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I INTRODUÇÃO (Primeira Fase)

A parTir de 31 de março de 1964, medianTe
ATos InsTITUCionais e ComplemenTares, a ConSTITUI
ção de 1946 fOI oubSTanClalmenTe al~erada e
ImplanTou-se, no Brasl I, um regime aUTorlTórlo
cenTrai Izador, qUQ desfigurou a frágl I democracia
brasl le,ra daquela época

Es~a anomal la hisTórica gerou, no domfnla
Jurfdlco, a ouTorga de Uma CarTa ConsTITucional
prodUZIda pelo arbfTrlo No Plano pol íTlco e eco
nõmlco, redundou numa e5T~uTura cenTrai Izada de
poder, que abalou os pl lares da Repúbl Ico e alUIU

bases da Federaçáo.

No enTanTo, o povo brasl 1~lro, fiaI b Tra
dlçáo republ lcana e 00 federalismo, logo deu Iní
cio à resisTênCia democráTica. Ape$or da forTe re
pre3s0o, parTICIpoU aTivamenTe da lu~o pela rRcon
quls~a da Democracia, pela defeso aberTa do~ dl
relToG humanos, pela convocaç60 de uma Assemblóla
NaCIonal ConsTITUinTe e pelas campanhas de descen
TraI Jzação e em defesa do munIcipal 15mo

CompromeTido Tradição de lu~a e
com o povo que nos elegeu para sermoa um dos seus
rep~esenTanTe~ na d~fesa dos In~ereBses nacionaiS
e populares, conSideramos o Trabalho de elaboração
conG~ITucJonaJ desTa Ass~mbJéla a conTinUIdade da
lUTa pela ImplanTaçOo de um ESTado Democ~áTico e,
congequenTemenTe, pelo· reaflrmação dos valores
fundamenTaiS da pessoa humana, cuja garanTia, en
Tre nós, dependerá, em granda parTa, da o~ganlza

çOo e funcionamenTo do ~5Tado que buscamos
consTrurlr

Assim sendo, iniCiamos o nosso SUbsTITUTI
vo, com a deflnlçOo d~ alguns prlncfplQs geraIs
que consagram a Id~la de ESTado DemocróTfco de DI
reiTO, no qual se fundamenTa a eSTrUTura republI
cana, federaTiva e municipal ISTO, que propusemos
como InsT~umenTo de governo popular, cujo pode~,

além de emana~ do Povo, ISTO é, além de Ter sua

orIgem a~ravés de eleições periódicas, J Ivro$, dl
re~a$, em Todos os níveis e pelo sufróglo secreTo
e universal, deve ser ~feTlvam~nTe exercido com o
povo aTravés de uma democracia parTlclpaTlva e n60
apenas represenTaTiva

A aTua) A~sambléla Nacional ConsTITuinTe
parTiu, acerTadamenTe, de ampla coleTa de suges
Tões, TanTo dos próprios ConsTITuinTes quanTO, QQ
forma I novadora I de 'todos os segrnenTos da

~ocledade Milhares foram 09 SU9~~Tões e mmendas~

bem comO dmzenas foram 05 reuniões com depoimenTos
e debaTes enTre consTITuinTes, 'técniCOS e lIderan

ças comunlTó,....loS ObTeve-se. assim, vai losa con
Tribuição para o ~s1"udo das Subcomlssóas

00 exaus~IVo e compeTen~e Trabalho das Sub
comissões, resulTaram Três AnTeprojeTOS e relaTÓ
rios finaIS, que vieram ao exams do RelaTor da Co
missão, cada qual TraTando de aspecTos ImporTanTes
da organização do ESTado

Foi Tão pr~ffcuo o desempenho das Subcomls
sõeg que a Tarefa do RelaTor fiCOU ImensamenTe
facl I ITada

