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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando de breves aspectos da Constituição Mineira.  

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 lei estudada na aula de hoje, segue o link de acesso: 

https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/legislacao/Downloads/pdfs/ConstituicaoEstadual.
pdf 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

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

Igor Maciel 

Boa aula! 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

As disposições preliminares vão do art. 1º ao 3º. Uma rápida leitura dos mesmos é suficiente para sua 
compreensão, uma vez que os dispositivos muito se assemelham ao que já dispôs a Constituição Federal.  

Destacamos para vocês que o art. 2º contém os objetivos prioritários do Estado.  
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TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

Nesse título, o art. 4º aborda alguns direitos fundamentais que devem ser especialmente assegurados no 
Estado e reitera que todos aqueles estabelecidos pela Constituição Federal também o serão. O art. 5º, por 
sua vez, estabelece vedações ao Estado, tal como o fez o art. 19 da Constituição Federal.  

Vamos ver como esses artigos já foram cobrados em prova? 

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os direitos e as garantias fundamentais 
previstos na Constituição do Estado de Minas Gerais, analise as seguintes afirmativas: 

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

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

 III. Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a qual será 
prestada no prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e 
relevante interesse público. 

 IV. É vedado ao Estado recusar fé a documento público, sendo passível de punição, nos termos da lei, 
o agente público que, no exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, 
violar direito constitucional do cidadão. 

 É CORRETO o que se afirma apenas em: 

 a) I, II e III. 

 b) I, II e IV. 

 c) I, III e IV. 

 d) II, III e IV. 
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Comentários 

Gabarito: B 

Item I correto, conforme art. 4º, §2º. 

Item II correto, conforme art. 4º, §1º. 

Item III incorreto, uma vez que o art. 4º, determina que: “Todos têm o direito de requerer e obter 
informação sobre projeto do Poder Público, a qual será prestada no prazo da lei, ressalvada aquela 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

Item IV correto conforme art. 5º, inciso II e art. 4º, §8º.  

TÍTULO III - DO ESTADO 

Vejamos o que é abordado dentro desse título: 

 

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

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

Vejamos como está estruturado esse capítulo: 

Título III - Do 
Estado

Capítulo I - Da Organização do Estado

Capítulo II - Da Organização dos Poderes

Capítulo III - Das Finanças Públicas

Capítulo IV – Do Município
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Acima, fizemos a indicação dos artigos abrangidos por cada seção de modo que você possa encontrá-los na 
Constituição Estadual e estudá-los em sua literalidade. Vamos abordar aqui aqueles dispositivos que 
julgamos serem os mais importantes e possíveis de cobrança na sua prova. 

Seção I - Disposições Gerais (art. 6º ao 8º) 

As disposições gerais são bastante simples, razão pela qual a simples leitura das mesmas é suficiente para 
sua compreensão.  

Seção II - Da Competência do Estado (art. 9º ao 11) 

 

As disposições sobre competências do Estado são importantes para sua prova e merecem a sua atenção. 
Vamos a elas! 

Organização do 
Estado

Seção I - Disposições Gerais (art. 6º ao 8º)

Seção II - Da Competência do Estado (art. 9º ao 11)

Seção III - Do Domínio Público (art. 12)

Seção IV - Da Administração Pública (art. 13 ao 19)

Seção V - Dos Servidores Públicos (art. 20 ao 38)

Seção VI - Dos Militares do Estado (art. 39)

Seção VII - Dos Serviços Públicos (art. 40)

Seção VIII - Da Regionalização (art. 41 ao 51)
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É reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela Constituição da República. 

A disposição acima corresponde à competência residual do Estado, que decorre do art. 25, §1º da CF. Apesar 
disso, o art. 10 da CE contém um rol com as com competências privativas do Estado, bem como o art. 11 
contém o rol com as atribuições que são comuns ao Estado, aos Municípios e à União. É importante que você 
saiba diferenciar as duas hipóteses.  

Vamos ver como o assunto já foi cobrado em provas anteriores? 

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) Com fundamento 
na Constituição do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO: 

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

 b) Os agentes públicos são dispensados de motivar os atos administrativos que lhes competem 
praticar. 

 c) Incluem-se entre os princípios a que se sujeita a atividade de administração pública os da eficiência 
e da razoabilidade. 

 d) Será permitida, se houver compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, a 
acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 13, §2º: “O agente público motivará o ato administrativo que praticar, 
explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade.” 

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre a competência do Estado, segundo a 
Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

 a) É reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela Constituição da República. 

 b) Compete ao Estado dispor supletivamente sobre sua divisão e organização judiciárias e divisão 
administrativa. 

 c) O Estado exercerá competência suplementar, quando inexistir lei federal sobre normas gerais, 
ficando suspensa a eficácia da lei estadual no que for contrário a lei federal superveniente. 

 d) É competência concorrente do Estado, comum à União e ao Município, combater as causas da 
pobreza e os fatores de marginalização, mediante a integração social dos setores desfavorecidos. 

Comentários 
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Gabarito: A, conforme art. 9º. Conforme estudamos, a competência do Estado é chamada de residual.  

(FUNEC - Eng Civ (Itaguara)/Pref Itaguara/2014) De acordo com a Constituição do Estado de Minas 
Gerais, é competência do Estado, comum à União e ao Município: 

I – Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público. 

II – Proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. 

III – Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural. 

Estão CORRETAS: 

 a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 b) Apenas afirmativas I e II são verdadeiras. 

 c) Apenas afirmativas I e III são verdadeiras. 

 d) Apenas afirmativas II e III são verdadeiras. 

Comentários 

Gabarito: A, conforme art. 11.  

Seção III - Do Domínio Público (art. 12) 

O art. 12 trata do domínio público patrimonial do Estado. Recomendamos uma rápida leitura do mesmo.  

Seção IV - Da Administração Pública (art. 13 ao 19) 

A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. 

 

Guarde o mnemônico: “LIMPER” 
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➔ A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão apuradas, para efeito de controle e 
invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. 

➔ O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, 
o fático e a finalidade. 

O art. 14 contém disposições muito semelhantes àquelas estabelecidas pelo art. 37 da CF. Recomendamos 
que você faça uma leitura atenta do mesmo. Destacamos, porém, os seguintes parágrafos: 

➔ A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas, principalmente a de 
planejamento, a de finanças e a de administração geral. 
➔ Será de três quintos dos membros da Assembleia Legislativa o quórum para aprovação 
de lei que autorizar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista 
e de empresa pública ou a alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas 
entidades pelo Estado, ressalvada a alienação de ações para entidade sob controle acionário do 
poder público federal, estadual ou municipal. 
➔ A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público 
de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou 
de saneamento básico, autorizada nos termos deste artigo, será submetida a referendo popular. 

Os arts. 15 a 19 trazem disposições muito semelhantes ao que já foi estabelecido pela CF, mesmo assim, 
recomendamos que você os leia com bastante atenção.  

Vamos ver como esses artigos já foram cobrados em provas: 

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os princípios e a forma que norteiam a 
atuação da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, segundo a Constituição Estadual vigente, 
analise as seguintes afirmativas: 

 I. A atividade de administração pública dos Poderes do Estado de Minas Gerais e a de entidade 
descentralizada se sujeitam aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, motivação e razoabilidade. 

 II. A moralidade, a proporcionalidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão apuradas, para 
efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. 

 III. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, 
o fático e a finalidade. 

 IV. A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, 
a de finanças e a de administração geral. 

 É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 a) I e IV. 
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 b) II e III. 

 c) II e IV. 

 d) III e IV. 

Comentários 

Gabarito: D 

Item I incorreto porque o art. 13 determina: “A atividade de administração pública dos Poderes do 
Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.” Portanto, o princípio da motivação não consta 
nesse rol.  

Item II incorreto porque o art. 13, §1º: “A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão 
apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso.” Portanto, 
a proporcionalidade não costa nesse rol.  

Item III correto, conforme art. 13, §2º. 

Item IV correto, conforme art. 14, §2º.  

Seção V - Dos Servidores Públicos (art. 20 ao 38) 

 

As disposições sobre os servidores públicos também não diferem muito do que você já estudou na CF. Vamos 
apresentar aqui apenas duas disposições mais específicas, que nos chamaram a atenção: 

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

➔ Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção 
nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, vedada a 
nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação 
federal. 

Vejamos como essa seção foi cobrada em provas anteriores: 
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(FUNDEP - Med (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/Trabalho/2019) Segundo a Constituição do Estado de 
Minas Gerais de 1989, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Se houver 
compatibilidade de horários, qual acumulação remunerada de cargos públicos é permitida? 

 a) Três cargos de professor. 

 b) Dois cargos de professor com outro cargo técnico ou científico. 

 c) Dois cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 

 d) Diversos cargos e empregos privativos de profissionais de saúde, desde que a remuneração não 
ultrapasse o teto constitucional. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 25.  

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os vencimentos de agentes públicos, 
segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

 a) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do 
Tribunal de Contas e da Defensoria Pública e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente, excluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder remuneração 
mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. 

 b) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários de Estado serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, que inclui acréscimos decorrentes de 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

 c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados 
para o fim de concessão de acréscimo ulterior. 

 d) É possível vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração, mas os 
vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos 
percebidos no Poder Executivo. Mas, não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, 
as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 24, §4º.  

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os direitos do servidor público e a 
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acumulação de cargos públicos, segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais é CORRETO o que 
se firma em: 

 a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver compatibilidade de 
horários, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a 
de dois cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, 
independentemente do valor da remuneração. 

 b) A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não pode exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar. Para o cumprimento dos limites estabelecidos na lei 
complementar, o Estado poderá dispensar ou exonerar servidor estável, observados os critérios de 
menor tempo de efetivo serviço e de avaliação de desempenho, na forma da lei. 

 c) A proibição de acumular cargos públicos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista, exceto se subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

 d) É possível a dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admitido em órgão da 
administração direta ou em entidade autárquica ou fundacional, que conte menos de três anos de 
efetivo exercício no Estado, após a redução de pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança para adequar as despesas com pessoal aos limites 
estabelecidos pela lei. 

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 27, §3º, inciso II.  

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre o provimento e a perda de cargo públicos, 
segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

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

 b) É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

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

 d) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
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Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 35, caput e §4º.  

Seção VI - Dos Militares do Estado (art. 39) 

Recomendamos apenas uma rápida leitura desse dispositivo. 

Seção VII - Dos Serviços Públicos (art. 40) 

 

➔  A delegação da execução de serviço público será precedida de licitação, na forma da lei. 

 

A lei disporá sobre: 

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão; 

II – a política tarifária; 

III – a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado. 

 

Incumbe ao Estado, às 
entidades da administração 

indireta e ao particular 
delegado assegurar, na 

prestação de serviços públicos, 
a efetividade:

I – dos requisitos, dentre outros, de eficiência, 
segurança e continuidade dos serviços públicos, e do 

preço ou tarifa justa e compensada;

II – dos direitos do usuário.
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É facultado ao Poder Público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de 
calamidade, situação em que o Estado responderá pela indenização, em dinheiro e 
imediatamente após a cessação do evento, dos danos e custos decorrentes. 

➔ As reclamações relativas à prestação de serviço público serão disciplinadas em lei. 
➔ A lei estabelecerá tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. 

Seção VIII - Da Regionalização (art. 41 ao 51) 

As disposições sobre a Regionalização são consideradas “temas quentes” para sua prova.  

O ESTADO ARTICULARÁ REGIONALMENTE A AÇÃO ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE: 

I – integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas, de interesse comum, em área 
de intensa urbanização; 

II – contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante execução articulada de planos, 
programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do 
mesmo complexo geoeconômico e social; 

III – assistir os Municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica, situados na região, para 
que se integrem no processo de desenvolvimento. 

 

O Estado poderá instituir, mediante lei complementar, região metropolitana, aglomeração 
urbana e microrregião constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, para integrar o 
planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Mas o que seriam funções públicas de interesse comum? 

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

➔ A gestão de função pública de interesse comum será unificada. 
➔ As especificações das funções públicas de interesse comum serão definidas na lei complementar que 

instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. 

Qual seria a diferença entre região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião? 

 

Os critérios para instituição de uma região metropolitana estão previstos no art. 44. Já o art. 46 apresente o 
que deve haver de organização em cada região metropolitana. É importante que você os estude com 
atenção. 

Além disso, a CE instituiu o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, destinado a financiar os planos e 
projetos da região metropolitana, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 

➔ O Estado compatibilizará a organização administrativa regional de seus órgãos da administração 
direta e indireta com as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 

Por fim, o art. 51 trata das autarquias territoriais para planejamento e orientação da execução articulada de 
funções e serviços públicos com a finalidade de desenvolvimento global em favor da população do mesmo 
complexo geoeconômico e social. 

