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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 

PARANÁ 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

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

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

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

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

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

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70447/CE_PI_EC_054-
2019.pdf?sequence=15&isAllowed=y 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

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

Igor Maciel 

Boa aula! 

  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70447/CE_PI_EC_054-2019.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70447/CE_PI_EC_054-2019.pdf?sequence=15&isAllowed=y
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TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

O Estado do Piauí integra, com autonomia político-administrativa, a República Federativa do 
Brasil e rege-se pela Constituição do Estado do Piauí e leis que adotar, observados os princípios 
da Constituição Federal.  
Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou, diretamente, 
nos termos da Constituição. 

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

 

São objetivos fundamentais do Estado: 

O Estado rege-se, nas relações jurídicas e nas suas atividades político-administrativas, pelos seguintes 
princípios: 

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

III - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem. etnia, raça, sexo, cor, deficiência 
física, visual, auditiva, intelectual ou múltiplas, idade, estado civil, orientação sexual, 
convicção religiosa, política, filosófica ou teológica, trabalho rural ou urbano, condição social, 
por ter cumprido pena e quaisquer outras formas de discriminação.

I - constitucionalidade das leis;

II - independência e harmonia dos Poderes;

III - legalidade dos atos administrativos;

IV - igualdade de todos perante a lei;

V - certeza e segurança jurídicas nas relações de direito em geral;

VI - prevalência dos direitos fundamentais individuais, coletivos, sociais, culturais e políticos.
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TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, a inviolabilidade dos direitos e 
garantias fundamentais que a Constituição Federal confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
país. Destaca-se que incorre na penalidade de destituição de mandato administrativo, de cargo ou função 
de direção, em órgão da Administração direta ou indireta, o agente público que, dentro de noventa dias do 
requerimento do interessado, deixar, injustificadamente, de sanar omissão inviabilizadora do exercício de 
direito constitucional.  

Noutro ponto, são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas:  

✓ I - O direito de petição e representação aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso do poder;  

✓ II - A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal.  

Importante destacar que ninguém será prejudicado ou de qualquer forma discriminado pelo fato de litigar 
com órgão estadual, no âmbito administrativo ou judicial.  

➔ Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, serão observados, entre outros 
requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou decisão 
motivados, sob pena de nulidade absoluta.  

➔ Todos têm direito de requerer e obter, no prazo legal, informações sobre atos, projetos e obras da 
Administração direta ou indireta do Estado e dos Municípios, sob pena de responsabilidade, 
ressalvados os casos cujo sigilo seja comprovadamente indispensável à segurança da sociedade e das 
entidades administrativas.  

➔ A força policial só intervém para garantir o direito de reunião e de outras liberdades constitucionais, 
a defesa da ordem pública e a segurança pessoal, bem como o patrimônio público e privado, sendo 
responsável pelos danos que cometer.  

➔ Assegura-se aos presos o respeito à integridade física e moral.  
➔ Às presidiárias asseguram-se condições para que possam permanecer com os filhos durante o 

período de amamentação.  
➔ A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
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São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o laser, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos 
desamparados, na forma da Constituição do Estado do Piauí. 

Todos têm direito a tomar conhecimento, gratuitamente, de informações que constarem a seu respeito nos 
registros, bancos ou cadastros de entidades estaduais, municipais e particulares com atuação junto à 
coletividade e ao público consumidor, bem como do fim a que se destinam essas informações pessoais, 
podendo exigir, a qualquer tempo, judicial ou administrativamente, além do exame destes dados, a 
retificação e a atualização dos mesmos. Ademais, a não podem ser objeto de registro individualizado os 
dados referentes a convicções filosóficas, políticas ou religiosas, filiação partidária ou sindical, a punições 
administrativas ou a condenações judiciais, de natureza penal ou civil, que não houverem transitado em 
julgado. 

O consumidor tem direito à proteção do Estado. A proteção ao consumidor far-se-á, dentre outras medidas 
criadas em lei, através de: 

✓ I - Gratuidade de assistência jurídica, independentemente da situação social e econômica do 
reclamante; 

✓ II - Criação de organismos para a defesa do consumidor no âmbito dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário; 

✓ III - Legislação punitiva à propaganda enganosa, ao atraso na entrega de mercadorias e ao abuso 
na fixação de preços; 

✓ IV - Responsabilidade dos comerciantes pela garantia dos produtos que comercializam. 

Veda-se ao Estado: 

 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre estes;

IV - renunciar à receita e conceder isenções e anistias fiscais, sem interesse público 
devidamente justificado;

V - manter delegacias ou quaisquer órgãos com função de policiamento ideológico ou político.
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TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DOS 

MUNICÍPIOS 

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

Seção I - Disposições Gerais (art. 10 ao 12) 

➔ São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  
➔ São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão.  

A cidade de Teresina é a Capital do Estado. 

Seção II - Da Competência do Estado (art. 13 ao 16) 

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

 

Cabe ao Estado explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 

ART. 14. COMPETE, AINDA, AO ESTADO: 

I - Concorrentemente com a União, legislar sobre: 
a) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
b) orçamento; 
c) juntas comerciais; 
d) custas dos serviços forenses; 
e) produção e consumo; 
f) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição; 
g) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
h) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; 
i) educação, cultura, ensino e desportos; 
j) criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
l) procedimentos em matéria processual; 
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m) previdência social, proteção e defesa da saúde; 
n) assistência jurídica e defensoria pública; 
o) proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiências; 
p) proteção à infância e à juventude; 
q) organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil; 
II - em comum com a União e os Municípios: 
a) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público; 
b) cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências; 
c) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
d) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural; 
e) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
f) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
g) preservar as florestas, a fauna e a flora; 
h) fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
i) promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; 
j) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos; 
l) registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos 
e minerais em seus territórios; 
m) estabelecer e implementar política de educação para a segurança do trânsito. 

