XI - Criar, extinguir e prover cargos, empregos e funções públicos, fixar-lhes a remuneração, 
respeitadas as regras do art. 37 da Constituição da República e instituir o regime jurídico de 
seus servidores; 

XII - Prover de instalações adequadas a Câmara Municipal, para o exercício das atividades de 
seus membros e o funcionamento de seus serviços, atendendo à peculiaridade local; 

XIII - Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação complementar estadual e 
garantida a participação popular. 
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Querido Aluno, ressaltamos a importância de ter maior atenção desses dispositivos, uma vez que 
acreditamos ser um dos com maior probabilidade de cobrança em sua prova.  

Seção II - Do Legislativo Municipal (Arts. 67 a 72) 

A Câmara Municipal é composta por Vereadores eleitos por voto direto e secreto, para uma legislatura de 
quatro anos, a iniciar-se a 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. 

No que tange a competência do Legislativo Municipal o art. 69, disciplina: 

Art. 69. À Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, ressalvadas as especificadas no art. 70, 
cabe dispor sobre todas as matérias da competência municipal, e especialmente sobre: 

I - Tributos municipais, seu lançamento e arrecadação e normatização da receita não tributária; 

II - Empréstimos e operações de crédito; 

II - Diretrizes orçamentárias, plano plurianual, orçamentos anuais, abertura de créditos 
suplementares e especiais; 

IV - Subvenções ou auxílios a serem concedidos pelo Município e qualquer outra forma de 
transferência, sendo obrigatória a prestação de contas nos termos desta Constituição; 

V - Criação dos órgãos permanentes necessários à execução dos serviços públicos locais, 
inclusive autarquias e fundações e constituição de empresas públicas e sociedades de 
economia mista; 

VI - Regime jurídico dos servidores públicos municipais, criação, transformação e extinção de 
cargos, empregos e funções públicos, estabilidade e aposentadoria e fixação e alteração de 
remuneração ou subsídio; 

VII - Concessão, permissão ou autorização de serviços públicos da competência municipal, 
respeitadas as normas desta e da Constituição da República; 

VIII - Normas gerais de ordenação urbanística e regulamentos sobre ocupação e uso do espaço 
urbano, parcelamento do solo e edificações; 

IX - Concessão e cassação de licença para abertura, localização, funcionamento e inspeção de 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares; 
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X - Exploração dos serviços municipais de transporte coletivo de passageiros e critérios para 
fixação de tarifas a serem cobradas; 

XI - Critérios para permissão dos serviços de táxi e fixação de suas tarifas; 

XII - Autorização para aquisição de bens imóveis, salvo quando houver dotação orçamentária 
para esse fim destinada ou nos casos de doação sem encargos; 

XIII - Cessão ou permissão de uso de bens municipais e autorização para que os mesmos sejam 
gravados com ônus reais; 

XIV - Plano Diretor, obrigatório para Municípios com mais de vinte mil habitantes e facultativo 
para os demais, e modificações que nele possam ou devam ser introduzidas; 

XV - Feriados municipais, nos termos da legislação federal; 

XVII - Alienação de bens da administração direta, indireta e fundacional, vedada está, em 
qualquer hipótese, nos últimos três meses do mandato do Prefeito. 

XVIII - Fixação, mediante lei de sua iniciativa, dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais, com observância do disposto nos incisos V do art. 29 da Constituição 
da República e no art. 68 desta Constituição. 

Por sua vez, o art. 70, disciplina as competências privativas à Câmara Municipal, vejamos:  

COMPETE PRIVATIVAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL: 