Vamos ver como o assunto já foi abordado em provas anteriores: 

(CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) A formação do Estado brasileiro, pautada na divisão 
politico-institucional dos entes federativos, dentre outros fatores, contribuiu para o acirramento de 
conflitos entre interesse local e interesse metropolitano. Assim, a institucionalização de regiões 
metropolitanas não se deu de modo uniforme no Brasil. Em Minas Gerais, como se observa do texto 
da Constituição estadual, é correto afirmar que 

Considera-se aglomeração urbana o 
agrupamento de Municípios limítrofes que 

apresentam tendência à complementaridade das 
funções urbanas que exija planejamento 

integrado e recomende ação coordenada dos 
entes públicos (art. 48).

Considera-se microrregião o agrupamento de 
Municípios limítrofes resultante de elementos 

comuns físico-territoriais e socioeconômicos que 
exija planejamento integrado com vistas a criar 
condições adequadas para o desenvolvimento e 

a integração regional (art. 49)

Considera-se região metropolitana o conjunto de Municípios limítrofes que apresentam 
a ocorrência ou a tendência de continuidade do tecido urbano e de complementaridade 
de funções urbanas, que tenha como núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e 

que exija planejamento integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes 
públicos nela atuantes (art. 45).
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 a) a falta de previsão constitucional de um órgão colegiado de decisão superior, integrado pelo Estado 
e pelos Municípios, levou a um modelo frágil de região metropolitana.   

 b) a previsão, na Constituição do Estado, de criação de regiões metropolitanas por meio de emenda 
ao texto constitucional, na prática, dificultou a difusão desse modelo de gestão pública compartilhada. 

 c) o silêncio da Constituição Estadual de 1989 quanto à matéria, fez surgir um modelo mais horizontal 
de gestão pública compartilhada, nascendo, a região metropolitana, da livre associação dos municípios 
vizinhos. 

 d) foi adotado um modelo mais verticalizado de gestão dos interesses regionais, já que a Constituição 
Estadual de 1989 estabeleceu que o próprio Estado, por meio de lei complementar, institui a região 
metropolitana.  

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 42.  

(CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Nos moldes do ordenamento jurídico do Estado de 
Minas Gerais, a instituição de região metropolitana pressupõe a avaliação de fatores objetivamente 
apurados, dentre os quais NÃO se inclui:  

 a) Fatores de polarização. 

 b) Projeção anual da população e crescimento demográfico. 

 c) Atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento. 

 d) Grau de conurbação e movimentos pendulares da população.  

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 44.  

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

Vajamos como está organizado esse capítulo: 
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• Julgamos esse capítulo um dos mais importantes para sua prova. Portanto, tenha atenção redobrada!  

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

Seção I - Poder Legislativo (art. 52 ao 82) 

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

 

Da Assembleia Legislativa 

 

Organização 
dos Poderes

Seção I - Poder Legislativo (art. 52 ao 82)

Seção II – Poder Executivo (art. 83 ao 95)

Seção III – Poder Judiciário (art. 96 ao 118)

Seção IV – Das Funções Essenciais à Justiça (art. 119 ao 132)

Seção V – Da Segurança do Cidadão e da Sociedade (art. 133 ao 
143)

Poder 
Legislativo

Da Assembleia Legislativa (art. 52 ao 55)

Dos Deputados (art. 56 ao 59-A)

Das Comissões (art. 60)

Das Atribuições da Assembleia Legislativa (art. 61 ao 62)

Do Processo Legislativo (art. 63 ao 72)

Da Fiscalização e dos Controles (art. 73 ao 82)
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A Assembleia Legislativa se reunirá, em sessão ordinária, na Capital do Estado, 
independentemente de convocação, de primeiro de fevereiro a dezoito de julho e de primeiro 
de agosto a vinte de dezembro de cada ano. 

• A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nem encerrada sem que seja aprovado o projeto da Lei Orçamentária Anual. 

• As deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por voto aberto e, 
salvo disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente a maioria de seus 
membros. 

Dos Deputados 

Vamos começar esse subtópico tratando das imunidades parlamentares: 

 

O Deputado é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 
O Deputado, desde a expedição do diploma, será submetido a julgamento perante o Tribunal 
de Justiça. 

Além das imunidades mencionadas acima, o Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, 
salvo em flagrante de crime inafiançável. Se ocorrer este último caso, os autos serão remetidos dentro de 
vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que esta, pelo voto da maioria de seus membros, resolva 
sobre a prisão. 

Se for recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça 
dará ciência à Assembleia Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da 
maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Desse modo, o pedido 
de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias 
do seu recebimento pela Mesa. 
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A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. 

Outra imunidade diz respeito ao fato de o Deputado não ser obrigado a testemunhar sobre informação 
recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoa que a ele confiou ou dele 
recebeu informação. 

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

 

A seguir, o art. 58 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 e alteramos a ordem das informações 
a fim de que o agrupamento fique mais claro. Vejamos: 

 

PERDERÁ O MANDATO O DEPUTADO: FORMA DA PERDA: 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 
autarquia, empresa 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, 
incluídos os de que seja demissível ad nutum, nas entidades 

indicadas na alínea anterior;

II – desde a 
posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de 
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 

público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum nas 
entidades indicadas no inciso I, “a”;

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

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
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I – que infringir proibição estabelecida no artigo 
anterior (mapa mental da página anterior) 

A perda de mandato será decidida pela Assembleia 
Legislativa pelo voto da maioria de seus membros, 

por provocação da Mesa ou de partido político 
representado na Assembleia Legislativa, 

assegurada ampla defesa. 

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

VI – que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado. 

III – que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das reuniões ordinárias, 
salvo licença ou missão autorizada pela 
Assembleia Legislativa; 

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

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

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos na Constituição da República; 

É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o 
abuso de prerrogativa assegurada ao Deputado ou a percepção de vantagem indevida. 
A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, 
terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais a respeito da perda.  

De outro lado, o art. 59 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

Nos casos mencionados acima, de vaga ou de licença superior a cento e vinte dias, o suplente será 
convocado, vedada a sua posse em períodos de recesso, excetuando-se a hipótese de convocação 
extraordinária da Assembleia Legislativa, caso em que a posse poderá ocorrer a partir do primeiro dia da 
sessão extraordinária. 

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. 

Não perderá 
o mandato o 
Deputado:

I – investido em cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de 

missão diplomática temporária;

II – licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias 

por sessão legislativa.
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À Deputada será concedida licença-maternidade, com duração de cento e vinte dias, 
prorrogável automática e imediatamente por mais sessenta dias, salvo em caso de solicitação 
formal da Deputada, e ao Deputado será concedida licença-paternidade, com duração de 15 dias, 
sem perda do subsídio. 

Das atribuições da Assembleia Legislativa 

As atribuições da AL estão previstas nos arts. 61 e 62. A diferença entre elas é que, no art. 61, é necessária a 
sanção do Governador do Estado, o que não ocorre no art. 62, que trata das atribuições privativas. Faça uma 
leitura atenta dos mesmos procurando diferenciá-los. 

Do Processo Legislativo 

 

Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis. 

 

O processo 
legislativo 

compreende 
a elaboração 

de:

I – emenda à 
Constituição;

II – lei 
complementar;

III – lei 
ordinária;

IV – lei 
delegada; ou

V – resolução.
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✓ As regras de iniciativa privativa pertinentes a legislação infraconstitucional não se aplicam à 
competência para a apresentação da proposta de que trata este artigo. 

✓ A Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem 
quando o Estado estiver sob intervenção federal. 

✓ A proposta será discutida e votada em dois turnos e considerada aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. 

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

✓ A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
reapresentada na mesma sessão legislativa. 
 

 

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

A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Assembleia Legislativa. 

 

A Constituição pode 
ser emendada por 

proposta:

I – de, no mínimo, um terço dos membros da Assembleia Legislativa;

II – do Governador do Estado; ou

III – de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, manifestada pela 
maioria de cada uma delas.

Consideram-se lei 
complementar, 

entre outras 
matérias previstas 
nesta Constituição:

I – o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário;

II – a Lei de Organização e Divisão Judiciárias;

III – o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que 
instituírem os respectivos regimes de previdência;

IV – as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do 
Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar.
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Vamos tratar, agora, sobre iniciativa privativa, isto é, matérias sobre as quais apenas determinada 
autoridade/instituição tem o poder de propor e dar início ao processe legislativo. Elas constam no art. 66. 
Vejamos: 

 

SÃO MATÉRIAS DE INICIATIVA PRIVATIVA, ALÉM DE OUTRAS PREVISTAS NESTA CONSTITUIÇÃO: 

I – da Mesa da Assembleia: 
a) o Regimento Interno da Assembleia Legislativa; * 
b) o subsídio do Deputado Estadual, observado o disposto nos arts. 27, § 2º, 150, caput, II, e 153, caput, 
III, e § 2º, I, da Constituição da República; 
c) os subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado, observado o disposto nos 
arts. 150, caput, II, e 153, caput, III, e §2º, I, da Constituição da República; 
d) a organização da Secretaria da Assembleia Legislativa, seu funcionamento e sua polícia, a criação, a 
transformação ou a extinção de cargo, emprego e função e o regime jurídico de seus servidores; * 
e) a criação de entidade da administração indireta da Assembleia Legislativa; * 
f) a autorização para o Governador ausentar-se do Estado, e o Vice-Governador, do País, quando a 
ausência exceder quinze dias; * 
g) a mudança temporária da sede da Assembleia Legislativa; * 
h) a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, observados os parâmetros 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição; 

II – do Tribunal de Contas, por seu Presidente, a criação e a extinção de cargo e função públicos e a 
fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos servidores da sua Secretaria, observados 
os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

III – do Governador do Estado: 
a) a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
b) a criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da 
respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
c) o regime de previdência dos militares, o regime de previdência e o regime jurídico único dos servidores 
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos o provimento de cargo e a 
estabilidade; 
d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob 
controle direto ou indireto do Estado; 
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da 
administração indireta; 
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos 
demais órgãos da Administração Pública, respeitada a competência normativa da União; 
g) os planos plurianuais; 
h) as diretrizes orçamentárias; 
i) os orçamentos anuais; 
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IV – do Tribunal de Justiça, por seu Presidente: 
a) a criação e a organização de juízo inferior e de vara judiciária, a criação e a extinção de cargo e função 
públicos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a 
fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição; 
b) a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função públicos de sua Secretaria e da Secretaria 
do Tribunal de Justiça Militar e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição; 
c) a organização e a divisão judiciárias e suas alterações. 

 

* A iniciativa de que tratam as alíneas “a”, “d”, “e”, “f” e “g” do inciso I do caput será formalizada 
por meio de projeto de resolução. 

Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada, além do disposto no art. 125, a iniciativa de projetos 
sobre a criação, a transformação e a extinção de cargo e função públicos do Ministério Público e 
dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição. 

 

Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, previstas nesta Constituição, a iniciativa 
popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no 
mínimo, dez mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, 
que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento 
poderão ser de eleitores alistados na Capital do Estado. 

 

Não será admitido 
aumento da 

despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a 
comprovação da existência de receita e o disposto no art. 160, III;

II – nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da 
Assembleia Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público.
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Sobre o trâmite do processo legislativo, no que tange à iniciativa do Governador, é importante saber que ele 
poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa.  

 

Assim, se a Assembleia Legislativa não se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre o projeto, será ele 
incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a 
votação.  

Esse prazo não corre em período de recesso da Assembleia Legislativa nem se aplica a projeto 
que dependa de quórum especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou 
equivalente a código e a projeto relativo a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual ou crédito adicional. 

A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, será enviada ao Governador 
do Estado, que, no prazo de quinze dias úteis, contados da data de seu recebimento: 

I – se aquiescer, sancioná-la-á; ou 

II – se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la-á total 
ou parcialmente. 

O silêncio do Governador do Estado, decorrido o prazo, importa sanção, que neste caso a doutrina denomina 
de sanção tácita. 

 

Fiquei muito atento porque o §2º do art. 70 da CEMG afirma que: “A sanção expressa ou tácita 
supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo.” 
Porém, o STF na ADI 2867/2003 entendeu que “a sanção do projeto de lei não convalida o vício 
de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa”.  

O que acontece se o Governador vetar o projeto? 



 

26 
74 

 

O Governador do Estado publicará o veto e, dentro de quarenta e oito horas, comunicará seus motivos ao 
Presidente da Assembleia Legislativa. Se o veto for parcial deve abranger texto integral de artigo, de 
parágrafo, de inciso ou de alínea. 