Nossa par~lclpação SQ resumiU, na verdade,
a UM Trabalho de slsTema~lzação e coordenação do
aprovado naquQIQs organismos e mUITo bem sinTeTI
zados peloa respec~lvos RelaTores. Procedemos, em
seguida, ao enxugamanTo do ~exTo para eviTar du
pllcldades dcnnecessárlas, reduzindo ao
Indispensável a enumeração das compe~êncfas de
cada Rsfera de poder, e remeTendo para as dlsposl
ç~es TranSITórias c para a legislação ordln6rla ou
complemenTar os drsposlflvos próprios desse Tipo
de dIploma legal

Preocupou-nos sobremaneira deixar paTanTe a
queSTão da aUTonomia, TanTo que, dos 2~ arTigos do
SubSTiTUTIVO, 18 a ela se referem, dIreTa ou
IndIreTamenTe Também esTeve sempre presenTe em
nossas cogiTações o problema da descenTralização,
pOIS, em noaso enTender, a via democróTlca pas~a,

necessariamenTe, pela descenTralização do poder, e

e preciso reTomá-Ia com u~gêncla se quisermos
consTrUIr um EsTado tia DireiTo dU~adouro.

II PARECE~ (Pr:melra Fase)

ATendendo recomendação ~QglmsnTal, eMITI
mos, a segUir no~so parecer sobre cada um dos
An~aprojeTo~

2 a UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Agiu bpm o RelaTor, DapuTado Con~TI~ulnTe

Slgmarlnga Seixas, ao aTEnder às sugesTões em de
fesa da FederaçOo e deI ImiTar os bens e a compe
Tência da Unlão de formo a garanTIr a JUSTO e de
vida ~auTonomla TanTo aos EsTados, quanTO aos
Munlcfplos

AdOTando a essHncla de seu AnTeproJ~To,

p~efc~lmos nao en~rar em de~a'hes em relação aos e
compeTenclas doe ESTados e dos Muntcrplos,
9a~anTlndo-lhe5, no enTanTo, o que não foi Qxpll
ciTamenTe deSTinado à União.

QuanTo ao DisTriTo rederal, a aspiração dos
habl~anTes da CapiTal da Ropúbl ICO a uma aUTonomia
pol fTlca, flnanc~lra, admlnlcTraTlva e legislaTI
va, aprovada no AnTeprOJeTO, foi ~ambém por nós
acolhida.

Os disposiTivos relacionados com os Terrl~

Tórlos FederaiS Também foram por nós Incluídos no
SubSTITUTivo. No en~anTo, o polémlco assunTo da
Transformação dos Terrl~órlos do Amapó e Roraima
em ESTados, por considerarmos a maT~rla objeTo de
lei complemenTar e por nOo enconTrarmos argumenTos
Técnicos que pudéssemo3 UTJ I Izar para JUSTificar a
sua Tr~n&formação ImediaTa, encaminhamos o aS5un~o

da forma que nOâ pareceu a mais adequada, nas DIS
posições TransslTórlas.

ManTivemos praTlcamcn~e InTocado o capfTulo
relaTivo à In~~rvenção, suprimindo apenas os casos
que julgamos de menor graVidade, passrvels de ou
Tro TraTamenTo em lei.
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OUTras 314, por iraiarem de maiérla infra
consilTuclonal ou por se refertrem a Qssunios de
ouira comissão iemóilca receberam parecer paro não
acolhimenTo (248) ou fo~am conslde~odas prejudica
das (66)

2 b - ESTADOS

o AnTeprojeTo da SubcomJssáo dos EsTados,
cujo Relaior foi o DepuTado ConsTITuinTe Siqueira
CompQs, apresenTOU um COnjUnTO de diSposiTIVOS I
novadores e bem arTiculados, relaTIvamenTe à or90
nlzaçOo, aUTonomia, ordem econômica, financeira e
Jurldlsclonal dos ESTados, e quanio Q IdenTifica
ção dos seus bens, sua compeTência legislaTiva
própria. reSidual e supleilva s, ainda, seus
encargos