I - Receber o compromisso dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito e dar-lhes posse; 
II - Dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia, respeitadas está, a Constituição da República e 
a Lei Orgânica respectiva, criação e provimento dos cargos e funções de sua estrutura organizacional, 
respeitadas as regras concernentes a remuneração ou subsídio e limites de dispêndios com pessoal, 
expressas no art. 37, incisos X e XI, e art. l69 da Constituição da República; 
III - Eleger sua Mesa e constituir suas comissões, nestas assegurando, tanto quanto possível, a 
representação dos partidos políticos que participem da Câmara; 
IV - Fixar, com observância do disposto nos incisos V e VI do art. 29 da Constituição da República e § 7º do 
art. 68 desta Constituição, o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos 
Vereadores, bem como a verba de representação do Presidente da Câmara Municipal; 
IV - Fixar, com observância do disposto no inciso V do Art. 29 da Constituição da República e no Art. 68 
desta Constituição, a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, bem como a verba de 
representação do Presidente da Câmara Municipal; 
V - Conceder licenças: 
a) ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, para se afastarem temporariamente dos respectivos cargos; 
b) aos Vereadores, nos casos permitidos; 
c) ao Prefeito, para se ausentar do Município por tempo superior a quinze dias. 
VI - Solicitar do Prefeito ou do Secretário Municipal informações sobre assuntos administrativos, sobre 
fatos sujeitos a sua fiscalização ou sobre fatos relacionados com matéria legislativa em tramitação, 
devendo essas informações serem apresentadas dentro de no máximo quinze dias úteis; 



 

 

 

 

 

32 
53 

VII - Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, o controle externo das contas do 
Município, observados os termos desta e da Constituição da República; 
VII - Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, o controle externo das contas mensais 
e anuais do Município, observados os termos desta e da Constituição da República; 
VIII - Requerer a intervenção estadual no Município, nos casos previstos no art. 61; 
IX - Requisitar o numerário destinado a suas despesas. 

Os Vereadores são invioláveis, no exercício do mandato e na circunscrição do 
Município, por suas opiniões, palavras e votos, aplicando-se lhes as proibições e 
as incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao 
disposto na Constituição da República para os membros do Congresso Nacional 
e nesta Constituição para os membros da Assembleia Legislativa. 

Seção III - Do Prefeito e do Vice-Prefeito (Arts. 73 a 78) 

➔ O Poder Executivo do Município é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais. 
➔ O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos pelo voto direto, universal e secreto, numa só chapa, em 

pleito simultâneo, no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que 
devam suceder.  

Será considerado eleito Prefeito o candidato que, registrado por partido político: 

✓ Nos Municípios com menos de duzentos mil eleitores, obtiver maioria simples de votos, não 
computados os em branco e os nulos; 

✓ Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, obtiver maioria absoluta de votos, não 
computados os em branco e os nulos, observado o seguinte: 

a) se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último 
domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que 
obtiver a maioria dos votos válidos; 

b) se, antes da realização do segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, 
convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação; 

c) se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer mais de um candidato com a mesma votação, 
qualificar-se-á o mais idoso. 
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Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito. 

➔ O art. 77, discorre sobre as competências privativas do Prefeito, recomendamos atenção ao realizar 
o estudo deste artigo.  

CAPÍTULO II - DA CRIAÇÃO, FUSÃO, DESMEMBRAMENTO, 
INCORPORAÇÃO, E INSTALAÇÃO FUSÃO E DO DESMEMBRAMENTO 
DOS MUNICÍPIOS (ART.83) 

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro 
do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei. 

 

Lei complementar estabelecerá os critérios, requisitos e forma para criação, fusão, 
desmembramento, incorporação e instalação de Municípios, bem como para o exercício, por 
estes, da competência prevista no art. 64, inciso XIII. 

CAPÍTULO III - DAS QUESTÕES URBANAS (ARTS. 84 A 89) 

A política urbana a ser formulada pelos Municípios atenderá ao pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. 

NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO URBANO, SERÃO OBSERVADAS AS SEGUINTES DIRETRIZES: 

I - Adequação das políticas de investimento, fiscal e financeira, aos objetivos desta Constituição, 
especialmente quanto ao sistema viário, habitação e saneamento, garantida a recuperação, pelo poder 
público, dos investimentos de que resulte valorização de imóveis; 
II - Urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, na forma da lei; 
III - Preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, urbano e cultural; 
IV - Criação de área de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico e de utilização pública. 
V - As áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua 
destinação, fim e objetivos originais alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como 
finalidade a regularização de imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades 
finalísticas. 
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CAPÍTULO IV - DAS REGIÕES METROPOLITANAS, DOS 
AGLOMERADOS URBANOS E DAS MICRORREGIÕES (ARTS. 90 E 91) 

O Estado poderá criar, mediante lei complementar, Regiões Metropolitanas, Microrregiões e Aglomerações 
Urbanas, constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Para tanto, consideram-se funções públicas de interesse comum:  

✓ Transportes e sistema viário; 
✓ Segurança pública; 
✓ Saneamento básico; 
✓ Ocupação e uso do solo, abertura e conservação de estradas vicinais; 
✓ Aproveitamento dos recursos hídricos; 
✓ Distribuição de gás canalizado; 
✓ Cartografia e informações básicas; 
✓ Aperfeiçoamento administrativo e solução de problemas jurídicos comuns;  
✓ Outras, definidas em lei complementar. 