A Assembleia Legislativa, por seu turno, dentro de trinta dias contados do recebimento da comunicação do 
veto, sobre ele decidirá, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. 

Se a Assembleia Legislativa deixar esgotar o prazo para apreciação do veto sem fazer a respectiva 
deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, 
até votação final, ressalvada a matéria de que trata o § 1º do artigo anterior. 

Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao Governador do Estado para promulgação. 
Ainda assim, se a lei não for promulgada pelo Governador do Estado, dentro de quarenta e oito horas, o 
Presidente da Assembleia Legislativa a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-
Presidente fazê-lo. 

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

Vamos falar agora das leis delegadas: 

As leis delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, por solicitação à Assembleia Legislativa. 

NÃO PODEM CONSTITUIR OBJETO DE DELEGAÇÃO OS ATOS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A 

MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR E A LEGISLAÇÃO SOBRE: 

I – organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia 
de seus membros, bem assim a carreira e a remuneração dos servidores de suas Secretarias; 

II – planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

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

Vamos ver como esse tema foi objeto de provas anteriores: 

(CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018) Compete aos tribunais de contas 
estaduais 

 a) apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, incluídas as 
nomeações para cargos de provimento em comissão. 

 b) fiscalizar os recursos federais repassados pela União às pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos localizadas no território estadual. 
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 c) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens ou valores públicos 
de entidade da administração pública indireta estadual. 

 d) suspender, de forma cautelar e unilateral, a execução de contrato administrativo celebrado 
irregularmente por autarquia estadual. 

 e) exercer o controle interno do poder executivo estadual quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 76, inciso II.  

(FUNDEP - CI (CM Sta Bárbara)/CM Santa Bárbara/2018) Analise as afirmativas a seguir sobre 
fiscalização e controle no contexto da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. 

 I. Prestará contas a pessoa física ou jurídica que utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar 
dinheiro, bem ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da administração 
indireta; ou assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração indireta, obrigações de 
natureza pecuniária. 

 II. A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que se refere o art. 164 pode, diante de indício 
de despesa não autorizada, ainda que sob a forma de investimento não programado ou de subsídio 
não aprovado, solicitar à autoridade responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos 
necessários. 

 III. Compete ao controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa e exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas, aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, a sanção prevista em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário. 

 Estão corretas as afirmativas 

 a) I e II, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I, II e III. 

Comentários 

Gabarito: D. 

Item I correto, conforme art. 74, §2º, inciso I. 



 

28 
74 

 

Item II correta, conforme art. 80, caput. 

Item III correta, conforme 76, inciso XIII. 

 (FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2015) Entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais dispor com a sanção do Governador do Estado, NÃO se inclui: 

 a) a fixação do subsídio do Deputado Estadual. 

 b) a organização, funcionamento e polícia da própria Assembleia legislativa. 

 c) a organização do Tribunal de Contas do Estado. 

 d) a organização do Ministério Público estadual. 

 e) o plano de desenvolvimento. 

Comentários 

Gabarito: B, uma vez que tal previsão encontra-se no art. 66, inciso I, alínea “d”.  

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) A respeito do Poder 
Legislativo do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO: 

 a) Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 

 b) O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. 

 c) A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias. 

 d) O número de Deputados vigora na própria legislatura em que é fixado. 

Comentários 

Gabarito: D, já que o art. 52, §2º determina que: “O número de Deputados não vigorará na legislatura 
em que for fixado.” 

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) Nos termos da 
Constituição do Estado, NÃO se inclui entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia Legislativa 
dispor com a sanção do Governador: 

 a) criação, estruturação e extinção de Secretarias de Estado. 

 b) crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia. 

 c) sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. 
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 d) servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. 

Comentários 

Gabarito: B, uma vez que referida atribuição não depende de sanção, isto é, trata-se de um ato 
privativo da Assembleia Legislativa, previsto no art. 62, inciso V.  

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) São matérias de 
iniciativa privativa da Mesa da Assembleia, EXCETO: 

 a) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. 

 b) organização da Secretaria da Assembleia, seu funcionamento e sua polícia. 

 c) subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado. 

 d) mudança temporária da sede da Assembleia. 

Comentários 

Gabarito: A, uma vez que referida atribuição depende de sanção do Governador, conforme previsão 
do art. 61, inciso I.  

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) No que se refere às 
proposições do processo legislativo estadual, é CORRETO afirmar: 

 a) As proposições arquivadas no fim da legislatura não poderão ser desarquivadas. 

 b) Na tramitação do projeto de resolução, todos os prazos regimentais são contados em dobro. 

 c) A proposta de emenda à Constituição será aprovada, se obtiver três quintos dos votos dos membros 
da Assembleia Legislativa. 

 d) Em hipótese alguma, poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, matéria 
constante em projeto de lei rejeitado. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 64, §3º.  

(FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) São hipóteses de 
perda do mandato de Deputado, EXCETO: 

 a) perda dos direitos políticos. 

 b) investidura em cargo de Secretário de Estado. 
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 c) procedimento incompatível com o decoro parlamentar. 

 d) condenação criminal em sentença transitada em julgado. 

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 59, inciso I.  

(FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2014) Quanto às disposições da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, é INCORRETO afirmar que: 

 a) No caso de perda de mandato do deputado estadual em razão de procedimento declarado 
incompatível com o decoro parlamentar, a perda será decidida pela Assembleia Legislativa por voto 
secreto e maioria absoluta de seus membros, por provocação da Mesa ou de partido político 
representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa. 

 b) As Comissões Parlamentares de Inquérito, observada a legislação específica, no que couber, terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no Regimento 
Interno, e serão criadas a requerimento de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, para 
apuração de fato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas 
ao Ministério Público, ou a outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade 
civil, criminal ou administrativa do infrator. 

 c) Compete privativamente ao Governador do Estado remeter mensagem e planos de governo à 
Assembleia Legislativa, quando da reunião inaugural da sessão legislativa ordinária, expondo. a 
situação do Estado. 

 d) O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado, 
compõe-se de juízes Oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros 
Militar, e de juízes civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, 
excedendo o número de juízes Oficiais ao de juízes civis em um à unidade. 

Comentários 

Gabarito: A, conforme art. 58, inciso II e §2º, já que neste caso, a perda de mandato será decidida pela 
Assembleia Legislativa pelo voto da maioria de seus membros, por provocação da Mesa ou de partido 
político representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa. 

(QUADRIX - AAS (CM Unaí)/CM Unaí/Consultor Legislativo/2014) Conforme a Constituição do Estado 
de Minas Gerais: 

 a) a Constituição pode ser emendada por proposta de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, 
manifestada pela maioria de cada uma delas. 

 b) o Deputado, desde a expedição do diploma, será submetido a julgamento perante o Superior 
Tribunal de Justiça. 
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 c) o número de Deputados corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos 
Deputados e, atingido o número doze, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais 
acima de doze. 

 d) cada legislatura terá a duração de 1 (um) ano. 

 e) em eventual sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria 
para a qual tenha sido convocada, incluído o pagamento de parcela indenizatória em razão da 
convocação. 

Comentários 

Gabarito: A, conforme art. 64, inciso III. 

Seção II - Poder Executivo (art. 83 ao 95) 

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

As regras sobre a eleição do Governador e do Vice-Governador estão contidas nos arts. 84 e 85. Já as 
disposições sobre a posse constam no art. 86 a 88. Sugerimos uma rápida leitura dos mesmos.  

 

O Governador residirá na Capital do Estado e não poderá, sem autorização da Assembleia 
Legislativa, ausentar-se do Estado por mais de quinze dias consecutivos, sob pena de perder o 
cargo. 
O Governador e o Vice-Governador do Estado, no ato da posse e ao término do mandato, farão 
declaração pública de seus bens, em cartório de títulos e documentos, sob pena de 
responsabilidade. 
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As atribuições do Governador constam no rol do art. 90. É fundamental que você as estude com 
atenção. 

No que tange às responsabilidades do Governador, é importante que você conheça o teor do art. 91. Além 
disso, é fundamental que você conheça o teor do julgado da ADI 5.540 e da súmula vinculante 46: 

 

Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ receba 
denúncia ou queixa e instaure ação penal contra Governador de Estado, por crime comum. 

Vale ressaltar que se a Constituição Estadual exigir autorização da ALE para que o Governador 
seja processado criminalmente, essa previsão é considerada inconstitucional. 

Assim, é vedado às unidades federativas instituir normas que condicionem a instauração de ação 
penal contra Governador por crime comum à previa autorização da Casa Legislativa. 

Se o STJ receber a denúncia ou queixa-crime contra o Governador, ele não ficará 
automaticamente suspenso de suas funções. Cabe ao STJ dispor, fundamentadamente, sobre a 
aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. 

STF. Plenário ADI 5540/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/5/2017 (Info 863). 

STF. Plenário ADI 4764/AC ADI 4797/MT e ADI 4798/PI, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. 
Min. Roberto Barroso, julgados em 4/5/2017 (Info 863). 

Súmula Vinculante 46: É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a 
instauração de ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da casa 
legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispor fundamentadamente sobre a 
aplicação de medidas cautelares penais, inclusive o afastamento do cargo. 

STF. Plenário ADI 4777/BA ADI 4674/RS ADI 4362/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão 
Min. Roberto Barroso, julgado em 9/8/2017 (Info 872). 

Por fim, as disposições sobre os Secretários de Estado estão contidas no art. 93 e as sobre o Conselho de 
Governo estão nos arts. 94 e 95. Recomendamos que você conheça o teor desses artigos.  

Vamos ver como esse assunto foi cobrado em provas: 
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(CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017) À luz do que dispõem a Constituição da 
República e a Constituição do Estado de Minas Gerais, tanto o Presidente da República como o 
Governador do Estado, na qualidade de chefes do poder Executivo, são competentes para os seguintes 
atos, EXCETO: 

 a) Enviar ao órgão legislativo competente o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e as propostas de orçamento. 

 b) Nomear os membros do tribunal de contas da respectiva esfera federativa. 

 c) Editar medidas provisórias. 

 d) Convocar extraordinariamente o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa Estadual, 
respectivamente, e conforme o caso. 

Comentários 

Gabarito: C, uma vez que a Constituição Mineira não atribuiu ao Governador o poder de editar medidas 
provisórias. As demais atribuições estão previstas no art. 90, incisos XI, XXIII e XX, respectivamente.  

Seção III - Poder Judiciário (art. 96 ao 118) 

 

 

Embora não conste no rol do art. 96, o art. 117 ainda trata da Justiça de Paz. 

Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Assim, quando o regular exercício 
das funções do Poder Judiciário for impedido pela não satisfação oportuna das dotações que lhe 

São órgãos do 
Poder Judiciário:

Tribunal de 
Justiça 

(art. 105/106)

Tribunal e os 
Conselhos de 

Justiça Militar;
(art. 109/111)

Tribunais do 
Júri;

(art. 112)

Juízes de 
Direito;

(art. 113/115)

Juizados 
Especiais

(art. 116)
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correspondam, caberá ao Tribunal de Justiça, pela maioria de seus membros, solicitar ao Supremo Tribunal 
Federal intervenção da União no Estado. 

Além disso, decorre dessa autonomia financeira que as custas e os emolumentos serão destinados 
exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. 

 

Compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado 
e de suas alterações. Os princípios constantes dessa lei estão previstos no rol do art. 98 e é 
importante você conhece-los. 

A seguir, o art. 99 trata da regra do quinto constitucional, a qual já deve ser do conhecimento uma vez que 
trata-se de reprodução da CF. Igualmente o faz o art. 100 e 102, ao tratarem das garantias e vedações dos 
magistrados.  

 

O subsídio do magistrado será fixado em lei, com diferença não superior a 10% (dez por cento) 
nem inferior a 5% (cinco por cento) de uma categoria da carreira para a subsequente, e não 
poderá exceder a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 

O art. 113 trata das competências do TJ e dos tribunais de segundo grau. Sugerimos uma rápida leitura desse 
dispositivo.  

COMPETE PRIVATIVAMENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROPOR AO PODER LEGISLATIVO, OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES DESTA 

CONSTITUIÇÃO: 

I – a alteração do número de seus membros; 

II – a criação e a extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe 
forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes; 

III – Revogado.  

IV – a revisão da organização e da divisão judiciárias, bienalmente; 

V – a criação de novas varas. 
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Do Controle de Constitucionalidade 

As disposições sobre o controle de constitucionalidade estão no art. 118. É fundamental que você as estude 
com muita atenção. 