72 fo~am acolhidas
seu conTeúdo e fo~ma, ouT~as

~edaçõo dlfe~en~e

3

pJenamenie, MuiTas em
no merlTo, embora com

Os anseios de descen~~al Ização do aTIvidade
pol f~.co-cdmlnlsT~aTlva eSTaTal fo~am conTempla
dos, no AnTeproJeTo, com a deflnlçõo precisa dessa
esfe~a InTermedIária de governo- o Estado e
suas relações com a União e os MunlclploS Ao mes
mo iempo o AnTeprOjeTo da Subcomissão procurou a
iender às pOSTulações redlvlslonlsTas do PaIs, com
a JUSTificaTiva de que a criação de novos Esiados
Traria "vanTagens", denTre as quais "oceleraçóo
do desenvolVImenTo InTegrado" e "forTaleclmenTo
econômico de regiões subdesenvolvidas"

Os dispOSITIVOS ~Elaclonados com a organi
zação e compeTênCia dos ESTados foram, no geral,
Incorporados ao nosso SUbSTITUTIVO, salvo quan10
ao faio de que procuramos da~-Ihes uma enunCiação
mais abrangenTe, sem desce~ a deTalhes EnTendemos
que, dessa forma, esTaremos colaborando, já nesTe
segundo n{vel de fi IT~agem do p~ocesso de elabora
ção consTITucional, para chagarmos a uma conSTI
TUiÇão moderna e duradoura.

MUITos dispOSITivos relaCionados com os Po
deres LegislaTivo, ExeCUTivo e JudiCiário, e com o
MinisTériO Públ Ico, pude~am ser eliMinados em ra
zão do enTendimenTO de que as dlsposlyões consTI
Tucionais relaTivas à União - já amplamenTe TroTa
das em oUTros Comissões - aplicam-se ao Esiados

Fl~almenTe, enTendemos que cabe à ConSTI
Tuição definir a fo~ma como os ESTadas podem
Incorporar-se, desmembrar-se, anexar-se ou ser
criados Mqp a criação de ESTados, p~opr'amenTe

diTa, é maTéria Inf~aconsTITuclonal, que será me

lhor TraTada em lei complemenTar, após eSTudos
mais profundos, que não poderiam ser realizados
denTro dos rígidos cronogramas do processo
c c rres-r L't o t rv-rsa Preferimos, por ISSO, Incluir a
quesiáo nas Disposições Tra~slTórlas de modo a ser
deVidamenTe TraTada por uma Comissão de RedlVisáo
Te~~ITorlol do Po(s, a ser ,nsTalada logo após a
promulgaç60 da nova CarTa Magna, com prazos defi
nidos para conclUIr seus esTudos e AnTeprOjeTos

2 c - MUNICípIOS E REGIÕES

O esmero na elaboração, a boa Tecnlca le
gIslaTIva e o con~e0do fiel às hisTóricas relVln
d\cações munlclpallsTas, conTidos no AnTeprOjeTO
da Subcornlssôo dos Municípios e Reglõe~, poupou
nos precioso iempo no seu exame e~05 Jeva a para
benIzar o Relo~or, Depu~ado ConsTI7uJnTe Alo~slo

Chaves

Como não poderia deixar de ser, o Aniepro
JeTO foi aproveiTado em sua quase TOTalldada,
devendo-se regISTrar que as maTérias que, pelo
seus Teor, pudesseM ser consideradas não perTinen
Tes ao âmbiTO desTa ComIssão, mas IndlreTamenT~

~elaclonados com sua TemóT!co, foram acolhidas na
forma do Anexo II, de modo a serem levadas na de
"I da conia pe.l..a Com I ssão de SI sTemaT I zação, ia I s a
sua jmpo~~ãncJa para as comunas brasIleiras e a
qual Idade dos disposiTivos produzidos