 

(Questão inédita- Proposta pelo Professor) De acordo com as especificidades do Governado e Vice-
Governador disposta na Constituição Estadual, assinale a alternativa CORRETA:  

a) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no 
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, 
se houver, no ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º 
de janeiro do ano subsequente para mandato de quatro anos, permitida a reeleição para um único 
período subsequente. 

b) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no 
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, 
se houver, no ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º 
de fevereiro do ano subsequente para mandato de dois anos, permitida a reeleição para um único 
período subsequente. 

c) A eleição do Governador Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, 
e a posse ocorrerá em 1º de março do ano subsequente para mandato de quatro anos, permitida a 
reeleição para um único período subsequente. 
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d) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no 
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, 
se houver, no ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º 
de janeiro do ano subsequente para mandato de dois anos, permitida a reeleição para um único 
período subsequente. 

e) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no 
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, 
se houver, no ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º 
de janeiro do ano subsequente para mandato de dois anos, não permitida a reeleição para um único 
período subsequente. 

Comentários 

De acordo, com o art. 32, da Constituição Estadual a alternativa correta é a letra A.  

(Questão inédita- Proposta pelo Professor) - Com base na Constituição Estadual os Secretários de 
Estado serão escolhidos da seguinte forma:  

a) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta anos e no exercício 
dos direitos políticos. 

b) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e nove anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

c) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e sete anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

d) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e quatro anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

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

Comentários 

De acordo, com o art. 40, da Constituição Estadual, a alternativa correta é a letra D.  

(Questão inédita – Proposta pelo Professor) - De acordo com a Constituição Estadual, julgue o item a 
seguir: “Os Juízes de Direito, integrando a magistratura de carreira, não exercem a jurisdição comum 
de primeiro grau nas comarcas e juízos, nos termos da lei de organização e divisão judiciárias”. 

Comentários 

De acordo, com o art. 48, da Constituição Estadual o item está FALSO.  
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(Questão inédita – proposta pelo Professor) - Complete a seguinte frase, com base na Constituição do 
Estado de Goiás: “A comissão permanente a que a Câmara Municipal atribuir competência 
fiscalizadora, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos 
não programados ou de subsídios não aprovados, solicitará à autoridade municipal responsável que, -
-------------------------, preste os esclarecimentos necessários”. 

a) no prazo de três dias úteis. 

b) no prazo de dez dias úteis. 

c) no prazo de cinco dias úteis. 

d) no prazo de dois dias úteis. 

e) no prazo de sete dias úteis. 

Comentários 

De acordo, com o art. 81, da CE de Goiás, a alternativa correta é a letra C. 

TÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (ARTS. 92 E 93) 

➔ Sugerimos uma breve leitura dos artigos dispostos deste capítulo. 

CAPÍTULO II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (ARTS. 94 A 99) 

O Estado e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, conselho de política de administração 
e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

 

O art. 95, dispõe das garantias referentes ao servidor público. Vejamos: 

A fixação dos padrões de 
vencimentos e dos demais 
componentes do sistema 
remuneratório observará:

I - A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes de cada carreira;

II - Os requisitos para a investidura;

III - As peculiaridades dos cargos.
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Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 

I - Percepção de vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo fixado em lei, nos termos 
do art. 7º da Constituição da República, mesmo para os que percebem remuneração variável; 

II - Irredutibilidade dos vencimentos, proventos ou subsídios, observado o inc. XVII, do art. 92; 

III - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 

IV - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

V - Salário-família, nos termos da Constituição da República; 

VI - Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e a quarenta e quatro 
semanais; 

VII - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

VIII - Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à 
do normal; 

IX - Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que a 
remuneração normal do mês; 

X - Licença à gestante, sem prejuízo do cargo ou do emprego e da remuneração ou subsídio, 
com a duração de 120 (cento e vinte) dia 