Vamos ver como o assunto do Poder Judiciário já foi cobrado em provas anteriores: 

(FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2018) À luz do que dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais, 
é CORRETO afirmar: 

 a) declarada a inconstitucionalidade de lei municipal, a decisão será comunicada à Assembleia 
Legislativa e à Câmara Municipal. 

 b) 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. 

 c) na Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à lei ou ato normativo municipal, perante o 
Tribunal de Justiça, pode-se utilizar como parâmetro a Constituição da República e a Constituição do 
Estado. 

 d) 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, ao Poder Legislativo e 
à administração pública direta e indireta nas esferas estadual e municipal. 

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 118, §7º.  

(CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017) Nos termos da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, assinale a alternativa correta: 

 a) O Juiz de Direito não tem competência para julgar mandado de injunção. 

 b) Em cada comarca funcionará pelo menos um Tribunal do Júri, com a composição e o funcionamento 
previstos na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, assegurada a publicidade das votações, a 
plenitude da defesa e a soberania dos vereditos. 

 c) A eleição do Juiz de Paz deve observar o sistema majoritário e a coincidir com as eleições municipais. 

 d) O Juiz Conciliador, com mandato de dois anos prorrogável por igual período, tem competência para 
celebrar casamento, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de 
habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na 
legislação. 
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Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 117, parágrafo único.  

Seção IV - Das Funções Essenciais à Justiça (art. 119 ao 132) 

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

 

Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

Seção V - Da Segurança do Cidadão e da Sociedade (art. 133 ao 143) 

Nessa seção, a Constituição Estadual trata da Defesa Social e da Segurança Pública. Recomendamos uma 
rápida leitura dos mesmos.  

CAPÍTULO III - DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

Esse capítulo contém duas subdivisões: 

 

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

CAPÍTULO IV - DO MUNICÍPIO 

O art. 165 traz algumas disposições gerais sobre os Municípios, reproduzindo aquilo que já foi estabelecido 
pela CF. 

Funções Essenciais à 
Justiça

Ministério Público (art. 119 ao 127)

Advocacia do Estado (art. 128)

Defebsoria Pública (art. 129 ao 131)

Advocacia (art. 132)

Das Finanças Públicas

Seção I – Da Tributação (art. 144 ao 152)

Seção II – Dos orçamentos (art. 153 ao 164)
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O art. 166 contém os objetivos prioritários do Município. É importante que você o estude com 
atenção.  

Lei complementar estabelecerá os requisitos para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
Municípios, observado o disposto no art. 18, § 4º, da Constituição da República. 

 

Seção I - Da Competência do Município 

O Município exerce, em seu território, competência privativa e comum ou suplementar, a ele atribuída pela 
Constituição da República e pela Constituição Estadual. 

A AUTONOMIA DO MUNICÍPIO SE CONFIGURA NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA, ESPECIALMENTE: 

I – elaboração e promulgação de sua Lei Orgânica; 

II – eleição de seu Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

III – instituição, decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e aplicação de suas rendas, 
sem prejuízo da obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV – criação, organização e supressão de Distrito, observada a legislação estadual; 

V – promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano, ficando dispensada a exigência de alvará ou de qualquer outro tipo de 
licenciamento para o funcionamento de templo religioso e proibida limitação de caráter geográfico à 
sua instalação; 

VI – organização e prestação de serviços públicos de interesse local, diretamente ou sob regime de 
concessão, permissão ou autorização, incluído o transporte coletivo de passageiros, que tem caráter 
essencial. 

No exercício da competência de que trata este artigo, o Município observará a norma geral respectiva, 
federal ou estadual. 

O topônimo pode ser 
alterado em lei 

estadual, verificado o 
seguinte:

I – resolução da Câmara Municipal, aprovada por, no mínimo, dois 
terços de seus membros;

II – aprovação da população interessada, em plebiscito, com 
manifestação favorável de, no mínimo, metade dos respectivos 

eleitores.
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O art. 171 contém o rol de competências legislativas do Município. É importante que você o 
estude com atenção.  

Seção II - Da Lei Orgânica do Município 

A Lei Orgânica pela qual se regerá o Município será votada e promulgada pela Câmara Municipal e observará 
os princípios da Constituição da República e os desta Constituição. 

Seção III - Dos Poderes 

São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
Lembre-se de que os Municípios não possuem Poder Judiciário.  

✓ Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuições, e, a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro. 

 

À Câmara Municipal cabe, entre outras matérias de sua competência privativa, suspender, no 
todo ou em parte, a execução de ato normativo municipal declarado, incidentalmente, 
inconstitucional, por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, quando a decisão de 
inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado. 

O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores serão eleitos, para mandato de quatro anos, em pleito direto e 
simultâneo, realizado em todo o Estado no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao do término do 
mandato daqueles a quem devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 da Constituição da República no 
caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores. 

✓ A equipe de transição de governo indicada pelo candidato eleito para o cargo de Prefeito terá pleno 
acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos de governo, nos 
termos de lei municipal. 
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✓ A posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito será no dia primeiro de janeiro do ano 
subsequente ao da eleição. 

✓ O Prefeito e quem o houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para 
um único período subsequente. 

Subseção I - Do Poder Legislativo 

O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de Vereadores. 

✓ O número de Vereadores é proporcional à população do Município, observados os limites 
estabelecidos na Constituição da República. 

✓ No início e no término de cada mandato, o Vereador apresentará, à Câmara Municipal, declaração 
de seus bens. 

✓ O Vereador se sujeita, no que couber, às proibições, incompatibilidades e perda de mandato 
aplicáveis ao Deputado Estadual. 

✓ Ao Vereador será assegurada ampla defesa em processo no qual seja acusado, observados, entre 
outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade e o despacho ou decisão motivados. 

✓ Compete privativamente à Câmara Municipal, no que couber, o exercício das atribuições enumeradas 
no art. 62. 

Subseção II - Do Poder Executivo 

O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal.  

✓ Substitui o Prefeito, no caso de impedimento, e lhe sucede no de vaga, o Vice-Prefeito. 
✓ Na posse e no término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito apresentarão à Câmara Municipal 

declaração de seus bens, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 258. 

O Prefeito é processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça, nos crimes comuns 
e nos de responsabilidade. 

✓ Na forma da Lei Orgânica, compete à Câmara Municipal o julgamento do Prefeito por infração 
político-administrativa, observada a regra do § 4º do art. 175. 

Subseção III - Da Remuneração do Prefeito e do Vereador 

A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Vereador será fixada, em cada legislatura, para a 
subsequente, pela Câmara Municipal. Contudo, na hipótese de a Câmara Municipal deixar de exercer essa 
competência, ficarão mantidos, na legislatura subsequente, os critérios de remuneração vigentes em 
dezembro do último exercício da legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos valores. 

Seção IV - Da Fiscalização 

A Câmara Municipal julgará as contas do Prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que terá 
trezentos e sessenta dias de prazo, contados de seu recebimento, para emiti-lo, na forma da lei. 
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✓ Como procedimento fiscalizador e orientador, o Tribunal de Contas realizará habitualmente 
inspeções locais nas Prefeituras, Câmaras Municipais e demais órgãos e entidades da administração 
direta e da indireta dos Municípios. 

✓ As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de 
título executivo. 

✓ No primeiro e no último ano de mandato do Prefeito Municipal, o Município enviará ao Tribunal 
de Contas inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. 

✓ O Tribunal de Contas exercerá, em relação ao Município e às entidades de sua administração indireta, 
as atribuições previstas no art. 76 desta Constituição, observado o disposto no art. 31 da Constituição 
da República. 

Seção V - Da Cooperação 

As disposições sobre a cooperação foram trazidas nos arts. 181 ao 183, os quais recomendamos uma leitura 
atenta.  

Seção VI - Da Intervenção no Município 

O ESTADO NÃO INTERVIRÁ NO MUNICÍPIO, EXCETO QUANDO: 

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

II – não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

III – não tiverem sido aplicados, no ano, pelo menos vinte e cinco por cento da receita resultantes de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino; ou 

IV – o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípio 
indicado nesta Constituição, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

➔ A intervenção será decretada e seus efeitos cessarão na forma da Constituição da República. 

Vamos ver como esse assunto foi cobrado em prova: 

(CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Conforme estabelece a Constituição do Estado de 
Minas Gerais, são objetivos prioritários dos Municípios, EXCETO:  

 a) Preservar a moralidade administrativa. 

 b) Gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da comunidade. 

 c) Estimular e difundir o ensino e a cultura, o meio ambiente e combater a criminalidade. 

 d) Promover plano, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade.  

 Comentários 

Gabarito: C, uma vez o inciso V determina que é um dos objetivos: “estimular e difundir o ensino e a 
cultura, proteger o patrimônio cultural e histórico e o meio ambiente e combater a poluição” (e não a 
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criminalidade). Alternativa A conforme art. 166, inciso VI. Alternativa B conforme art. 166, inciso I. 
Alternativa D conforme art. IV.  

(CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Nos moldes da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, observadas as peculiaridades dos interesses locais e as normas gerais da União e as 
suplementares do Estado, compete ao Município legislar, em caráter regulamentar, sobre:  

 a) A organização dos serviços administrativos. 

 b) A administração, utilização e alienação de seus bens. 

 c) O planejamento do uso, parcelamento e ocupação do solo. 

 d) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.  

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 171, inciso II, alínea “a”.  

(CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) “À Câmara Municipal cabe, entre outras matérias de 
sua competência privativa, suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normativo municipal 
declarado, incidentalmente, inconstitucional, por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, quando a 
decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado”. Nos termos da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, o trecho apresentado é  

 a) falso, pois, no caso, a Câmara Municipal deve revogar tais atos. 

 b) falso, pois a referida atribuição compete à Assembleia Legislativa. 

 c) falso, pois é vedada a declaração incidental de inconstitucionalidade. 

 d) verdadeiro, pois corresponde a um dispositivo constitucional expresso.  

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 173, §2.  

(CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) O Estado assegurará, com base em programas 
especiais, ampla assistência técnica e financeira ao Município de escassas condições de 
desenvolvimento socioeconômico, com prioridade para o de população inferior a trinta mil habitantes. 
Nos termos da Constituição do Estado, a referida assistência NÃO inclui: 

 a) Abertura e manutenção de estrada municipal ou caminho vicinal. 

 b) Implantação de mecanismo de escoamento da produção regional. 
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 c) Cessão de servidores para as áreas de educação, saúde e segurança pública. 

 d) Instalação de equipamentos necessários para o ensino, a saúde e o saneamento básico.  

Comentários 

Gabarito: C, já que essa alternativa não consta no rol do art. 183, §1º.  

(CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) A Câmara Municipal julgará as contas do Prefeito, 
mediante parecer prévio do Tribunal de Contas. Nos termos da Constituição do Estado, o prazo do 
Tribunal de Contas para a emissão do referido parecer é de 

 a) 4 meses, contados do recebimento das contas. 

 b) 360 dias, contados do recebimento das contas. 

 c) 2 meses, contados de 2 de janeiro do ano subsequente. 

 d) 180 dias, contados de 2 de janeiro do ano subsequente.  

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 180.  

(CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) No primeiro e no último ano de mandato do Prefeito 
Municipal, conforme previsto na Constituição estadual, o Município enviará ao Tribunal de Contas: 

 a) Relação de todos os aposentados e pensionistas. 

 b) Relatório de todos os atos normativos revogados. 

 c) Inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. 

 d) Listagem de todos os servidores efetivos e comissionados.  

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 180, §3º.  

(FUNDEP - CG (CM SJ de Bicas)/CM SJ de Bicas/2016) Sobre os dispositivos contidos na Seção IV (Da 
Fiscalização), do Capítulo IV (Do Município) da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 a) A Câmara Municipal julgará as contas do prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, 
que terá trezentos e sessenta dias de prazo, contados de seu recebimento, para emiti-lo, na forma da 
lei. 
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 b) As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de 
título executivo. 

 c) Como procedimento fiscalizador e orientador, o Tribunal de Contas realizará habitualmente 
inspeções locais nas prefeituras, câmaras municipais e demais órgãos e entidades da administração 
direta e da indireta dos municípios. 

 d) No final de cada ano do mandato do prefeito municipal, a Câmara Municipal enviará ao Tribunal de 
Contas inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. 

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 180, §3º. Observe que quem deve enviar é o Município (enquanto pessoa 
jurídica) e não a Câmara Municipal (que é um órgão).  