No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá a competência legislativa 
suplementar. 
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Estado exercerá a competência legislativa plena 
para atender-lhe as peculiaridades.  
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual, no 
que esta lhe for contrária. 

O Estado poderá celebrar convênios com a União, com outros Estados, com Municípios, com repartições ou 
órgãos da Administração indireta, inclusive fundacional, para execução de suas leis, serviços ou decisões, por 
servidores federais, estaduais ou municipais. Neste sentido, os convênios somente se completam com a sua 
aprovação pela Assembleia Legislativa. 
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O Estado poderá legislar sobre questões específicas da competência legislativa privativa da 
União, na forma da lei complementar federal.  

Seção III - Dos Bens do Estado (art. 17 e 18) 

Art. 17. Incluem-se entre os bens do Estado: 

I - Os direitos e rendimentos da exploração de atividades econômicas e da execução de serviços 
de sua competência; 

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

III - As ilhas fluviais e os rios não pertencentes à União, localizados em seu território; 

IV - As áreas, nas ilhas costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio 
da União, Municípios ou terceiros; 
V - As terras devolutas, ressalvadas as que estiverem no domínio da União, definidas em lei 
federal; 

VI - O imóvel abandonado e arrecadado como vago, dez anos depois, quando se tratar de imóvel 
rural, ou três anos depois, quando se tratar de imóvel urbano; 

VII - As sobras de terra apuradas em ação de divisão; 

VIII - Os bens do evento arrecadados na forma da lei; 

IX - Os objetos perdidos pelo criminoso condenado pela justiça estadual; 

X - Os que assim forem declarados em lei. 

A alienação de bens imóveis do Estado e de suas entidades da Administração indireta dependerá: 

✓ I - sempre de avaliação; 
✓ II - de autorização legislativa, quando o imóvel for do Estado, de suas autarquias ou fundações 

públicas; e 
✓ III - de licitação na modalidade prevista em lei nacional, dispensada essa quando a alienação se 

destinar a assentamento de fins sociais, regularização fundiária ou a entidade da Administração 
Pública de qualquer esfera federativa. 
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Os bens imóveis do Estado não podem ser objeto de doação ou de utilização gratuita por 
terceiros, salvo nos casos de assentamento de fins sociais, regularização fundiária ou se o 
beneficiário for pessoa jurídica de direito interno, órgão de sua administração indireta ou 
fundação de direito público, entidades da sociedade civil organizada reconhecidas de utilidade 
pública no Estado, sempre mediante autorização legislativa. 
É proibida a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio estadual e de SUO 
entidades da administração autárquica e fundacional no período de cento e oitenta dias que 
precede a posse do Governador 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

Seção I - Disposições Gerais (art. 19 ao 39) 

O Município goza de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pela 
Constituição Federal, por esta Constituição em estudo e pelas leis que adotar. 

Art. 20. São Poderes dos Municípios, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o 
Executivo. 

Rege-se o Município por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, nesta Constituição, e os preceitos do art. 21 da Constituição do Estado 
do Piauí. 

Art. 22. Compete aos Municípios: 

I - Legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, publicar balancetes e os relatórios e 
demonstrativos da LRF, nos prazos fixados em lei; 

IV - Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

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

VIII - Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

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

X - Exercitar as competências previstas no art. 23 da Constituição Federal, em comum com o 
Estado e a União. 

No ato de posse, o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores declararão os seus bens e de seus cônjuges e 
quais as entidades jurídicas de que são diretores. 

Vale ressaltar que o Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse e prestarão compromisso perante a Câmara 
Municipal. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo 
de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Ademais, substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito. Em 
caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao 
exercício da chefia do Poder Executivo o Presidente da Câmara Municipal. 

➔ Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição, noventa dias depois de aberta a 
última vaga. 

➔ Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita trinta 
dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da lei. 

➔ Em qualquer dos casos, os eleitos deverão complementar o período do mandato de seus 
antecessores. 

No período de noventa dias antes da posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos, serão nulos os 
atos administrativos que impliquem: 

✓ I - Realização de operações que resultem no endividamento do Município; 
✓ II - Reajuste de salários e vencimentos do funcionalismo público municipal; 
✓ III - Admissão, a qualquer título, contratação, demissão, promoção ou remanejamento de servidor 

público. 

Art. 27-A. A alienação de bens imóveis dos Municípios e de suas entidades da Administração 
indireta dependerá: 

I - Sempre de avaliação; 

II - De autorização legislativa, quando o imóvel for do Município, de suas autarquias ou fundações 
públicas; e 
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III - De licitação na modalidade prevista em lei nacional, dispensada essa quando a alienação se 
destinar a assentamento de fins sociais ou o adquirente for pessoa constante deste artigo. 

Os bens imóveis do Município ou de suas entidades da Administração indireta não podem ser objeto de 
doação ou de utilização gratuita por terceiros, salvo nos casos de assentamento de fins sociais ou se o 
beneficiário for órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera federativa, sempre 
mediante autorização legislativa, na forma prevista no inciso II. 

É proibida a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio municipal e de suas entidades da 
administração autárquica e fundacional no período de cento e oitenta dias que precede a posse do Prefeito. 

Os Municípios publicarão, em seu órgão de imprensa, dentro de dez dias, a partir da ultimação do ato 
respectivo: 

✓ I - As leis; 
✓ II - Os decretos regulamentares; 
✓ III - Os avisos de editais de concurso público e licitação; 
✓ IV - Os extratos dos atos de nomeação, admissão, contratação, promoção, exoneração, demissão e 

aposentadoria de seu pessoal, sob pena de nulidade absoluta. 

A lei assegurará aos Municípios ampla assistência técnico-financeira por parte do Estado. 

Art. 30. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei 
federal: 

I - Ter a área territorial a ser desmembrada uma população mínima de quatro mil habitantes; 

II - Contar a futura sede do Município com um mínimo de cem unidades residenciais, mercado 
público, cemitério e templo religioso; 

III - haver consulta prévia, através de plebiscito, às populações interessadas, separadamente, 
por povoado, data ou zona da área a ser desmembrada, assegurado a cada uma das unidades 
o direito de permanecer no Município tronco. 