XI - Licença-paternidade, sem prejuízo do cargo e da remuneração ou subsídio, com a duração 
de 20 (vinte) dias;  

XII - Intervalo diário de uma hora para amamentação do filho de até 12 (doze) meses de idade, 
que poderá ser fracionado em 2 (dois) períodos de 30 (trinta) minutos cada 

XIII - Licença maternidade e paternidade no caso de adoção de criança, na forma da lei; 

XIV - Proteção do mercado de trabalho para a mulher, mediante a oferta de creches e 
incentivos específicos, nos termos da lei; 

XV - Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança; 

XVI - Aposentadoria; 

XVII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei; 
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XVIII - proibição de diferença de remuneração, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado  

XX - Eleito vereador, não poderá ser transferido do Município onde exerce suas funções, a 
partir da diplomação; 

XXI - Reciclagem com cursos de formação e profissionalização sem discriminação de sexo em 
qualquer área ou setor. 

 

É obrigatória a quitação da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo da administração 
direta, autárquica e fundacional do Estado até o dia 10 do mês posterior ao vencido, sob pena 
de se proceder à atualização monetária da mesma. 

O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos Municípios 
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores 
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial. 

➔ O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 
✓ Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 

insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações 
periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da 
aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;  

✓ Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) 
anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 

✓ Voluntariamente, aos sessenta e dois anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos de 
idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em 
lei complementar.  
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O tempo de contribuição federal, distrital, estadual ou municipal será contado para fins de 
aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e § 9º-A do art. 201 da Constituição Federal, e o 
tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. 

➔ São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público.  

➔ Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho 
por comissão instituída para essa finalidade. 

 

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e 
o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

CAPÍTULO III - DOS MILITARES (ART. 100) 

Os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, instituições organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, são militares estaduais, regidos por estatutos próprios. 

➔ Sugerimos uma breve leitura do disposto neste capítulo. As chances de que essas disposições sejam 
cobradas em sua prova é muito pequena. 

O servidor público 
estável só perderá o 

cargo:

I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa;

III - Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, 
na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.



 

 

 

 

 

40 
53 

TÍTULO IV - DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DO 

ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

Seção I - Dos Princípios Gerais (Art. 101) 

 

 

As matérias tributárias que devem ser dispostas através de lei complementar, em especial, observarão:  

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, nos termos da Constituição da República. 

O Estado e os Municípios 
poderão instituir os 
seguintes tributos:

I - Impostos;

II - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

III - Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.

Aplicam-se ao Estado e aos 
Municípios as disposições da 

lei complementar federal que:

I - Regulem conflitos de competência, em matéria tributária, entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - Regulem as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - Estabeleçam normas gerais em matéria de legislação 
tributária, 
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Seção II - Das Limitações ao Poder de Tributar (Arts. 102 e 103) 

Nesta seção o art. 102, dispõe algumas vedações ao Estado. Vejamos: 

Art. 102 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e 
aos Municípios: 

I - Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II - Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - Cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observadas as exceções previstas no art. 150, §1º da Constituição da República; 

b) - no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu 
ou aumentou, observado o disposto na alínea "b" e as exceções previstas no art. 150, §1º da 
Constituição da República; 

IV - Utilizar tributo com efeito de confisco; 

V - Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais 
ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo 
Poder Público; 

VI - Instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive de suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 
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VII - Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de 
sua procedência ou destino. 

É vedado ao Estado conceder isenções de tributos da competência dos municípios e 
instituir tributo que não seja uniforme em todo o seu território ou que implique distinção 
ou preferência em relação a um Município, em detrimento de outro, admitida a 
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 
socioeconômico entre as diferentes regiões do Estado 

Seção III - Dos Impostos do Estado (Art. 104) 

Compete ao Estado instituir impostos sobre: 

✓ Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
✓ Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior;  

✓ Propriedade de veículos automotores. 

Seção IV - Dos Impostos dos Municípios (Art. 105) 

Compete aos Municípios instituir imposto sobre: 

✓ Propriedade predial e territorial urbana; 
✓ Transmissão  Inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua 
aquisição; 

✓ Serviços de qualquer natureza não compreendidos no art. 104, inciso II, definidos em lei 
complementar federal. 