TÍTULO IV - DA SOCIEDADE 

CAPÍTULO I - DA ORDEM SOCIAL 

Vejamos a estrutura desse capítulo: 

 

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

D
a 

O
rd

em
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o
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al

Seção I – Da Saúde (art. 186 ao 192)

Seção II – Da Assistência Social (art. 193 ao 194)

Seção III – Da Educação (art. 195 ao 206)

Seção IV – Da Cultura (art. 207 ao 210)

Seção V – Da Ciência e da Tecnologia (art. 211 ao 213)

Seção VI – Do Meio Ambiente (art. 214 ao 217)

Seção VII – Do Desporto e do Lazer (art. 218 ao 220)

Seção VIII – Da Família, da Criança, do Adolescente, do Portador de Deficiência e do Idoso (art. 
221 ao 226)

Seção IX – Da Comunicação Social (art. 227 ao 230)
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CAPÍTULO II - DA ORDEM ECONÔMICA 

Vejamos como esse capítulo está estruturado: 

 

➔ É importante que você faça uma leitura atenta desses dispositivos, dando especial atenção às 
disposições sobre a política urbana.  

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

As disposições gerais vão do art. 256 ao 299. Recomendamos que você faça uma leitura atenta dos mesmos.  

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 142 artigos no ADCT. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí, pessoal? Tudo certo? 

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

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

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

Da Ordem 
Econômica

Seção I – Do Desenvolvimento Econômico (art. 231 ao 235)

Seção II – Do Sistema Financeiro Estadual (art. 236 ao 241)

Seção III – Do Turismo (art. 242 ao 243)

Seção IV – Da Política Urbana (art. 244 ao 246)

Seção V – Da Política Rural (art. 247 ao 248)

Seção VI – Da Política Hídrica e Minerária (art. 249 ao 255)
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Grande abraço! 

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1.  (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os direitos e as garantias fundamentais previstos 
na Constituição do Estado de Minas Gerais, analise as seguintes afirmativas: 

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

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

 III. Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a qual será prestada 
no prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e relevante interesse 
público. 

 IV. É vedado ao Estado recusar fé a documento público, sendo passível de punição, nos termos da lei, o 
agente público que, no exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, violar 
direito constitucional do cidadão. 

É CORRETO o que se afirma apenas em: 

 a) I, II e III. 

 b) I, II e IV. 

 c) I, III e IV. 

 d) II, III e IV. 

Comentários 

Gabarito: B 

Item I correto, conforme art. 4º, §2º. 

Item II correto, conforme art. 4º, §1º. 

Item III incorreto, uma vez que o art. 4º, determina que : “Todos têm o direito de requerer e obter informação 
sobre projeto do Poder Público, a qual será prestada no prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

Item IV correto conforme art. 5º, inciso II e art. 4º, §8º.  
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2. (FUNDEP - Med (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/Trabalho/2019) Segundo a Constituição do Estado 
de Minas Gerais de 1989, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Se houver 
compatibilidade de horários, qual acumulação remunerada de cargos públicos é permitida? 

 a) Três cargos de professor. 

 b) Dois cargos de professor com outro cargo técnico ou científico. 

 c) Dois cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 

 d) Diversos cargos e empregos privativos de profissionais de saúde, desde que a remuneração não ultrapasse 
o teto constitucional. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 25.  

3. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) A formação do Estado brasileiro, pautada na 
divisão politico-institucional dos entes federativos, dentre outros fatores, contribuiu para o acirramento 
de conflitos entre interesse local e interesse metropolitano. Assim, a institucionalização de regiões 
metropolitanas não se deu de modo uniforme no Brasil. Em Minas Gerais, como se observa do texto da 
Constituição estadual, é correto afirmar que 

 a) a falta de previsão constitucional de um órgão colegiado de decisão superior, integrado pelo Estado e 
pelos Municípios, levou a um modelo frágil de região metropolitana.   

 b) a previsão, na Constituição do Estado, de criação de regiões metropolitanas por meio de emenda ao texto 
constitucional, na prática, dificultou a difusão desse modelo de gestão pública compartilhada. 

 c) o silêncio da Constituição Estadual de 1989 quanto à matéria, fez surgir um modelo mais horizontal de 
gestão pública compartilhada, nascendo, a região metropolitana, da livre associação dos municípios vizinhos. 

 d) foi adotado um modelo mais verticalizado de gestão dos interesses regionais, já que a Constituição 
Estadual de 1989 estabeleceu que o próprio Estado, por meio de lei complementar, institui a região 
metropolitana.  

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 42.  

4. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Nos moldes do ordenamento jurídico do Estado 
de Minas Gerais, a instituição de região metropolitana pressupõe a avaliação de fatores objetivamente 
apurados, dentre os quais NÃO se inclui:  

 a) Fatores de polarização. 

 b) Projeção anual da população e crescimento demográfico. 

 c) Atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento. 

 d) Grau de conurbação e movimentos pendulares da população.  

Comentários 
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Gabarito: B, conforme art. 44. 

5. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Conforme estabelece a Constituição do Estado de 
Minas Gerais, são objetivos prioritários dos Municípios, EXCETO:  

 a) Preservar a moralidade administrativa. 

 b) Gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da comunidade. 

 c) Estimular e difundir o ensino e a cultura, o meio ambiente e combater a criminalidade. 

 d) Promover plano, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade.  

Comentários 

Gabarito: C, uma vez o inciso V determina que é um dos objetivos: “estimular e difundir o ensino e a cultura, 
proteger o patrimônio cultural e histórico e o meio ambiente e combater a poluição” (e não a criminalidade). 
Alternativa A conforme art. 166, inciso VI. Alternativa B conforme art. 166, inciso I. Alternativa D conforme 
art. IV.  

6. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Nos moldes da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, observadas as peculiaridades dos interesses locais e as normas gerais da União e as suplementares 
do Estado, compete ao Município legislar, em caráter regulamentar, sobre:  

 a) A organização dos serviços administrativos. 

 b) A administração, utilização e alienação de seus bens. 

 c) O planejamento do uso, parcelamento e ocupação do solo. 

 d) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.  

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 171, inciso II, alínea “a”.  

7. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) “À Câmara Municipal cabe, entre outras matérias 
de sua competência privativa, suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normativo municipal 
declarado, incidentalmente, inconstitucional, por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, quando a 
decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado”. Nos termos da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, o trecho apresentado é  

 a) falso, pois, no caso, a Câmara Municipal deve revogar tais atos. 

 b) falso, pois a referida atribuição compete à Assembleia Legislativa. 

 c) falso, pois é vedada a declaração incidental de inconstitucionalidade. 

 d) verdadeiro, pois corresponde a um dispositivo constitucional expresso.  

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 173, §2.  
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8. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) O Estado assegurará, com base em programas 
especiais, ampla assistência técnica e financeira ao Município de escassas condições de desenvolvimento 
socioeconômico, com prioridade para o de população inferior a trinta mil habitantes. Nos termos da 
Constituição do Estado, a referida assistência NÃO inclui: 

 a) Abertura e manutenção de estrada municipal ou caminho vicinal. 

 b) Implantação de mecanismo de escoamento da produção regional. 

 c) Cessão de servidores para as áreas de educação, saúde e segurança pública. 

 d) Instalação de equipamentos necessários para o ensino, a saúde e o saneamento básico.  

Comentários 

Gabarito: C, já que essa alternativa não consta no rol do art. 183, §1º.  

9. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) A Câmara Municipal julgará as contas do Prefeito, 
mediante parecer prévio do Tribunal de Contas. Nos termos da Constituição do Estado, o prazo do Tribunal 
de Contas para a emissão do referido parecer é de 

 a) 4 meses, contados do recebimento das contas. 

 b) 360 dias, contados do recebimento das contas. 

 c) 2 meses, contados de 2 de janeiro do ano subsequente. 

 d) 180 dias, contados de 2 de janeiro do ano subsequente.  

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 180.  

10. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) No primeiro e no último ano de mandato do 
Prefeito Municipal, conforme previsto na Constituição estadual, o Município enviará ao Tribunal de 
Contas: 

 a) Relação de todos os aposentados e pensionistas. 

 b) Relatório de todos os atos normativos revogados. 

 c) Inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. 

 d) Listagem de todos os servidores efetivos e comissionados.  

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 180, §3º. 

11. (FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2018) À luz do que dispõe a Constituição do Estado de Minas 
Gerais, é CORRETO afirmar: 
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 a) declarada a inconstitucionalidade de lei municipal, a decisão será comunicada à Assembleia Legislativa e 
à Câmara Municipal. 

 b) 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. 

 c) na Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à lei ou ato normativo municipal, perante o Tribunal 
de Justiça, pode-se utilizar como parâmetro a Constituição da República e a Constituição do Estado. 

 d) 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, ao Poder Legislativo e à 
administração pública direta e indireta nas esferas estadual e municipal. 

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 118, §7º.  

12. (CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018) Compete aos tribunais de 
contas estaduais 

 a) apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, incluídas as nomeações 
para cargos de provimento em comissão. 

 b) fiscalizar os recursos federais repassados pela União às pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos localizadas no território estadual. 

 c) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens ou valores públicos de 
entidade da administração pública indireta estadual. 

 d) suspender, de forma cautelar e unilateral, a execução de contrato administrativo celebrado 
irregularmente por autarquia estadual. 

 e) exercer o controle interno do poder executivo estadual quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 76, inciso II.  

13. (FUNDEP - CI (CM Sta Bárbara)/CM Santa Bárbara/2018) Analise as afirmativas a seguir sobre 
fiscalização e controle no contexto da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. 

I. Prestará contas a pessoa física ou jurídica que utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar 
dinheiro, bem ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da administração indireta; ou 
assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração indireta, obrigações de natureza pecuniária. 

II. A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que se refere o art. 164 pode, diante de indício de 
despesa não autorizada, ainda que sob a forma de investimento não programado ou de subsídio não 
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aprovado, solicitar à autoridade responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos 
necessários. 

III. Compete ao controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa e exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas, aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, a sanção 
prevista em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. 

Estão corretas as afirmativas 

 a) I e II, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I, II e III. 

Comentários 

Gabarito: D. 

Item I correto, conforme art. 74, §2º, inciso I. 

Item II correta, conforme art. 80, caput. 

Item III correta, conforme 76, inciso XIII.  

14. (CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017) À luz do que dispõem a Constituição da 
República e a Constituição do Estado de Minas Gerais, tanto o Presidente da República como o Governador 
do Estado, na qualidade de chefes do poder Executivo, são competentes para os seguintes atos, EXCETO: 

 a) Enviar ao órgão legislativo competente o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e 
as propostas de orçamento. 

 b) Nomear os membros do tribunal de contas da respectiva esfera federativa. 

 c) Editar medidas provisórias. 

 d) Convocar extraordinariamente o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa Estadual, 
respectivamente, e conforme o caso. 

Comentários 

Gabarito: C, uma vez que a Constituição Mineira não atribuiu ao Governador o poder de editar medidas 
provisórias. As demais atribuições estão previstas no art. 90, incisos XI, XXIII e XX, respectivamente.  

15. (CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017) Nos termos da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, assinale a alternativa correta: 

 a) O Juiz de Direito não tem competência para julgar mandado de injunção. 
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 b) Em cada comarca funcionará pelo menos um Tribunal do Júri, com a composição e o funcionamento 
previstos na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, assegurada a publicidade das votações, a plenitude da 
defesa e a soberania dos vereditos. 

 c) A eleição do Juiz de Paz deve observar o sistema majoritário e a coincidir com as eleições municipais. 

 d) O Juiz Conciliador, com mandato de dois anos prorrogável por igual período, tem competência para 
celebrar casamento, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e 
exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 117, parágrafo único.  

16. (FUNDEP - CG (CM SJ de Bicas)/CM SJ de Bicas/2016) Sobre os dispositivos contidos na Seção IV (Da 
Fiscalização), do Capítulo IV (Do Município) da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 a) A Câmara Municipal julgará as contas do prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que 
terá trezentos e sessenta dias de prazo, contados de seu recebimento, para emiti-lo, na forma da lei. 

 b) As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título 
executivo. 

 c) Como procedimento fiscalizador e orientador, o Tribunal de Contas realizará habitualmente inspeções 
locais nas prefeituras, câmaras municipais e demais órgãos e entidades da administração direta e da indireta 
dos municípios. 

 d) No final de cada ano do mandato do prefeito municipal, a Câmara Municipal enviará ao Tribunal de Contas 
inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. 

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 180, §3º. Observe que quem deve enviar é o Município (enquanto pessoa jurídica) 
e não a Câmara Municipal (que é um órgão).  