§ 1º Não será criado Município quando sua constituição inviabilizar o Município tronco. 

§ 2º A lei de criação do Município deverá ser aprovada por dois terços dos Deputados. 

§ 3º O novo Município, durante o período de cinco anos, não poderá gastar mais de cinquenta 
por cento das receitas orçamentárias com pessoal. 
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§ 4º Lei complementar disporá sobre os requisitos, condições e processo para a criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de Municípios. 

§ 5º 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 da maioria 
absoluta de seus, eleitores votantes. 

Seção II - Da Remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Vereador (art. 31) 

Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa da 
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da 
Constituição Federal e está Constituição.  

➔ O período para a fixação do subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Vereador encerrar-se-á 
quinze dias antes das respectivas eleições municipais.   

➔ O reajuste do subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores 
dar-se-á concomitantemente ao reajuste dos servidores públicos municipais e com índices nunca 
superiores aos destes. 

Seção III - Do Orçamento e da Fiscalização (art. 32 ao 35) 

A fiscalização do Município é exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na forma da lei. 

O controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado que, de posse dos balancetes 
mensais e do balanço geral do Município, emitirá parecer prévio sobre as contas do Prefeito Municipal, 
noventa dias a contar do recebimento do balanço geral. É certo que somente por deliberação de dois terços 
dos membros da Câmara Municipal, não prevalecerá o parecer prévio do Tribunal de Contas 

 

Os projetos de lei que estabeleçam o Plano Plurianual, os orçamentos anuais e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, caso não sejam apreciados no prazo de quarenta e cinco dias, são incluídos 
automaticamente na Ordem do Dia, para discussão e votação, vedado à Câmara Municipal o encerramento 

O Prefeito e as entidades da Administração indireta municipal, objetivando a efetivação do controle
externo, enviarão ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal:

• I - o orçamento do exercício em vigor, até o dia 15 de janeiro;

• II - os balancetes mensais, até sessenta dias do mês subsequente ao vencido, acompanhados de cópias
dos comprovantes de despesas;

• III - o Plano Plurianual e o Plano Diretor, se houver, decorridos sessenta dias de sua aprovação;

• IV - o balanço geral do Município, até noventa dias após o encerramento do exercício.
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da sessão legislativa, enquanto não os apreciar. No caso de o Prefeito não enviar ao Legislativo Municipal, 
no prazo legal, os projetos de lei do orçamento, do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias, a Câmara 
adotará a Lei Orçamentária em vigor como proposta, introduzindo lhe as necessárias alterações e 
elaborando, a partir daí, novo orçamento e, quando cabível, o Plano Plurianual. 

Art. 35. As contas do Município devem permanecer, anualmente, durante sessenta dias a partir 
da remessa ao Tribunal de Contas, na sede da Câmara Municipal, do Fórum ou em local 
indicado pela Lei Orgânica do Município, à disposição de qualquer contribuinte, partido 
político, associação ou sindicato, para exame e apreciação, podendo questionar-se a sua 
legitimidade, nos termos da lei, perante a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas ou o 
Ministério Público. 

§ 1º Os balancetes mensais, à proporção que forem elaborados, ficarão trinta dias à disposição 
do público, para os fins previstos neste artigo. 

§ 2º Do balanço geral do Município deve constar obrigatoriamente: 

I - Declaração de imposto de renda do Prefeito e do cônjuge, bem assim de pessoa jurídica da 
qual seja diretor; 

II - Relação discriminada, com localização das obras realizadas no exercício, da aquisição de 
equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos 
valores. 

§ 3º No caso de o Prefeito não apresentar, na forma da lei e nos prazos do artigo anterior, a 
prestação de contas do exercício, a Câmara Municipal procederá à tomada de contas, podendo, 
por decisão do Presidente ou por deliberação da maioria de seus membros, solicitar ao Tribunal 
de Contas a designação de auditoria para, em caráter especial, assisti-la em todo o processo de 
tomada de contas, e a Câmara dará, em qualquer caso, ciência dos resultados à citada Corte. 

CAPÍTULO III - DA INTERVENÇÃO  

Art. 36. 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 tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 

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



 

 

 

 

 

16 
39 

 

➔ O decreto de intervenção nomeará o interventor, especificará o prazo de vigência, não superior a 
cento e vinte dias, e as condições de execução dos objetivos da medida extrema.  

➔ O interventor prestará contas de sua administração à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas 
nas mesmas condições estabelecidas para o Prefeito.  

➔ Cessados os motivos da intervenção ou findo o prazo legal, a autoridade afastada reassumirá suas 
funções, salvo na hipótese de impedimento legal. 

CAPÍTULO V - DAS REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERAÇÕES 
URBANAS E MICRORREGIÕES 

O Estado poderá instituir, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas de agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de serviços públicos de interesse comum, adequando-as às diretrizes de 
desenvolvimento do Estado. Desta maneira, a lei complementar disporá sobre as questões públicas de 
interesse comum e indicará ou criará os órgãos e as entidades de apoio técnico nelas envolvidas. 

TÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS (ART. 27 AO 32) 

 

Art. 37. A 
intervenção no 

Município dar-se-á 
por decreto do 

Governador, 
observado o seguinte 

procedimento:

I - nas hipóteses dos incisos I, II e III do artigo anterior, a denúncia será 
apresentada à Câmara de Vereadores ou ao Tribunal de Contas por 
autoridade pública ou por qualquer cidadão, para comprovação da 

ilegalidade; 

II - decretada a intervenção por ato motivado, no prazo de vinte e 
quatro horas, o Governador submeterá a medida à Assembleia 

Legislativa que, se estiver em recesso, será convocada 
extraordinariamente para apreciar a medida;

III - na hipótese do inciso IV, do art. 36, recebida a solicitação do 
Tribunal de Justiça, o Governador, se não puder determinar a execução 
de lei, de ordem ou de decisão judicial, expedirá em até quarenta e oito 

horas, o decreto de intervenção, comunicando o ato à Assembleia 
Legislativa no prazo e condições do inciso anterior.
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CAPÍTULO II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (ART. 33 AO 44) 

O Estado e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

Art. 34. São direitos dos servidores públicos, entre outros: 

I - Vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo; 

II - Irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos dos ocupantes de cargo e emprego público, 
ressalvado o que dispõe o artigo 37, XV, da Constituição Federal; 

III - Garantia de vencimento nunca inferior ao salário mínimo para os que percebem 
remuneração variável; 

IV - Décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria; 

V - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

VI - Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos 
da lei; 

VII - Duração da jornada normal do trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta horas 
semanais, facultada a compensação de horário e redução de jornada, nos termos da lei; 

VIII - Repouso semanal remunerado; 

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

X - Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que a 
remuneração normal, vedada a transformação do período de férias em tempo de serviço; 

XI - Licença à gestante, sem prejuízo do cargo ou emprego e dos vencimentos ou subsídios, com 
a duração de cento e vinte dias; 

XII - Licença -paternidade, nos termos fixados em lei; 

XIII - Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos e específicos, nos 
termos da lei; 

XIV - Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança; 
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XV - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei; 

XVI - Proibição de diferença de vencimentos, de exercício de funções e de critérios de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XVII - Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer; 

XVIII - assistência e previdência sociais, extensivas aos dependentes e ao cônjuge; 

XIX - Gratificação pelo exercício de função de chefia e assessoramento; 

XX - Promoção, observando-se rigorosamente os critérios de antiguidade e merecimento. 

➔ Aos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, podendo o 
servidor aposentar-se por: invalidez, voluntariamente e compulsoriamente, seguindo os requisitos 
previstos em lei.  

➔ É importante que você faça uma leitura atenta de todos os dispositivos desse capítulo. 

CAPÍTULO III - DOS MILITARES ESTADUAIS (ART. 45)  

São servidores militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar. 

✓ O militar estadual da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função 
pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao 
respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por 
antiguidade, contando-se lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para 
a reserva, sendo depois de 2 (dois) anos de afastamento, contínuos o u não, transferido para a reserva 
remunerada, nos termos da lei. 

 

A lei disporá sobre os direitos, os deveres, as garantias e as vantagens dos militares estaduais, 
bem como sobre as normas de ingresso, acesso à carreira, estabilidade, limites de idade, 
condições de transferência para a inatividade e outras situações peculiares. 

➔ É importante que você faça uma leitura atenta de todos os dispositivos desse capítulo. 
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CAPÍTULO IV - DA SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 46 AO 51) 

A segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida, para a preservação 
da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos seguintes órgãos:  

✓ Polícia Civil; 
✓ Polícia Militar; 
✓ Polícia Científica. 

O Corpo de Bombeiros é integrante da Polícia Militar. 

➔ A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia, preferencialmente da classe mais elevada da carreira, 
é instituição permanente e essencial à função da Segurança Pública, com incumbência de exercer as 
funções de polícia judiciária e as apurações das infrações penais, exceto as militares. 

➔ À Polícia Militar, força estadual, instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia 
e disciplina militares, cabe a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública, a execução de 
atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, buscas, salvamentos e socorros públicos, 
o policiamento de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais, além de outras formas 
e funções definidas em lei.  

➔ A polícia científica, com estrutura própria, incumbida das perícias de criminalística e médico-legais, 
e de outras atividades técnicas congêneres, será dirigida por peritos de carreira da classe mais 
elevada, na forma da lei. 
 

➔ É importante que você faça uma leitura atenta de todos os dispositivos desse capítulo. 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO 

Seção I - Da Assembleia Legislativa (Art. 52) 

O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de representantes do povo, eleitos 
pelo sistema proporcional, por voto direto e secreto, observadas as seguintes condições de elegibilidade: 

✓ Nacionalidade brasileira; 
✓ Pleno exercício dos direitos políticos; 
✓ Alistamento eleitoral; 
✓ Domicílio eleitoral na circunscrição do Estado; 
✓ Filiação partidária; 
✓ Idade mínima de vinte e um anos. 

 
➔ Cada legislatura terá duração de quatro anos. 
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Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (Art. 53 ao 56) 

Art. 53. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, a qual não é 
exigida, no entanto, para o especificado no art. 54, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Estado, especificamente: 

I - Plano plurianual e orçamentos anuais; 

II - Diretrizes orçamentárias; 

III - Tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 

IV - Dívida pública, abertura e operações de crédito; 

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

VI - Normas suplementares de direito urbanístico, bem como de planejamento e execução de 
políticas urbanas; 

VII - Fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar; 

VIII - Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas na 
administração direta, autárquica e fundacional e fixação de remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 

IX - Servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico 
único, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de 
militares para a inatividade; 

X - Criação, estruturação, definição de atribuições das Secretarias d e Estado; 

XI - Organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública, 
do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e demais órgãos da administração 
pública; 

XII - Organização e divisão judiciárias; 

XIII - Bens do domínio público; 

XIV - Aquisição onerosa e alienação de bens imóveis do Estado; 

XV - Transferência temporária da sede do Governo Estadual; 

XVI - Matéria decorrente da competência comum prevista no art. 23 da Constituição Federal; 

XVII - Matéria da legislação concorrente da Constituição Federal. 



 

 

 

 

 

21 
39 

O art. 54, por sua vez, dispõe sobre competências privativas a Assembleia Legislativa. Ressaltamos a 
importância de uma leitura atenta a este dispositivo.  