Seção V - Da Repartição das Receitas Tributárias (Arts. 106 a 108) 

Nesta seção é de relevância mencionar o art. 107. Vejamos:  

Art. 107 - Pertencem aos Municípios: 

I - O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas 
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

II - 50% (cinquenta por cento) do produto de arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados em cada um deles, cabendo 
a totalidade, na hipótese da opção a que se refere o art. 105, § 4º; 
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III - Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto estadual sobre a propriedade 
de veículos automotores licenciados no território de cada um deles; 

IV - Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação; 

V - Sua quota no Fundo de Participação dos Municípios, de que trata o art. 159, inciso I, alíneas 
"b” e “d” da Constituição da República, na forma estabelecida em lei complementar federal; 

VI - 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos que o Estado receber, nos termos do §3º do art. 
159 da Constituição da República; 

VII - 70% (setenta por cento) da arrecadação do imposto a que se refere o art. 153, § 5º, inciso 
II da Constituição da República, quando for o Município de origem; 

VIII - Sua cota de participação na distribuição do produto da arrecadação da contribuição de 
que trata o inciso VI do art. 106, na forma da lei a que se refere o art. 159, inciso III da 
Constituição da República. 

O Estado e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao 
da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, bem como 
os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar, e 
a expressão numérica dos critérios de rateio, sendo os dados divulgados pelo 
Estado discriminados por Município. 

CAPÍTULO II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

Seção I - Normas Gerais (Art.109) 

Lei complementar estadual regulará finanças públicas, observados os princípios estabelecidos na 
Constituição da República e em lei complementar federal. 

Seção II - Dos Orçamentos (Arts. 110 a 113) 

➔ Sugerimos uma leitura breve dos art. 110 ao 113. As chances de que essas disposições sejam cobradas 
em sua prova é muito pequena. 

TÍTULO V - DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA SOCIEDADE 

Vamos relembrar quais são as funções essenciais à Justiça no âmbito estadual? 
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Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. Todavia, descreveremos acerca da 
seção da Advocacia Pública. 

À Procuradoria-Geral do Estado, instituição de natureza permanente e essencial à Justiça, 
incumbe a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado. 

➔ A chefia da Procuradoria-Geral do Estado compete ao Procurador-Geral do Estado, nomeado pelo 
Governador, em comissão, entre os Procuradores do Estado estáveis, tendo prerrogativas e 
representação de Secretário de Estado. 

➔ Os Procuradores do Estado oficiarão nos atos e procedimentos administrativos do Poder Executivo 
e promoverão a defesa dos interesses legítimos deste, incluídos os de natureza financeiro-
orçamentária, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público e da Procuradoria Geral de 
Contas. 

Ademais, é de relevância mencionar o art. 119, desta Constituição, uma vez que disciplina a organização e 
funcionamento da Procuradoria Geral do Estado. Vejamos:  

Art. 119. Lei complementar disciplinará a organização e o funcionamento da Procuradoria-
Geral do Estado, bem como a carreira e regime jurídico dos Procuradores do Estado, observado 
o seguinte: 

I os cargos de Procurador do Estado serão organizados em carreira, assegurada aos ocupantes 
diferença não superior a dez por cento entre os subsídios de cada categoria; 

II -  O ingresso na carreira dar-se-á segundo a ordem de classificação em concurso público de 
provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria Geral, com a participação de 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, em todas as suas fases; 

III - Promoção, alternadamente, por antiguidade e merecimento, sendo este subordinado a 
critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das funções e aproveitamento em 
cursos reconhecidos de aperfeiçoamento; 

IV - Promoção obrigatória do Procurador que, por três vezes consecutivas ou cinco alternadas, 
figurar em lista de merecimento; 

Funções Essenciais 
à Justiça

Capítulo I - Do Ministério Público (Arts.114 a 117)

Capítulo II - Da Procuradoria-Geral do Estado (Arts. 118 e 119)

Capítulo III - Da Defensoria Pública (art. 120)
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V - Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 
colegiado competente da Procuradoria-Geral do Estado, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, assegurada ampla defesa; 

VI - Estabilidade, após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho, após 
relatório circunstanciado da Corregedoria. 