17. (FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2015) Entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais dispor com a sanção do Governador do Estado, NÃO se inclui: 

 a) a fixação do subsídio do Deputado Estadual. 

 b) a organização, funcionamento e polícia da própria Assembleia legislativa. 

 c) a organização do Tribunal de Contas do Estado. 

 d) a organização do Ministério Público estadual. 

 e) o plano de desenvolvimento. 

Comentários 

Gabarito: B, uma vez que tal previsão encontra-se no art. 66, inciso I, alínea “d”.  
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18. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) A respeito do 
Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO: 

 a) Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 

 b) O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. 

 c) A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias. 

 d) O número de Deputados vigora na própria legislatura em que é fixado. 

Comentários 

Gabarito: D, já que o art. 52, §2º determina que: “O número de Deputados não vigorará na legislatura em 
que for fixado.” 

19. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) Nos termos da 
Constituição do Estado, NÃO se inclui entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia Legislativa dispor 
com a sanção do Governador: 

 a) criação, estruturação e extinção de Secretarias de Estado. 

 b) crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia. 

 c) sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. 

 d) servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. 

Comentários 

Gabarito: B, uma vez que referida atribuição não depende de sanção, isto é, trata-se de um ato privativo da 
Assembleia Legislativa, previsto no art. 62, inciso V.  

20. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) São matérias de 
iniciativa privativa da Mesa da Assembleia, EXCETO: 

 a) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. 

 b) organização da Secretaria da Assembleia, seu funcionamento e sua polícia. 

 c) subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado. 

 d) mudança temporária da sede da Assembleia. 

Comentários 

Gabarito: A, uma vez que referida atribuição depende de sanção do Governador, conforme previsão do art. 
61, inciso I.  

21. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) No que se refere 
às proposições do processo legislativo estadual, é CORRETO afirmar: 

 a) As proposições arquivadas no fim da legislatura não poderão ser desarquivadas. 
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 b) Na tramitação do projeto de resolução, todos os prazos regimentais são contados em dobro. 

 c) A proposta de emenda à Constituição será aprovada, se obtiver três quintos dos votos dos membros da 
Assembleia Legislativa. 

 d) Em hipótese alguma, poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, matéria 
constante em projeto de lei rejeitado. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 64, §3º.  

22. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) Com fundamento 
na Constituição do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO: 

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

 b) Os agentes públicos são dispensados de motivar os atos administrativos que lhes competem praticar. 

 c) Incluem-se entre os princípios a que se sujeita a atividade de administração pública os da eficiência e da 
razoabilidade. 

 d) Será permitida, se houver compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, a acumulação 
remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 13, §2º: “O agente público motivará o ato administrativo que praticar, 
explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade.” 

23. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) São hipóteses de 
perda do mandato de Deputado, EXCETO: 

 a) perda dos direitos políticos. 

 b) investidura em cargo de Secretário de Estado. 

 c) procedimento incompatível com o decoro parlamentar. 

 d) condenação criminal em sentença transitada em julgado. 

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 59, inciso I.  

24. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre a competência do Estado, segundo a Constituição 
do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

 a) É reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela Constituição da República. 

 b) Compete ao Estado dispor supletivamente sobre sua divisão e organização judiciárias e divisão 
administrativa. 
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 c) O Estado exercerá competência suplementar, quando inexistir lei federal sobre normas gerais, ficando 
suspensa a eficácia da lei estadual no que for contrário a lei federal superveniente. 

 d) É competência concorrente do Estado, comum à União e ao Município, combater as causas da pobreza e 
os fatores de marginalização, mediante a integração social dos setores desfavorecidos. 

Comentários 

Gabarito: A, conforme art. 9º. Conforme estudamos, a competência do Estado é chamada de residual.  

25. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os vencimentos de agentes públicos, segundo a 
Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

 a) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da 
Defensoria Pública e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente, 
excluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder remuneração mensal dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça. 

 b) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários de Estado serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, que inclui acréscimos decorrentes de gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

 c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para 
o fim de concessão de acréscimo ulterior. 

 d) É possível vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração, mas os 
vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos 
no Poder Executivo. Mas, não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as parcelas de 
caráter indenizatório previstas em lei. 

Comentários 

Gabarito: C, conforme art. 24, §4º.  

26. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os direitos do servidor público e a acumulação de 
cargos públicos, segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais é CORRETO o que se firma em: 

 a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver compatibilidade de 
horários, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de dois 
cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, independentemente 
do valor da remuneração. 

 b) A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não pode exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar. Para o cumprimento dos limites estabelecidos na lei complementar, o 
Estado poderá dispensar ou exonerar servidor estável, observados os critérios de menor tempo de efetivo 
serviço e de avaliação de desempenho, na forma da lei. 
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 c) A proibição de acumular cargos públicos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista, exceto se subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

 d) É possível a dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admitido em órgão da 
administração direta ou em entidade autárquica ou fundacional, que conte menos de três anos de efetivo 
exercício no Estado, após a redução de pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança para adequar as despesas com pessoal aos limites estabelecidos pela lei. 

Comentários 

Gabarito: D, conforme art. 27, §3º, inciso II.  

27. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre o provimento e a perda de cargo públicos, 
segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

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

 b) É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

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

 d) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

Comentários 

Gabarito: B, conforme art. 35, caput e §4º.  

28. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os princípios e a forma que norteiam a atuação 
da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, segundo a Constituição Estadual vigente, analise as 
seguintes afirmativas: 

I. A atividade de administração pública dos Poderes do Estado de Minas Gerais e a de entidade 
descentralizada se sujeitam aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, motivação e razoabilidade. 

II. A moralidade, a proporcionalidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão apuradas, para efeito 
de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. 

III. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático 
e a finalidade. 
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IV. A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, a de 
finanças e a de administração geral. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 a) I e IV. 

 b) II e III. 

 c) II e IV. 

 d) III e IV. 

Comentários 

Gabarito: D 

Item I incorreto porque o art. 13 determina: “A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e 
a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência e razoabilidade.” Portanto, o princípio da motivação não consta nesse rol.  

Item II incorreto porque o art. 13, §1º: “A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão 
apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso.” Portanto, a 
proporcionalidade não costa nesse rol.  

Item III correto, conforme art. 13, §2º. 

Item IV correto, conforme art. 14, §2º.  

29. (FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2014) Quanto às disposições da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, é INCORRETO afirmar que: 

 a) No caso de perda de mandato do deputado estadual em razão de procedimento declarado incompatível 
com o decoro parlamentar, a perda será decidida pela Assembleia Legislativa por voto secreto e maioria 
absoluta de seus membros, por provocação da Mesa ou de partido político representado na Assembleia 
Legislativa, assegurada ampla defesa. 

 b) As Comissões Parlamentares de Inquérito, observada a legislação específica, no que couber, terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no Regimento 
Interno, e serão criadas a requerimento de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração 
de fato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério 
Público, ou a outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou 
administrativa do infrator. 

 c) Compete privativamente ao Governador do Estado remeter mensagem e planos de governo à Assembleia 
Legislativa, quando da reunião inaugural da sessão legislativa ordinária, expondo. a situação do Estado. 

 d) O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se 
de juízes Oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes 
civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de juízes 
Oficiais ao de juízes civis em um à unidade. 
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Comentários 

Gabarito: A, conforme art. 58, inciso II e §2º, já que neste caso, a perda de mandato será decidida pela 
Assembleia Legislativa pelo voto da maioria de seus membros, por provocação da Mesa ou de partido político 
representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa. 

30. (FUNEC - Eng Civ (Itaguara)/Pref Itaguara/2014) De acordo com a Constituição do Estado de Minas 
Gerais, é competência do Estado, comum à União e ao Município: 

I – Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público. 

II – Proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. 

III – Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural. 

Estão CORRETAS: 

 a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 b) Apenas afirmativas I e II são verdadeiras. 

 c) Apenas afirmativas I e III são verdadeiras. 

 d) Apenas afirmativas II e III são verdadeiras. 

Comentários 

Gabarito: A, conforme art. 11. 

QUESTÕES EXTRAS QUE NÃO FORAM COMENTADAS 

1. (QUADRIX - AAS (CM Unaí)/CM Unaí/Consultor Legislativo/2014) Conforme a Constituição do 
Estado de Minas Gerais: 

 a) a Constituição pode ser emendada por proposta de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, 
manifestada pela maioria de cada uma delas. 
 b) o Deputado, desde a expedição do diploma, será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de 
Justiça. 
 c) o número de Deputados corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, 
atingido o número doze, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 
 d) cada legislatura terá a duração de 1 (um) ano. 
 e) em eventual sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a 
qual tenha sido convocada, incluído o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. 

Comentários 
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Gabarito: A, conforme art. 64, inciso III. 

2. (FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2014) Analise as seguintes assertivas em relação ao controle de 
constitucionalidade: 

I. A inconstitucionalidade formal ocorre quando o conteúdo das leis ou atos emanados dos poderes públicos 
contraria uma norma constitucional de fundo, que estabelece direitos e deveres. 

II. Os Poderes Executivo e Legislativo exercem o controle de constitucionalidade preventivo e repressivo. Por 
seu turno, o Poder Judiciário exerce tão-somente o controle repressivo. 

III. A inconstitucionalidade reflexa ou por via oblíqua resulta da violação de uma norma infraconstitucional 
interposta entre o ato questionado e a Constituição. 

IV. No âmbito do Estado de Minas Gerais, admite-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Somente está CORRETO o que se afirma em: 

 a) I e II; 

 b) I e IV; 

 c) II e III; 

 d) III e IV. 

Comentários 

Gabarito: D. 

3. (QUADRIX - AAS (CM Unaí)/CM Unaí/Consultor Legislativo/2014) Ainda de acordo com a 
Constituição de Minas Gerais, os membros do Ministério Público se sujeitam, entre outras, às seguintes 
vedações, com exceção de uma. Aponte-a. 

 a) Exercer função de Secretário de Estado, na forma da lei. 

 b) Exercer atividade político-partidária. 

 c) Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. 

 d) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física ou de entidade pública ou 
privada, ressalvadas as exceções previstas em lei. 

 e) Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de Magistério. 

Comentários 

Gabarito: A 

4. (FUMARC - Tec Jud (TJM MG)/TJM MG/Técnico Judiciário/2013) A Constituição do Estado de Minas 
Gerais, em regra, por força do “Princípio da simetria constitucional”, possui algumas situações 
semelhantes às da Constituição Federal. Essa equiparação não ocorre, entretanto, em qualquer hipótese, 
havendo situações em que os entes federados não coincidem em seus dispositivos. A Constituição Federal 
e a do Estado de Minas Gerais abordam de maneira distinta a seguinte matéria: 
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 a) Processo legislativo, pois, em âmbito federal, não há mais a previsão da elaboração de leis delegadas, 
substituídas por Medidas Provisórias. 

 b) Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade do Chefe do Executivo respectivo, pois o 
Governador do Estado, em Minas Gerais será submetido a processo e julgamento perante o Tribunal de 
Justiça estadual, se admitida a acusação por três quintos da Assembleia Legislativa. 

 c) Reuniões do seu poder legislativo, já que a sessão legislativa ordinária da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais não será encerrada sem que seja aprovado o projeto da Lei Orçamentária Anual. 

 d) Garantias de Imparcialidade da Magistratura, pois, no Estado de Minas Gerais, os desembargadores 
podem exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram por aposentadoria, antes de decorridos 
três anos do afastamento do cargo. 

Comentários 

Gabarito: C 

5. (FUMARC - Tec Jud (TJM MG)/TJM MG/Revisor Judiciário/2013) A Constituição do Estado de Minas 
Gerais define a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares do Estado, nos crimes 
militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvando, 
entretanto, a competência do 

 a) Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da 
patente de oficial e da graduação de praça. 

 b) Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Juiz Auditor decidir sobre a perda do posto e da patente de 
oficial e da graduação de praça. 

 c) Juízo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quando a vítima for civil, cabendo ao 
Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 

 d) Juízo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quando a vítima for civil, cabendo ao 
Presidente do Tribunal decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 

Comentários 

Gabarito: A 

6. (FUMARC - Tec Jud (TJM MG)/TJM MG/Administrador de Redes/2013) Tal como a Constituição da 
República de 1988, a Constituição do Estado de Minas Gerais estabeleceu um regime jurídico aos 
servidores públicos, no qual se enumeram normas básicas sobre o acesso e a perda do cargo, emprego ou 
função pública, bem como as condições necessárias para a aquisição da estabilidade. Dentre as disposições 
normativas estaduais, NÃO é correto o que se afirma em: 

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

 b) À exceção da função de magistério, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
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 c) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço público federal, estadual e municipal, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

 d) 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, com direito à indenização, aproveitado em 
outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço público. 