Seção III - Dos Deputados (Art. 57 ao 60) 

Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 

 

A seguir, o art. 59 estabelece as situações em que o Deputado perderá o mandato e as respectivas formas 
pelas quais essa perda dar-se-á. Para fins didáticos, fizemos uma tabela a fim de que o agrupamento fique 
mais claro. Vejamos: 

 

PERDERÁ O MANDATO O DEPUTADO: FORMA DA PERDA: 

I - que infringir qualquer das proibições 
estabelecidas no artigo anterior; (mapa mental 
acima) 

A perda de mandato será decidida pela Assembleia 
Legislativa, pela maioria absoluta de seus membros, 
mediante provocação da Mesa ou de partido 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito pú 
blico, 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, 
inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades 

constantes da alínea anterior;

II – desde a 
posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de 

direito público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", 
nas entidades referidas no inciso I, alínea "a";

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere o inciso I, alí nea "a";

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
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II - cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar; 

político representado na Assembleia Legislativa, 
assegurada ampla defesa. 

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

III - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, 
salvo se em licença ou missão autorizadas pela 
Assembleia; 

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

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos 
políticos; 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos na Constituição Federal; 

De outro lado, o art. 60 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

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

➔ Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 
quinze meses para o término do mandato. 

Seção IV -  Das Reuniões (Art. 61) 

A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na Capital do Estado, independente de 
convocação, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1o de agosto a 22 de dezembro. 

➔ A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa poderá ser feita: 
✓ Pelo seu Presidente, para o compromisso e a posse do Governador e Vice-Governador do Estado, 

bem assim em caso de intervenção; 
✓ Pelo seu Presidente, ou a requerimento da maioria de seus membros, ou pelo Governador do 

Estado, em caso de urgência ou de interesse público relevante. 

Não perderá 
o mandato o 
Deputado:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, Secretário de Pref eitura de Capital ou chefe de missão diplomática 

temporária;

II - licenciado pela Assembléia Legislativa por mo tivo 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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Seção V - Das Comissões (Art. 62) 

A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e 
com as atribuições previstas nesta Constituição, no Regimento Interno, ou no ato de que resultar 
a sua criação. 

➔ A comissão, em razão da matéria e sua competência, cabe: 
✓ Discutir e votar o projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, 

salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Assembleia Legislativa; 
✓ Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
✓ Convocar Secretários de Estado para prestarem informações sobre assuntos inerentes a suas 

atribuições; 
✓ Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou 

omissões das autoridades ou entidades públicas; 
✓ Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
✓ Apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre 

eles emitir parecer. 

Seção VI - Do Processo Legislativo (Art. 63 ao 73) 

 

Da Emenda à Constituição 

Art. 64. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

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

II - Do Governador do Estado; 

III - De um terço das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela 
maioria relativa de seus membros. 

O processo 
legislativo 

compreende a 
elaboração de:

I – emenda à 
Constituição;

II – lei 
complementar;

III – lei 
ordinária;

IV - decretos 
legislativos;

V - resoluções;

VI - leis 
delegadas.
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§ 1o. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal no Estado, 
estado de defesa ou estado de sítio. 

§ 2o. A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se a mesma aprovada 
quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de três quintos dos membros da 
Assembleia Legislativa. 

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

§ 4o. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

§ 5o. Será nominal a votação de emenda à Constituição. 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia 
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça 
e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: 

I - Criação de cargos, função ou empregos públicos na administração direta e autárquica do Poder 
Executivo ou aumento de sua remuneração; 

II - Servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de policiais militares para a reserva; 

III - Organização da Defensoria Pública do Estado e das Polícias Civil e Militar; 

IV - Criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração 
pública. 

 

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

Não será admitido aumento da despesa prevista: 



 

 

 

 

 

25 
39 

 

Seção VII - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Art. 74 ao 78) 

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

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

CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO  

Seção I - Do Governador e Vice-Governador do Estado (Art. 79 ao 86) 

O poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, com o auxílio dos Secretários de 
Estado. 

➔ A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 anos, realizar-se-á 
no primeiro domingo de outubro, e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, 
do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores e a posse ocorrerá em primeiro de 
janeiro de ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 da Constituição 
Federal. 

➔ Substituirá o Governador, em caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-
Governador do Estado. 

➔  Em caso de impedimento do Vice-Governador, ou vacância do seu cargo, serão sucessivamente 
chamados ao exercício da Governadoria o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Seção II - Das Atribuições do Governador (Art. 87) 

O art. 87, dispõe sobre as atribuições do Governador do Estado. Vejamos:  

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvadas as emendas ao 
projeto de lei do orçamento anual, quando compatíveis com a lei de di retrizes orçamentárias e 
com o plano plurianual;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembléia Legislativa, do 
Tribunal de Justiça e do Ministério Público. 
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Art. 87. Compete privativamente ao Governador: 

I - Representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas; 

II - Nomear e exonerar os Secretários de Estado; 

III - Exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração 
estadual; 

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

V - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para a sua 
fiel execução; 

VI – Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual, na forma da lei; 

VII - Vetar projeto de lei, total ou parcialmente; 

VIII - Solicitar a intervenção federal no Estado, nos termos da Constituição Federal; 

IX - Decretar e fazer executar a intervenção estadual nos Municípios, na forma desta 
Constituição; 

X - Remeter mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a situação do Estado; 

XI - Prestar contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a 
abertura da sessão legislativa, relativamente ao ano anterior; 

XII - Prestar informações solicitadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, nos casos e prazos 
fixados em lei; 

XIII - Nomear agentes públicos, nos termos estabelecidos nesta Constituição; 

XIV - Enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e as propostas de orçamentos previstos nesta Constituição; 

XV - Indicar dois dos conselheiros, auditores e controladores do Tribunal de Contas do Estado; 

XVI - Prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na forma da lei e com as restrições 
previstas nesta Constituição; 

XVII - Nomear os conselheiros, auditores e controladores do Tribunal de Contas do Estado, 
sendo cinco após aprovação da Assembleia Legislativa, obedecido o disposto no art. 77, § 1o.  