CAPÍTULO IV - DA SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 121 AO 126) 

A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para assegurar a 
preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente e o pleno 
e livre exercício dos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos, sociais e políticos, 
estabelecidos nesta e na Constituição da República, por meio dos seguintes órgãos: 

✓ Polícia Civil; 
✓ Polícia Militar; 
✓ Corpo de Bombeiros Militar. 

 
➔ As Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar subordinam-se ao Governador do Estado, 

sendo os direitos garantias, deveres e prerrogativas de seus integrantes definidos em leis 
específicas. 

➔ À Polícia Civil, dirigida por Delegados de Polícia, cuja carreira integra, para todos os fins, as carreiras 
jurídicas do Estado, incumbem as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, 
exceto as militares e as de competência da União. 

Ademais, sobre a política penitenciária para maior compreensão elaboramos o esquema abaixo: 

 

A Política Penitenciária 
tem como objetivo a 

humanização do 
sentenciado, fundada 
no trabalho manual, 
técnico, científico, 

cultural e artístico e se 
subordina aos 

seguintes princípios:

I - Respeito à dignidade e à integridade física e moral dos presos, 
assegurando-lhes o pleno exercício dos direitos não atingidos pela 

condenação;

II - Garantia da prestação de assistência médico-odontológica, 
psicológica e jurídica aos condenados;

III - Garantia aos sentenciados, como etapa conclusiva do processo 
de reintegração social, de oportunidades de trabalho produtivo 

condignamente remunerado, que possa gerar bens de significativo 
valor social para as comunidades de onde provenham.
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CAPÍTULO V - DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (ARTS. 127 A 132) 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 127 ao 132. As chances desses dispositivos serem cobrados 
em sua prova será muito pequena.  

CAPÍTULO VI - DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART.133) 

Sugerimos apenas uma leitura rápida deste capítulo. A chance desse dispositivo ser cobrado em sua prova 
será muito pequena.  

TÍTULO VI - DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL (ART. 134 AO 

174) 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 134 ao 174. As chances desses dispositivos serem cobrados 
em sua prova será muito pequena.  

TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

(ART. 175 AO 181) 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 175 ao 181. As chances desses dispositivos serem cobrados 
em sua prova será muito pequena.  

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 34 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 
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Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Grande abraço!  

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019) Segundo estabelece a Constituição 
do Estado de Goiás, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa 

a) escolher quatro membros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios e 
aprovar, previamente, por voto aberto, após arguição pública, os indicados pelo governador do Estado. 

b) autorizar o governador e o vice-governador a se ausentarem do Estado ou do País por qualquer prazo. 

c) aprovar convênios ou acordos firmados pelo Estado. 

d) apreciar e julgar as contas anuais do Tribunal de Contas do Estado. 

e) autorizar, por maioria absoluta, a instauração de processo contra o governador e o vice-governador do 
Estado e secretários de Estado. 

Comentários 

A resposta é letra “D”. É o que prevê o art. 11 da Constituição do Estado de Goiás.  

2. (IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019) Quanto às garantias e às 
incompatibilidades dos deputados estaduais previstas na Constituição do Estado de Goiás, assinale a 
alternativa correta. 

a) as imunidades dos deputados 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 seu 
recinto, que sejam incompatíveis com a execução da medida. 

b) a incorporação de deputados às Forças Armadas não depende de prévia licença da Assembleia Legislativa. 

c) os deputados, a partir da posse, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça por crime 
comum, ressalvadas as competências das Justiças Eleitoral e Federal. 

d) o deputado estadual não poderá, a partir da posse, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionário de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 

e) o deputado estadual não poderá, a partir da expedição do diploma, 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. 

Comentários 
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A resposta é letra “A”. É o que prevê o §8º do art. 12: § 8º As imunidades dos Deputados 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 seu recinto, que sejam incompatíveis com a execução da 
medida. 

3. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual são objetivos 
fundamentais do Estado de Goiás: 

I - Contribuir para uma sociedade livre, justa, produtiva e solidária; 

II - Promover o desenvolvimento econômico e social, erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo 
as desigualdades regionais e as diferenças de renda; 

III - Promover o bem comum, sem qualquer forma de discriminação quanto à origem, raça, sexo, cor, idade 
ou crença. 

Após análise, assinale a alternativa CORRETA:  

a) apenas I. 

b) apenas III. 

c) apenas II. 

d) nenhuma das alternativas. 

e) todas estão corretas.  