Comentários 

Gabarito: D 

7. (FUMARC - Tec Jud (TJM MG)/TJM MG/Administrador de Redes/2013) O Ministério Público, a 
Defensoria Pública e a Advocacia do Estado são instituições que, na Constituição do Estado de Minas 
Gerais, são tratadas na seção que dispõe sobre as “Funções Essenciais à Justiça”. 

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que 

 a) é permitido ao membro do Ministério Público exercer atividade político-partidária. 

 b) à Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa, mas não lhe cabe a elaboração 
de sua proposta orçamentária. 

 c) a Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o Advogado-Geral do Estado, que será nomeado pelo 
Governador do Estado entre aqueles indicados em lista tríplice elaborada pelos integrantes da carreira, para 
mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

 d) o Defensor Público Geral da Defensoria Pública será nomeado pelo Governador do Estado, escolhido 
dentre três defensores públicos de classe final, indicados em lista tríplice pelos integrantes da carreira, para 
mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

Comentários 

Gabarito: D 

8. (FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2013) Em relação à atividade funcional dos membros do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa INCORRETA: 

 a) As inspeções extraordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, 
independentemente de prévia designação. 

 b) As inspeções permanentes serão exercidas pelos Procuradores de Justiça e pela Corregedoria-Geral do 
Ministério Público. 

 c) A Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará, anualmente, correições ordinárias em 1/3 (um terço) 
das Promotorias de Justiça, no mínimo. 

 d) As inspeções ordinárias em Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério 
Público ou pelos Subcorregedores-Gerais, na forma do regimento interno. 

Comentários 
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Gabarito: B 

9. (FUMARC - Proc (AGE MG)/AGE MG/2012) Nos últimos anos, a complexidade das sociedades 
modernas determinou uma reavaliação dos princípios de gestão pública. Lembremos que, dentre os 
princípios da administração pública, a eficiência é um preceito constitucional que deve nortear os focos 
dos governos. Nesse sentido, a Constituição Mineira se alinhou com a Constituição Federal, ao predispor 
sobre a possibilidade jurídico-política da adoção de estratégias de gestão. Analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 

I. A Constituição Mineira prevê a possibilidade da articulação regional de planejamento de funções públicas 
de interesse comum nas áreas de intensa urbanização e assistência aos municípios que sofrem com a 
escassez de recursos e condições socioeconômicas; 

II. As Regiões Metropolitanas serão criadas por Lei Complementar, que determinará quais são as funções de 
interesse comum dos Municípios que integram a região, bem como contará com plano diretor integrado, um 
fundo específico e uma Assembleia Metropolitana com competência definida; 

III. As Assembleias Metropolitanas definem as macrodiretrizes do planejamento global da região 
metropolitana e tem poder de veto em relação aos projetos que impactam o Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano. 

 a) As alternativas I, II e III estão corretas; 

 b) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

 c) Apenas as alternativas I e III estão corretas; 

 d) Apenas as alternativas II e III estão corretas; 

 e) As alternativas II e III estão incorretas. 

Comentários 

Gabarito: B 

10. (FUMARC - Proc (AGE MG)/AGE MG/2012) Acerca do Processo Legislativo Estadual, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 a) A Emenda à Constituição Mineira deverá ser discutida, votada e aprovada em dois turnos, nos quais 
deverá obter, em ambos, três quintos dos votos dos membros, para, posteriormente, passar por veto do 
Governador, para ser promulgada; 

 b) A Constituição Estadual pode ser emendada por proposta proveniente de, pelo menos, um terço dos 
membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Governador do Estado, de, no mínimo, 100 (cem) 
Câmaras Municipais (por quórum próprio); 

 c) As Leis Complementares e Ordinárias podem ser propostas por qualquer membro da Assembleia 
Legislativa Mineira, pelo Governador, pelo Tribunal de Justiça do Estado, pelo Tribunal de Contas, pelo 
Procurador Geral de Justiça e por iniciativa popular, nos termos da lei. 

 d) São matérias de ordem privativa do Governador de Minas Gerais as propostas de leis que tenderem à 
mudança do regime de previdência e jurídico único dos servidores da administração direta, da organização 
dos planos plurianuais e das diretrizes orçamentárias; 
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 e) Para os projetos de lei de iniciativa popular, é necessária a manifestação idônea de, no mínimo dez mil 
eleitores do Estado, por meio de entidade associativa legalmente constituída, limitada pelas hipóteses de 
matéria indelegável ou de iniciativa privativa. 

Comentários 

Gabarito: A 

11. (FUMARC - Proc (AGE MG)/AGE MG/2012) A Constituição Mineira determina a repartição das 
receitas tributárias, em conformidade com a Carta Magna de 1988. Assinale a alternativa que retrata a 
real disposição normativa sobre a distribuição de recursos provenientes da atividade tributária, expressa 
nas normas constitucionais em apreço: 

 a) O imposto que recai sobre a propriedade rural fica integralmente no município responsável pelo seu 
recolhimento, caso opte por executar sua cobrança; 

 b) Aos municípios correspondem 30% dos recursos provenientes dos impostos das operações de crédito; 

 c) O IPVA é repartido pelo Estado, que repassa ao município de origem 25% do total arrecadado; 

 d) O Estado transmite 25% do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias para o Fundo 
de Participação dos Municípios; 

 e) É vedado ao Estado conceder incentivos fiscais distintos para diversas regiões sob sua gestão. 

Comentários 

Gabarito: A 

12. (FUMARC - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2012) Segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, 
a atividade administrativa dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos 
princípios da 

 a) legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, anualidade e publicidade. 

 b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e anterioridade. 

 c) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. 

 d) legalidade, impessoalidade, moralidade, anualidade, publicidade e transparência. 

Comentários 

Gabarito: C 

13. (FUMARC - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Relações Públicas/2012) No exercício da função, o funcionário 
público deve obedecer aos seguintes princípios constitucionais, exceto: 

 a) da legalidade 

 b) da publicidade 

 c) da vitaliciedade 
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 d) da eficiência 

Comentários 

Gabarito: C 

14. (FUMARC - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Relações Públicas/2012) De acordo com a Constituição Estadual 
de Minas Gerais, os atos de improbidade administrativa importam as seguintes consequências, exceto: 

 a) perda da função pública 

 b) perda dos direitos políticos 

 c) indisponibilidade dos bens 

 d) ressarcimento ao erário 

Comentários 

Gabarito: B 

15. (FUMARC - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Relações Públicas/2012) Segundo previsto na Constituição 
Estadual de Minas Gerais, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver 
compatibilidade de horários e limitados a remuneração e o subsídio total do servidor ao subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça: 

 a) a de três cargos de professores 

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

 c) a de um cargo de professor, de um cargo técnico e de outro científico 

 d) a de quatro cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas 

Comentários 

Gabarito: B 

16. (FUMARC - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Relações Públicas/2012) Sobre os Deputados Estaduais, indique 
a hipótese CORRETA, conforme estabelecido pela Constituição Estadual de Minas Gerais: 

 a) o Deputado é inviolável somente pelas suas opiniões e apenas na espera civil 

 b) o Deputado não pode ser preso 

 c) desde a expedição do diploma, o Deputado será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça 

 d) desde a posse, o Deputado não pode ser titular de mais de dois cargos ou mandatos públicos eletivos 

Comentários 

Gabarito: C 
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17. (FUMARC - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Relações Públicas/2012) Pela definição da Constituição Estadual 
de Minas Gerais, são órgãos do Poder Judiciário todas as opções abaixo, EXCETO: 

 a) o Tribunal de Justiça 

 b) os Juízes de Direito 

 c) os Tribunais do Júri 

 d) os Tribunais de Alçada 

Comentários 

Gabarito: D 

18. (VUNESP - JE TJMG/TJ MG/2012) A Câmara Municipal de Espírito Santo do Pontal, Minas Gerais, 
após instaurar e processar o prefeito local por quebra de decoro, deliberou, em votação secreta, por cinco 
votos a quatro, que a acusação era procedente e o afastou do cargo. Inconformado, o prefeito impetrou 
mandado de segurança, com pedido de liminar, perante o juízo da comarca, para que fosse imediatamente 
reconduzido ao cargo, ao fundamento de que não pode ser cassado porque a votação, além de secreta, 
não perfizera os dois terços exigidos pela lei. Em se admitindo que o concursando é o juiz local, assinale a 
alternativa que apresenta a decisão correta. 

 a) Deferir a liminar. 

 b) Indeferir a liminar. 

 c) Diferir a liminar. 

 d) Declinar da competência ou extinguir a ação. 

Comentários 

Gabarito: D 

19. (FUNEC - Adv (Pref Betim)/Pref Betim/2012) Em relação ao tema Administração pública, conforme 
estabelece a Constituição do Estado de Minas Gerais, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

 a) Ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com natureza de pessoa jurídica de direito 
público, cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação; 

 b) As relações jurídicas entre o Estado e o particular prestador de serviço público em virtude de delegação, 
sob a forma de concessão, permissão ou autorização, são regidas pelo direito privado; 

 c) É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidade de 
sua administração indireta; 

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

Comentários 
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Gabarito: B 

20. (FUNDEP - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Psicólogo Judicial/2010) Com base no que determina a 
Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar que o Procurador-Geral de Justiça 

 a) atua como auxiliar do Ministério Público Federal. 

 b) exerce mandato de quatro anos. 

 c) pode ser destituído por decisão da Assembleia Legislativa. 

 d) terá que ter, no mínimo 15 anos de exercício na carreira. 

Comentários 

Gabarito: C 

LISTA DE QUESTÕES  

1.  (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os direitos e as garantias fundamentais previstos 
na Constituição do Estado de Minas Gerais, analise as seguintes afirmativas: 

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

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

 III. Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a qual será prestada 
no prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e relevante interesse 
público. 

 IV. É vedado ao Estado recusar fé a documento público, sendo passível de punição, nos termos da lei, o 
agente público que, no exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, violar 
direito constitucional do cidadão. 

 É CORRETO o que se afirma apenas em: 

 a) I, II e III. 

 b) I, II e IV. 

 c) I, III e IV. 

 d) II, III e IV. 

2. (FUNDEP - Med (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/Trabalho/2019) Segundo a Constituição do Estado 
de Minas Gerais de 1989, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Se houver 
compatibilidade de horários, qual acumulação remunerada de cargos públicos é permitida? 
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 a) Três cargos de professor. 

 b) Dois cargos de professor com outro cargo técnico ou científico. 

 c) Dois cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 

 d) Diversos cargos e empregos privativos de profissionais de saúde, desde que a remuneração não ultrapasse 
o teto constitucional. 

3. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) A formação do Estado brasileiro, pautada na 
divisão politico-institucional dos entes federativos, dentre outros fatores, contribuiu para o acirramento 
de conflitos entre interesse local e interesse metropolitano. Assim, a institucionalização de regiões 
metropolitanas não se deu de modo uniforme no Brasil. Em Minas Gerais, como se observa do texto da 
Constituição estadual, é correto afirmar que 

 a) a falta de previsão constitucional de um órgão colegiado de decisão superior, integrado pelo Estado e 
pelos Municípios, levou a um modelo frágil de região metropolitana.   

 b) a previsão, na Constituição do Estado, de criação de regiões metropolitanas por meio de emenda ao texto 
constitucional, na prática, dificultou a difusão desse modelo de gestão pública compartilhada. 

 c) o silêncio da Constituição Estadual de 1989 quanto à matéria, fez surgir um modelo mais horizontal de 
gestão pública compartilhada, nascendo, a região metropolitana, da livre associação dos municípios vizinhos. 

 d) foi adotado um modelo mais verticalizado de gestão dos interesses regionais, já que a Constituição 
Estadual de 1989 estabeleceu que o próprio Estado, por meio de lei complementar, institui a região 
metropolitana.  

4. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Nos moldes do ordenamento jurídico do Estado 
de Minas Gerais, a instituição de região metropolitana pressupõe a avaliação de fatores objetivamente 
apurados, dentre os quais NÃO se inclui:  

 a) Fatores de polarização. 

 b) Projeção anual da população e crescimento demográfico. 

 c) Atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento. 

 d) Grau de conurbação e movimentos pendulares da população.  

5. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Conforme estabelece a Constituição do Estado de 
Minas Gerais, são objetivos prioritários dos Municípios, EXCETO:  

 a) Preservar a moralidade administrativa. 

 b) Gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da comunidade. 

 c) Estimular e difundir o ensino e a cultura, o meio ambiente e combater a criminalidade. 

 d) Promover plano, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade.  