XVIII - Celebrar ou autorizar convênios ou acordos com entidades públicas ou particulares, na 
forma desta Constituição; 
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XIX - Realizar as operações de crédito previamente autorizadas pela Assembleia; 

XX - Mediante autorização da Assembleia Legislativa, subscrever ou adquirir ações, realizar ou 
aumentar capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedade de economia mista ou de 
empresa pública, bem como dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital 
que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado. 

➔ O Governador do Estado poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI e XVI primeira 
parte, aos Secretários de Estado, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador-Geral do Estado, 
que deverão observar os limites traçados nas respectivas delegações. 

Seção III - Da Responsabilidade do Governador (Art. 88) 

 

➔ Admitida a acusação o contra o Governador do Estado, por dois terços dos membros da Assembleia 
Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações 
penais comuns, ou perante a própria Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade. 

Seção IV - Dos Secretários de Estado (Art. 90 ao 92) 

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

Art.88. São crimes de 
responsabilidade os 
atos do Governador 

que atentem contra a 
Constituição Federal, 
contra a Constituição 

Estadual e, 
especialmente, 

contra:

I - a existência da União;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério 
Público;

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

IV - a Lei Orçamentária;

V- a segurança interna do País;

VI - a probidade na administração;

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais;
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CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO  

Seção I- Das Disposições Gerais (Art. 93 ao 99) 

São órgãos do Poder Judiciário no Estado: 

✓ O Tribunal de Justiça; 
✓ Os Tribunais do Júri; 
✓ Os Juízes de Direito; 
✓ Os Juízes Substitutos; 
✓ Os Juizados Especiais; 
✓ Os Juízes de Paz. 

Os tribunais e juízes são independentes e estão sujeitos somente à lei. 

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

I - Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 
adquirida após dois anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, nesse período, de deliberação do 
Tribunal de Justiça; e, nos demais casos, de 
sentença judicial transitada em julgado, 
assegurado, em qualquer hipótese, o direito à 
ampla defesa; 

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

II - Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, na forma estabelecida na Constituição 
Federal; 

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

Compete ao 
Secretário de Estado, 

além de outras 
atribuições 

estabelecidas nesta 
Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades 
da Administração estadual, na área de suas atribuições, e referendar os 

atos e decretos assinados pelo Gove rnador;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Governador do Estado e à Assembléia Legislativa 
relatório anual de sua gestão na Secretaria, o qual deverá ser obriga 

toriamente publicado no Diário Oficial;

IV - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou 
delegadas pelo Governador do Estado;

V - encaminhar à Assembléia Legislativa informações por escrito, quand o 
solicitado pela Mesa, podendo ser responsabilizado, na forma da lei, em 

caso de recusa ou não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como de 
fornecimento de informaçõ es falsas.
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III - Irredutibilidade de subsídios, ressalvado o 
disposto nos arts. 37, X e XI, 38, § 4o, 150, II, 153, III 
e 153, § 2o, I, da Constituição Federal. 

III - Dedicar-se à atividade político-partidária. 

 

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

 

V - Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual 
se afastou, antes de decorridos três anos do 
afastamento do cargo por aposentadoria ou 
exoneração. 

Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 

Seção II - Do Tribunal de Justiça (Art. 100 ao 101) 

O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de 
desembargadores, em número fixado em lei, nomeados entre os juízes de última entrância, observando o 
disposto nos Arts. 95 e 96, V, desta Constituição. 

O art. 101, dispõe sobre a competência privativa do Tribunal de Justiça. Fique atento ao estuda-lo! 

Seção III - Revogada 

Seção IV -  Dos Juízes de Direito e Juízes Substitutos (Art. 105 ao 107) 

Em primeiro grau de jurisdição, a carreira da magistratura compreende as entrâncias, definidas na Lei de 
Organização e Divisão Judiciárias. Além de outros enumerados em lei, constitui requisito e inscrição no 
concurso de ingresso na carreira ser bacharel em Direito. 

Seção V - Da Justiça Militar (Art. 108) 

 

A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, 
pelo Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar. 
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Seção VI - Dos Juizados Especiais e dos Juízes de Paz (Art. 109 ao 110) 

A competência, a composição e o funcionamento dos juizados especiais, de causas cíveis de menor 
complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo serão determinados na Lei de 
Organização e Divisão Judiciárias, observado o disposto no art. 98, I, da Constituição Federal. 

Seção VII - Do Controle da Constitucionalidade (Art. 111 ao 113) 

São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal, em face desta Constituição: 

✓ O Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa; 
✓ O Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado; 
✓ O Prefeito e a Mesa da Câmara do respectivo Município, quando se tratar de lei ou ato normativo 

local; 
✓ O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; 
✓ Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa; 
✓ As federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual; 
✓ O Deputado Estadual. 

 

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

CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA  

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

 

Funções Essenciais 
à Justiça

Do Ministério Público (Art. 114 ao 122)

Da Procuradoria-Geral do Estado (Art. 123 ao 126)

Da Defensoria Pública (Art. 127 ao 128)
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Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. Todavia, descreveremos acerca da 
seção da Advocacia Pública. 

A Advocacia do Estado, como função institucionalizada e organizada por lei complementar, 
terá como órgão único de execução a Procuradoria-Geral do Estado, diretamente vinculada ao 
Governador e integrante de seu gabinete. 

➔ Compete à Procuradoria-Geral do Estado, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por 
lei: 
✓ A representação judicial e extrajudicial do Estado e a consultoria jurídica do Poder Executivo; 
✓ A unificação da jurisprudência administrativa do Estado; 
✓ A cobrança judicial da dívida ativa do Estado; 
✓ A realização dos processos administrativo-disciplinares, nos casos previstos em lei; 
✓ A orientação jurídica aos Municípios, em caráter complementar ou supletivo. 