Po~ ou~ro lado em lugar da enume~açóo

xausilvo e pormeno~lzada das compeTências dos Mu
nlcrplos, preferimos opTar por uma formulação sin
Téilca, não, porém, menos abrangenTe, parTindo do
princípiO geral de DireiTO, segundo o qual "o que
não for proibido é permiTido"

EMENDAS

No maiS, o SubSTITUTIVO qU~ Oferecemos co
primeiro exame da Comissão da Orgonl=açào do ESTa
do iraduz, salvo melhor jufzo, o pensomenTo cons
TI~uclonal resulianTe co efiCienTe e CUidadoso
Trabalho das Subcomlssõas

Esperamos que ela possa servir de basa para
a conirlbulção final que se espera deSTa Com!ssão

3 AGRADECIMENTOS

Como os excelenTes relaiorlos das Subcomis
sões foram uma decorrênCia lógiCO naTural dos
Trabalhos nelas desenvolVidos, cumpre-nos ap~esen

Ter não só aos RelaTores, mos Também aos Trés Pre
sidenTes, os nossos cump~lmenTos, Ton~o pela formo
dinâmica quanTO pelo raro brf IhanTlsmo e efeTiva
liderança com que conduziram os Trabalhos de suas
respecTivas Subcomissões

Por ISSO, 00 mesmo Tempo em q~e apresenTa
mos os nOS50~ cumprimenTos aaos RelaTores e a TO
dos os membros das Subcomissões, refe~lmo-nos, de
manel~a especial, aos eminenTes ConsTITUInTes Jo
fran FrejaT, Chagas Rodrigues e Luiz AlberTo Ro
drigues, deixando cla~o nossO reconheCimenTo pelos
seus exp~esslvos mérITos

Concluindo, julgamos oporTuna= algumas pa
lavras de agradecimenTO, TanTo aos I lUsTres e no
bres membros da Comissão e ao seu digno, eficienTe
e dedicado PreSidenTe, Depuiado ConsTliulnTe Tho
maz Nonô, quanTO aos serVidores do Senado Federal
e da Cámara dos DepUTados, que noS a~enderam com
presieza e dedlcaçâo, perdendo, mUITas vezes, ho
ras de sono e descanso, dando aos Trabalhos o ~IT

mo de uma eflcáclc que nos ImpreSSionou deve~as

Na pessoa do SecreTó~lo da Comissão, ~dson Noguei
ra da Goma, a9~adecemos a Todos

Cabe Também desTacar o Trabalho prOfícuo e
dlu~urno ~eal Izado por Toda a equipe do Ceniro de
Informó~lca ~ ProcessamenTo de Dados do Senado Fe
deral. cujo DireTor-ExecuTIvo, Sergio de OTcro RI
beiro, nos cedeu, Inclusive, sua própria sala de
reuniões Na sua passoa, agradecemos a Todos os
p~esTlmosog servidores daquele orgco

Agradecemos, Também, o alguns amigos pesso
aIs que, com sua expe~léncla c formaçao de ~aJs

alTo n{vel, InTegraram nossa equipe de asse5~ora

menTo TécnIco Professores Geraldo ATai Ibo, Dloso
Lordel lo de Mel lo, OTTo Brocarense CosTa, FranCIS
co de Assis Lemos de Souza Ivo Ferreira de
O I I v e I ra

QuanTo aos nossos Assessores, sua colabora
ção foi de IneSTimáVel valor e fazemos quesTão de
declinar, a seguir, seus nomes, expressando, a To
dos, a nossa graTldõo e nossos melhores elogios

São eles

- Alzlro Sllvo-Fllho
- Dirceu Teixeira de MaTOS
- El las de OI fvcfra Mo~~a

- ESTêvão Chaves de Rezende Mariín5
- Is,"ae I TeSTa
- João da Cruz de Jesus Cos~a