  

 

6. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) Nos moldes da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, observadas as peculiaridades dos interesses locais e as normas gerais da União e as suplementares 
do Estado, compete ao Município legislar, em caráter regulamentar, sobre:  
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 a) A organização dos serviços administrativos. 

 b) A administração, utilização e alienação de seus bens. 

 c) O planejamento do uso, parcelamento e ocupação do solo. 

 d) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.  

7. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) “À Câmara Municipal cabe, entre outras matérias 
de sua competência privativa, suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normativo municipal 
declarado, incidentalmente, inconstitucional, por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, quando a 
decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado”. Nos termos da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, o trecho apresentado é  

 a) falso, pois, no caso, a Câmara Municipal deve revogar tais atos. 

 b) falso, pois a referida atribuição compete à Assembleia Legislativa. 

 c) falso, pois é vedada a declaração incidental de inconstitucionalidade. 

 d) verdadeiro, pois corresponde a um dispositivo constitucional expresso.  

8. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) O Estado assegurará, com base em programas 
especiais, ampla assistência técnica e financeira ao Município de escassas condições de desenvolvimento 
socioeconômico, com prioridade para o de população inferior a trinta mil habitantes. Nos termos da 
Constituição do Estado, a referida assistência NÃO inclui: 

 a) Abertura e manutenção de estrada municipal ou caminho vicinal. 

 b) Implantação de mecanismo de escoamento da produção regional. 

 c) Cessão de servidores para as áreas de educação, saúde e segurança pública. 

 d) Instalação de equipamentos necessários para o ensino, a saúde e o saneamento básico.  

9. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) A Câmara Municipal julgará as contas do Prefeito, 
mediante parecer prévio do Tribunal de Contas. Nos termos da Constituição do Estado, o prazo do Tribunal 
de Contas para a emissão do referido parecer é de 

 a) 4 meses, contados do recebimento das contas. 

 b) 360 dias, contados do recebimento das contas. 

 c) 2 meses, contados de 2 de janeiro do ano subsequente. 

 d) 180 dias, contados de 2 de janeiro do ano subsequente.  

10. (CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018) No primeiro e no último ano de mandato do 
Prefeito Municipal, conforme previsto na Constituição estadual, o Município enviará ao Tribunal de 
Contas: 

 a) Relação de todos os aposentados e pensionistas. 

 b) Relatório de todos os atos normativos revogados. 

 c) Inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. 

 d) Listagem de todos os servidores efetivos e comissionados.  
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11. (FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2018) À luz do que dispõe a Constituição do Estado de Minas 
Gerais, é CORRETO afirmar: 

 a) declarada a inconstitucionalidade de lei municipal, a decisão será comunicada à Assembleia Legislativa e 
à Câmara Municipal. 

 b) 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. 

 c) na Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à lei ou ato normativo municipal, perante o Tribunal 
de Justiça, pode-se utilizar como parâmetro a Constituição da República e a Constituição do Estado. 

 d) 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, ao Poder Legislativo e à 
administração pública direta e indireta nas esferas estadual e municipal. 

12. (CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018) Compete aos tribunais de 
contas estaduais 

 a) apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, incluídas as nomeações 
para cargos de provimento em comissão. 

 b) fiscalizar os recursos federais repassados pela União às pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos localizadas no território estadual. 

 c) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens ou valores públicos de 
entidade da administração pública indireta estadual. 

 d) suspender, de forma cautelar e unilateral, a execução de contrato administrativo celebrado 
irregularmente por autarquia estadual. 

 e) exercer o controle interno do poder executivo estadual quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial. 

13. (FUNDEP - CI (CM Sta Bárbara)/CM Santa Bárbara/2018) Analise as afirmativas a seguir sobre 
fiscalização e controle no contexto da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. 

 I. Prestará contas a pessoa física ou jurídica que utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar 
dinheiro, bem ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da administração indireta; ou 
assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração indireta, obrigações de natureza pecuniária. 

 II. A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que se refere o art. 164 pode, diante de indício de 
despesa não autorizada, ainda que sob a forma de investimento não programado ou de subsídio não 
aprovado, solicitar à autoridade responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos 
necessários. 

 III. Compete ao controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa e exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas, aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, a sanção 
prevista em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. 

 Estão corretas as afirmativas 
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 a) I e II, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I, II e III. 

14. (CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017) À luz do que dispõem a Constituição da 
República e a Constituição do Estado de Minas Gerais, tanto o Presidente da República como o Governador 
do Estado, na qualidade de chefes do poder Executivo, são competentes para os seguintes atos, EXCETO: 

 a) Enviar ao órgão legislativo competente o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e 
as propostas de orçamento. 

 b) Nomear os membros do tribunal de contas da respectiva esfera federativa. 

 c) Editar medidas provisórias. 

 d) Convocar extraordinariamente o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa Estadual, 
respectivamente, e conforme o caso. 

15. (CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017) Nos termos da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, assinale a alternativa correta: 

 a) O Juiz de Direito não tem competência para julgar mandado de injunção. 

 b) Em cada comarca funcionará pelo menos um Tribunal do Júri, com a composição e o funcionamento 
previstos na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, assegurada a publicidade das votações, a plenitude da 
defesa e a soberania dos vereditos. 

 c) A eleição do Juiz de Paz deve observar o sistema majoritário e a coincidir com as eleições municipais. 

 d) O Juiz Conciliador, com mandato de dois anos prorrogável por igual período, tem competência para 
celebrar casamento, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e 
exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. 

16. (FUNDEP - CG (CM SJ de Bicas)/CM SJ de Bicas/2016) Sobre os dispositivos contidos na Seção IV (Da 
Fiscalização), do Capítulo IV (Do Município) da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 a) A Câmara Municipal julgará as contas do prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que 
terá trezentos e sessenta dias de prazo, contados de seu recebimento, para emiti-lo, na forma da lei. 

 b) As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título 
executivo. 

 c) Como procedimento fiscalizador e orientador, o Tribunal de Contas realizará habitualmente inspeções 
locais nas prefeituras, câmaras municipais e demais órgãos e entidades da administração direta e da indireta 
dos municípios. 

 d) No final de cada ano do mandato do prefeito municipal, a Câmara Municipal enviará ao Tribunal de Contas 
inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. 

17. (FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2015) Entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais dispor com a sanção do Governador do Estado, NÃO se inclui: 
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 a) a fixação do subsídio do Deputado Estadual. 

 b) a organização, funcionamento e polícia da própria Assembleia legislativa. 

 c) a organização do Tribunal de Contas do Estado. 

 d) a organização do Ministério Público estadual. 

 e) o plano de desenvolvimento. 

18. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) A respeito do 
Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO: 

 a) Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 

 b) O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. 

 c) A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias. 

 d) O número de Deputados vigora na própria legislatura em que é fixado. 

19. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) Nos termos da 
Constituição do Estado, NÃO se inclui entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia Legislativa dispor 
com a sanção do Governador: 

 a) criação, estruturação e extinção de Secretarias de Estado. 

 b) crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia. 

 c) sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. 

 d) servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. 

20. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) São matérias de 
iniciativa privativa da Mesa da Assembleia, EXCETO: 

 a) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. 

 b) organização da Secretaria da Assembleia, seu funcionamento e sua polícia. 

 c) subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado. 

 d) mudança temporária da sede da Assembleia. 

21. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) No que se refere 
às proposições do processo legislativo estadual, é CORRETO afirmar: 

 a) As proposições arquivadas no fim da legislatura não poderão ser desarquivadas. 

 b) Na tramitação do projeto de resolução, todos os prazos regimentais são contados em dobro. 

 c) A proposta de emenda à Constituição será aprovada, se obtiver três quintos dos votos dos membros da 
Assembleia Legislativa. 

 d) Em hipótese alguma, poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, matéria 
constante em projeto de lei rejeitado. 

 

22. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) Com fundamento 
na Constituição do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO: 
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 a) Administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos Poderes do Estado. 

 b) Os agentes públicos são dispensados de motivar os atos administrativos que lhes competem praticar. 

 c) Incluem-se entre os princípios a que se sujeita a atividade de administração pública os da eficiência e da 
razoabilidade. 

 d) Será permitida, se houver compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, a acumulação 
remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 

23. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Relações-Públicas/Área II - Cerimonial/2014) São hipóteses de 
perda do mandato de Deputado, EXCETO: 

 a) perda dos direitos políticos. 

 b) investidura em cargo de Secretário de Estado. 

 c) procedimento incompatível com o decoro parlamentar. 

 d) condenação criminal em sentença transitada em julgado. 

24. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre a competência do Estado, segundo a Constituição 
do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

 a) É reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela Constituição da República. 

 b) Compete ao Estado dispor supletivamente sobre sua divisão e organização judiciárias e divisão 
administrativa. 

 c) O Estado exercerá competência suplementar, quando inexistir lei federal sobre normas gerais, ficando 
suspensa a eficácia da lei estadual no que for contrário a lei federal superveniente. 

 d) É competência concorrente do Estado, comum à União e ao Município, combater as causas da pobreza e 
os fatores de marginalização, mediante a integração social dos setores desfavorecidos. 

25. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os vencimentos de agentes públicos, segundo a 
Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

 a) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da 
Defensoria Pública e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente, 
excluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder remuneração mensal dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça. 

 b) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários de Estado serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, que inclui acréscimos decorrentes de gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

 c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para 
o fim de concessão de acréscimo ulterior. 

 d) É possível vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração, mas os 
vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos 



 

72 
74 

 

no Poder Executivo. Mas, não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as parcelas de 
caráter indenizatório previstas em lei. 

26. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os direitos do servidor público e a acumulação de 
cargos públicos, segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais é CORRETO o que se firma em: 

 a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver compatibilidade de 
horários, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de dois 
cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, independentemente 
do valor da remuneração. 

 b) A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não pode exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar. Para o cumprimento dos limites estabelecidos na lei complementar, o 
Estado poderá dispensar ou exonerar servidor estável, observados os critérios de menor tempo de efetivo 
serviço e de avaliação de desempenho, na forma da lei. 

 c) A proibição de acumular cargos públicos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista, exceto se subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

 d) É possível a dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admitido em órgão da 
administração direta ou em entidade autárquica ou fundacional, que conte menos de três anos de efetivo 
exercício no Estado, após a redução de pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança para adequar as despesas com pessoal aos limites estabelecidos pela lei. 

27. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre o provimento e a perda de cargo públicos, 
segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 

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

 b) É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

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

 d) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

28. (FUMARC - Ana Leg (ALMG)/ALMG/Consultor Legislativo/Área I - Interlocução Social e 
Desenvolvimento de Projetos Institucionais/2014) Sobre os princípios e a forma que norteiam a atuação 
da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, segundo a Constituição Estadual vigente, analise as 
seguintes afirmativas: 



 

73 
74 

 

 I. A atividade de administração pública dos Poderes do Estado de Minas Gerais e a de entidade 
descentralizada se sujeitam aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, motivação e razoabilidade. 

 II. A moralidade, a proporcionalidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão apuradas, para efeito 
de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. 

 III. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático 
e a finalidade. 

 IV. A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, a de 
finanças e a de administração geral. 

 É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 a) I e IV. 

 b) II e III. 

 c) II e IV. 

 d) III e IV. 

29. (FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2014) Quanto às disposições da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, é INCORRETO afirmar que: 

 a) No caso de perda de mandato do deputado estadual em razão de procedimento declarado incompatível 
com o decoro parlamentar, a perda será decidida pela Assembleia Legislativa por voto secreto e maioria 
absoluta de seus membros, por provocação da Mesa ou de partido político representado na Assembleia 
Legislativa, assegurada ampla defesa. 

 b) As Comissões Parlamentares de Inquérito, observada a legislação específica, no que couber, terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no Regimento 
Interno, e serão criadas a requerimento de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração 
de fato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério 
Público, ou a outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou 
administrativa do infrator. 

 c) Compete privativamente ao Governador do Estado remeter mensagem e planos de governo à Assembleia 
Legislativa, quando da reunião inaugural da sessão legislativa ordinária, expondo. a situação do Estado. 

 d) O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se 
de juízes Oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes 
civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de juízes 
Oficiais ao de juízes civis em um à unidade. 

30. (FUNEC - Eng Civ (Itaguara)/Pref Itaguara/2014) De acordo com a Constituição do Estado de Minas 
Gerais, é competência do Estado, comum à União e ao Município: 

I – Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público. 

II – Proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. 
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III – Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural. 

Estão CORRETAS: 

 a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 b) Apenas afirmativas I e II são verdadeiras. 

 c) Apenas afirmativas I e III são verdadeiras. 

 d) Apenas afirmativas II e III são verdadeiras. 
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