Comentários 

De acordo com o art. 3º, da CE, a alternativa correta é a letra D, uma vez que todas as afirmativas estão 
corretas. 

4. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual de Goiás, cada 
legislatura terá duração de: 

a) 2 (dois) anos. 

b) 4 (quatro) anos. 

c) 5 (cinco) anos. 

d) 3 (três) anos. 

e) nenhuma das alternativas. 

Comentários 

De acordo com o art. 8º, §2º, da CE de Goiás, cada legislatura terá duração de 4 (quatro) anos. Alternativa 
B.  

5. (Questão inédita- Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual de Goiás, julgue 
o item a seguir: “Desde a expedição do diploma, os Deputados 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, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”. 
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Comentários 

De acordo com o art. 12, §1º, a afirmativa esta VERDADEIRA. 

6. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) O processo legislativo compreende a elaboração de: 

a) emenda à Constituição; Leis complementares; Leis ordinárias, Leis delegadas, decretos legislativos, 
resoluções. 

b) emenda à Constituição apenas. 

c) emenda à Constituição; Leis complementares; Leis ordinárias, exceto as Leis delegadas, decretos 
legislativos, resoluções. 

d) Leis ordinárias, Leis delegadas, decretos legislativos, resoluções apenas.  

e) emenda à Constituição somente.  

Comentários 

De acordo, com o art. 18 da Constituição Estadual a alternativa correta é a letra A.  

7. (Questão inédita- Proposta pelo Professor) De acordo com as especificidades do Governado e Vice-
Governador disposta na Constituição Estadual, assinale a alternativa CORRETA:  

a) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano 
subsequente para mandato de quatro anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. 

b) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de fevereiro do ano 
subsequente para mandato de dois anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. 

c) A eleição do Governador Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, e a 
posse ocorrerá em 1º de março do ano subsequente para mandato de quatro anos, permitida a reeleição 
para um único período subsequente. 

d) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano 
subsequente para mandato de dois anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. 

e) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano 
subsequente para mandato de dois anos, não permitida a reeleição para um único período subsequente. 

Comentários 

De acordo, com o art. 32, da Constituição Estadual a alternativa correta é a letra A.  
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8. (Questão inédita- Proposta pelo Professor) Com base na Constituição Estadual os Secretários de 
Estado serão escolhidos da seguinte forma:  

a) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta anos e no exercício dos 
direitos políticos. 

b) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e nove anos e no exercício 
dos direitos políticos. 

c) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e sete anos e no exercício 
dos direitos políticos. 

d) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e quatro anos e no exercício 
dos direitos políticos. 

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

Comentários 

De acordo, com o art. 40, da Constituição Estadual, a alternativa correta é a letra D.  

9. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual, julgue o item 
a seguir: “Os Juízes de Direito, integrando a magistratura de carreira, não exercem a jurisdição comum de 
primeiro grau nas comarcas e juízos, nos termos da lei de organização e divisão judiciárias”. 

Comentários 

De acordo, com o art. 48, da Constituição Estadual o item está FALSO.  

10. (Questão inédita – proposta pelo Professor) Complete a seguinte frase, com base na Constituição 
do Estado de Goiás: “A comissão permanente a que a Câmara Municipal atribuir competência fiscalizadora, 
diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados 
ou de subsídios não aprovados, solicitará à autoridade municipal responsável que, --------------------------, 
preste os esclarecimentos necessários”. 

a) no prazo de três dias úteis. 

b) no prazo de dez dias úteis. 

c) no prazo de cinco dias úteis. 

d) no prazo de dois dias úteis. 

e) no prazo de sete dias úteis. 

Comentários 

De acordo, com o art. 81, da CE de Goiás, a alternativa correta é a letra C.  
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LISTA DE QUESTÕES 

1. (IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019) Segundo estabelece a Constituição 
do Estado de Goiás, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa 

a) escolher quatro membros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios e 
aprovar, previamente, por voto aberto, após arguição pública, os indicados pelo governador do Estado. 

b) autorizar o governador e o vice-governador a se ausentarem do Estado ou do País por qualquer prazo. 

c) aprovar convênios ou acordos firmados pelo Estado. 

d) apreciar e julgar as contas anuais do Tribunal de Contas do Estado. 

e) autorizar, por maioria absoluta, a instauração de processo contra o governador e o vice-governador do 
Estado e secretários de Estado. 