 

O ingresso na carreira de procurador far-se-á na classe inicial, mediante concurso público 
específico de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral do Estado, 
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, obedecida, na nomeação, a ordem 
de classificação. 

É ASSEGURADO AOS PROCURADORES DO ESTADO: É VEDADO AOS PROCURADORES DO ESTADO: 

I - irredutibilidade de subsídios e proventos; 

I - exercer advocacia fora das funções institucionais; 

II - inamovibilidade, na forma da lei; 

III - estabilidade após três anos de efetivo exercício, 
mediante avaliação de desempenho perante os 
órgãos próprios, após relatório circunstanciado da 
Corregedoria; 

IV - promoção voluntária por antiguidade e 
merecimento, alternadamente, observados os 
requisitos previstos em lei; II - o exercício de qualquer outra função pública, 

salvo o magistério V - subsídios fixados com a diferença de cinco por 
cento de uma para outra classe, observado o 
disposto no art. 27, XI, desta Constituição. 
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O Procurador-Geral do Estado, chefe da instituição, é de livre nomeação do Governador, 
preferencialmente dentre os integrantes da carreira e gozará de tratamento e prerrogativas de 
Secretário de Estado. 

TÍTULO VI - DOS TRIBUTOS E DOS ORÇAMENTOS 

Esse título contém duas subdivisões: 

 

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

TÍTULO V - DA ORDEM ECONÔMICA (ART. 139 AO 164) 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 139 ao 164. As chances desses dispositivos serem cobrados 
em sua prova são mínimas.  

TÍTULO VI - DA ORDEM SOCIAL (ART. 165 AO 226) 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 165 ao 226. As chances desses dispositivos serem cobrados 
em sua prova são mínimas.  

TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

(ART. 227 AO 259) 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 227 ao 259. As chances desses dispositivos serem cobrados 
em sua prova são mínimas.  

Da tributação e do 
orçamento

Capítulo I - Da Tributação (Art. 129 ao 131)

Capítulo II - Da Repartição das Receitas Tributárias (Art. 132)

Capítulo III - Dos Orçamento (Art. 133 ao 138)
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 60 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-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Grande abraço!  

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - 
Conforme a Constituição do Estado do Paraná Art. 77. O Tribunal de Contas, integrado por sete 
conselheiros, tem sede na Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 

estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 101 desta Constituição. § 1º. Os 
conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados dentre brasileiros que 
satisfaçam os seguintes requisitos: 

 I - Mais de trinta e Cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade. 

 II - Idoneidade moral e reputação ilibada. 

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

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

 Assinale a alternativa CORRETA. 

a) apenas I e II. 

b) apenas III e IV. 

c) I, II, III e IV. 

d) nenhuma das alternativas. 

Comentários 

De acordo, com o art. 77, da CE do Paraná a alternativa correta é a letra C.  



 

 

 

 

 

34 
39 

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - 
Conforme a Constituição do Estado do Paraná. Art. 18. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, 
competindo-lhe, no que couber, o disposto no art. 75 desta Constituição. 

b) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal. 

c) As contas dos Municípios ficarão, a cada ano, durante sessenta dias, nas Câmaras Municipais, à disposição 
de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei. 

d) Nenhuma das alternativas. 

Comentários 

De acordo com o art. 18 da Constituição Estadual do Paraná a alternativa correta é a letra D. 

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - 

Conforme a Constituição do Estado do Paraná complete a lacuna abaixo: art. 27 § 11. Nos concursos 
públicos promovidos pela Administração Pública, não haverá prova oral de caráter eliminatório, 
ressalvada a prova didática para os cargos do _____________ 

a) nível técnico e magistérios. 

b) Magistérios. 

c) nível superior e magistério. 

d) Nenhuma das alternativas. 

Comentários  

De acordo com o art. 27, § 11, da CE do Paraná a alternativa correta é a letra B.  

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - 
Segundo a Constituição do Estado do Paraná Art. 27. Complete a lacuna abaixo: 

 A administração pública__________, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, 
economicidade. 

a) direta e indireta 

b) direta, indireta e fundacional 

c) direta, indireta, organizacional 

d) Nenhuma das alternativas. 

Comentários 
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De acordo, com o art. 27, da Constituição Estadual do Paraná, a alternativa correta é letra B.  

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - Como 
exposto na Constituição do Estado do Paraná Art. 79. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) O poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, com o auxílio dos Secretários de Estado. 

b) O poder Executivo e Legislativo é exercido pelo Governador do Estado, com o auxílio dos Secretários de 
Estado. 

c) O poder Judiciário é exercido pelo Governador do Estado, com o auxílio dos Secretários de Estado. 

d) Nenhuma das alternativas. 

Comentários 

De acordo, com o art. 79, da CE a alternativa correta é a letra A. 

 Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - De 
acordo com a Constituição do Estado do Paraná Art. 93. São órgãos do Poder Judiciário no Estado: Assinale 
a alternativa INCORETA. 

a) o Tribunal de Alçada. 

b) o Tribunal de Justiça. 

c) os Tribunais do Júri. 

d) Nenhuma das alternativas. 

Comentários 

De acordo, com o art. 93 da Constituição Estadual a alternativa correta é a letra A. 

 (NC-UFPR - Contador (Pref. Matinhos) /2019) - O responsável pelo controle externo das contas 
municipais no Estado do Paraná é: 

a) a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

b) o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

c) as respectivas Câmaras de Vereadores. 

d) o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

e) o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Paraná. 

Comentários 

De acordo, com o art. 18 da CE Paraná a alternativa correta é a letra C. 

 CEBRASPE (CESPE) - Técnico Judiciário (TJ PR) /2019) - A integridade territorial do Paraná, protegida 
pela Constituição desse estado, somente pode ser alterada mediante 

a) aprovação da população local, por meio de plebiscito, e lei complementar federal. 
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b) aprovação da população local, por meio de plebiscito, e lei complementar estadual. 

c) aprovação da população local, por meio de referendo, e lei complementar federal. 

d) aprovação da população local, por meio de referendo, e lei complementar estadual. 

e) lei complementar estadual de iniciativa popular. 