2. (IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019) Quanto às garantias e às 
incompatibilidades dos deputados estaduais previstas na Constituição do Estado de Goiás, assinale a 
alternativa correta. 

a) as imunidades dos deputados 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 seu 
recinto, que sejam incompatíveis com a execução da medida. 

b) a incorporação de deputados às Forças Armadas não depende de prévia licença da Assembleia Legislativa. 

c) os deputados, a partir da posse, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça por crime 
comum, ressalvadas as competências das Justiças Eleitoral e Federal. 

d) o deputado estadual não poderá, a partir da posse, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionário de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 

e) o deputado estadual não poderá, a partir da expedição do diploma, 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. 

3. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual são objetivos 
fundamentais do Estado de Goiás: 

I - Contribuir para uma sociedade livre, justa, produtiva e solidária; 

II - Promover o desenvolvimento econômico e social, erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo 
as desigualdades regionais e as diferenças de renda; 

III - Promover o bem comum, sem qualquer forma de discriminação quanto à origem, raça, sexo, cor, idade 
ou crença. 

Após análise, assinale a alternativa CORRETA:  

a) apenas I. 

b) apenas III. 

c) apenas II. 
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d) nenhuma das alternativas. 

e) todas estão corretas.  

4. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual de Goiás, cada 
legislatura terá duração de: 

a) 2 (dois) anos. 

b) 4 (quatro) anos. 

c) 5 (cinco) anos. 

d) 3 (três) anos. 

e) nenhuma das alternativas. 

5. (Questão inédita- Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual de Goiás, julgue 
o item a seguir: “Desde a expedição do diploma, os Deputados 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, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”. 

6. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) O processo legislativo compreende a elaboração de: 

a) emenda à Constituição; Leis complementares; Leis ordinárias, Leis delegadas, decretos legislativos, 
resoluções. 

b) emenda à Constituição apenas. 

c) emenda à Constituição; Leis complementares; Leis ordinárias, exceto as Leis delegadas, decretos 
legislativos, resoluções. 

d) Leis ordinárias, Leis delegadas, decretos legislativos, resoluções apenas.  

e) emenda à Constituição somente.  

7. (Questão inédita- Proposta pelo Professor) De acordo com as especificidades do Governado e Vice-
Governador disposta na Constituição Estadual, assinale a alternativa CORRETA:  

a) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano 
subsequente para mandato de quatro anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. 

b) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de fevereiro do ano 
subsequente para mandato de dois anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. 

c) A eleição do Governador Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, e a 
posse ocorrerá em 1º de março do ano subsequente para mandato de quatro anos, permitida a reeleição 
para um único período subsequente. 

d) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano 
subsequente para mandato de dois anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. 
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e) A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano 
subsequente para mandato de dois anos, não permitida a reeleição para um único período subsequente. 

8. (Questão inédita- Proposta pelo Professor) Com base na Constituição Estadual os Secretários de 
Estado serão escolhidos da seguinte forma:  

a) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta anos e no exercício dos 
direitos políticos. 

b) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e nove anos e no exercício 
dos direitos políticos. 

c) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e sete anos e no exercício 
dos direitos políticos. 

d) Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e quatro anos e no exercício 
dos direitos políticos. 

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

9. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) De acordo com a Constituição Estadual, julgue o item 
a seguir: “Os Juízes de Direito, integrando a magistratura de carreira, não exercem a jurisdição comum de 
primeiro grau nas comarcas e juízos, nos termos da lei de organização e divisão judiciárias”. 

10. (Questão inédita – proposta pelo Professor) Complete a seguinte frase, com base na Constituição 
do Estado de Goiás: “A comissão permanente a que a Câmara Municipal atribuir competência fiscalizadora, 
diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados 
ou de subsídios não aprovados, solicitará à autoridade municipal responsável que, --------------------------, 
preste os esclarecimentos necessários”. 

a) no prazo de três dias úteis. 

b) no prazo de dez dias úteis. 

c) no prazo de cinco dias úteis. 

d) no prazo de dois dias úteis. 

e) no prazo de sete dias úteis. 
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