Comentários 

De acordo com o art. 3º, da CE Paraná a alternativa correta é a letra A. 

 CEBRASPE (CESPE) - Técnico Judiciário (TJ PR) /2019) - Segundo a Constituição do Estado do Paraná, 
esse estado tem competência 

a) privativa para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais presentes no seu território. 

b) comum com os municípios para legislar sobre temas de interesse local. 

c) comum com a União para legislar sobre direito tributário. 

d) concorrente com a União para zelar pela guarda da Constituição e das instituições democráticas. 

e) concorrente com a União para legislar sobre procedimentos em matéria processual e custas dos serviços 
forenses. 

Comentários 

De acordo, com os incisos IV e XI, do art. 13 da Constituição do Estado do Paraná a alternativa correta é a 
letra E. 

 COPS UEL - Escrivão de Polícia (PC PR) /2018) - Sobre as competências do Governador do Paraná, 
definidas constitucionalmente, considere as afirmativas a seguir. 

I. Solicitar a intervenção federal no Estado, nos termos da Constituição Federal. 

II. Realizar as operações de crédito previamente autorizadas pela Assembleia. 

III. Prover e extinguir os cargos públicos estaduais e municipais, na forma da lei. 

IV. Dispor sobre a organização das administrações estadual e municipal. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

Comentários 

De acordo, com o art. 87 da Constituição do PR a alternativa correta é a letra A. 
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LISTA DE QUESTÕES  

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - 
Conforme a Constituição do Estado do Paraná Art. 77. O Tribunal de Contas, integrado por sete 
conselheiros, tem sede na Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 

estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 101 desta Constituição. § 1º. Os 
conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados dentre brasileiros que 
satisfaçam os seguintes requisitos: 

 I - Mais de trinta e Cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade. 

 II - Idoneidade moral e reputação ilibada. 

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

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

 Assinale a alternativa CORRETA. 

a) apenas I e II. 

b) apenas III e IV. 

c) I, II, III e IV. 

d) nenhuma das alternativas. 

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - 
Conforme a Constituição do Estado do Paraná. Art. 18. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, 
competindo-lhe, no que couber, o disposto no art. 75 desta Constituição. 

b) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal. 

c) As contas dos Municípios ficarão, a cada ano, durante sessenta dias, nas Câmaras Municipais, à disposição 
de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - 

Conforme a Constituição do Estado do Paraná complete a lacuna abaixo: art. 27 § 11. Nos concursos 
públicos promovidos pela Administração Pública, não haverá prova oral de caráter eliminatório, 
ressalvada a prova didática para os cargos do _____________ 

a) nível técnico e magistérios. 

b) Magistérios. 

c) nível superior e magistério. 
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d) Nenhuma das alternativas. 

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - 
Segundo a Constituição do Estado do Paraná Art. 27. Complete a lacuna abaixo: 

 A administração pública__________, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, 
economicidade. 

a) direta e indireta 

b) direta, indireta e fundacional 

c) direta, indireta, organizacional 

d) Nenhuma das alternativas. 

 (Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - Como 
exposto na Constituição do Estado do Paraná Art. 79. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) O poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, com o auxílio dos Secretários de Estado. 

b) O poder Executivo e Legislativo é exercido pelo Governador do Estado, com o auxílio dos Secretários de 
Estado. 

c) O poder Judiciário é exercido pelo Governador do Estado, com o auxílio dos Secretários de Estado. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 Instituto Excelência - Técnico em Administração Legislativa (CM Corumbataí do Sul) /2019) - De 
acordo com a Constituição do Estado do Paraná Art. 93. São órgãos do Poder Judiciário no Estado: Assinale 
a alternativa INCORETA. 

a) o Tribunal de Alçada. 

b) o Tribunal de Justiça. 

c) os Tribunais do Júri. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 (NC-UFPR - Contador (Pref. Matinhos) /2019) - O responsável pelo controle externo das contas 
municipais no Estado do Paraná é: 

a) a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

b) o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

c) as respectivas Câmaras de Vereadores. 

d) o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

e) o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Paraná. 

 CEBRASPE (CESPE) - Técnico Judiciário (TJ PR) /2019) - A integridade territorial do Paraná, protegida 
pela Constituição desse estado, somente pode ser alterada mediante 

a) aprovação da população local, por meio de plebiscito, e lei complementar federal. 

b) aprovação da população local, por meio de plebiscito, e lei complementar estadual. 
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c) aprovação da população local, por meio de referendo, e lei complementar federal. 

d) aprovação da população local, por meio de referendo, e lei complementar estadual. 

e) lei complementar estadual de iniciativa popular. 

 CEBRASPE (CESPE) - Técnico Judiciário (TJ PR) /2019) - Segundo a Constituição do Estado do Paraná, 
esse estado tem competência 

a) privativa para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais presentes no seu território. 

b) comum com os municípios para legislar sobre temas de interesse local. 

c) comum com a União para legislar sobre direito tributário. 

d) concorrente com a União para zelar pela guarda da Constituição e das instituições democráticas. 

e) concorrente com a União para legislar sobre procedimentos em matéria processual e custas dos serviços 
forenses. 

 COPS UEL - Escrivão de Polícia (PC PR) /2018) - Sobre as competências do Governador do Paraná, 
definidas constitucionalmente, considere as afirmativas a seguir. 

I. Solicitar a intervenção federal no Estado, nos termos da Constituição Federal. 

II. Realizar as operações de crédito previamente autorizadas pela Assembleia. 

III. Prover e extinguir os cargos públicos estaduais e municipais, na forma da lei. 

IV. Dispor sobre a organização das administrações estadual e municipal. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

GABARITO 

1. C 
2. D 
3. B 
4. B 
5. A 
6. A 
7. C 
8. A 
9. E 
10. A 
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