- José AriSTides de Moraes FI lho
- Olavo Nery CorsaiTo

QUan~o às 557 emendas recebidas, Todas elas
foram devidamenTe anal ISQdas, merecendo, cada uma,
o nosso parecer, conforme anexo deSTe ~elaTo~lo

A Todos os membros de nosSO
paio a9~adecemos a permanenTe
colaboração

Gablneie de a
Impresclnd{vel



III - PARECER GERAL SOBRE AS EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

§ 29 - Lei fEdQraJ ~egula~á

5fmbolos nacJonal~.

uso dos

o p~azo ~uplcmanTa~ abe~To pa~a a aprcgen
Taç60 de emendas ao SubSTITUTivo, malgrado o lapso
de Tempo eXTraordInariamenTe curTo para sua
análise, Trouxe ao TeXTO o enriquecimenTo de con
Tribuições de monTa, aTravés do aproveiTamenTo de
valiosos apories, conTidos num universo do ~3S

emendas

o exame deTido das proposTas, bem como as
consulTas a mUI~os de seus signaTárIos, com o
consianiQ apolo dos IniegranTes da equipe de as
sessoramenTo, Tornou possrveJ co~cvma novo re
doç60 do Subsiliuilvo que levou em conTa o móxlmo
de elemenTos perTinenTes Tema de nossa
Comissão

IV - OBSERVAÇÕES FINAIS

No dia 13 de Junho, às Três horas e qUinze
minuTos da madrugada, após doze horas e mala de
Trabalho, o PreslqenTe da Comissão, ConsTiTUinTe
josé Thomaz Nenô, deu por encerrada a reunião na
qual foram aprovados o subsTITUTivo do RelaTor e
nove emQndos, das 248 desTacadas. Logo a seguir
concluJmos no~aa Tarefa, Inserindo o conTeúdo doo
referidas emendas no TexTo final, sls1emaTlzando
o, o que resulTou no presenTa AnTeprojeTo da Co
missão de organização do Esiado, pronTo para ser
encaminhado à Comissão de SiSTemaTIzação

Brasíl la (DF), 13 de Junho de 1987

ConsTITUinTe 30SÉ RICHA
Relaior

V - ANTEPRO"ETO DA COMISSÃO

TíTULO

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPíTULO I

PRINCIPIOS GERAIS

Ari 19 -~O Brasl I é uma República Fede-
raTIva InsTITuída pela vonTade do Povo como um Es
Tado democró~lco de Dlrel~o.

Paróg~afo único - Todo o poder emana do
povo e com ele é exercido, nos ier~os dQ~Ta

ConSTITuição

ArT 29 - A RepúblIca FederaTIva do Bra-
si) é con~TtTurda, sob regime represenTaTIVO, pela
união Indissolúvel dos ESTados, e Tem como
f.nal Idade

I - defender a soberania nacional e
buscar a conVivênCia pacifica cooperaçáo In-
Ternaclonal,

II - zelar pelo respeiTo à dignidade
da pessoa humana e promover a sua valorização,

§ 39 - O Idioma porTuguês é a I fngua ofi
ciai do BraSI J.

CAPITULO II

ORGAN~ZAÇÃO POLITICO-ADM~NISTRATIVA

Ar~. 39 - A organização pcl í~lco-

adminisTraTiva da Repúbl Ice FederaTiva do Brasl I
compreende a UnIão, 05 ESTados, o DIsTriTo Federal
e os MunicípIOS, Todos Eles auTônomos em sua rc~

pecilva esfera de compeTencla.

§ 19 - O Dls~~ITO rede~al é a capiTal da
Unlõo

§ 29 - Os Te~~ITó~IOs InTegram a Unlfio.

§ 39 - Os ESTados podem Incorporar-se
~rc GI, subdlvldir-~e ou desmembrar-se para se
nexarem a OUTros ou formarem novos ESTadoG, me
dianTe aprovação das respecTivas Assembléias Le
gislaTivas, das populações dlrsTaman~e lnTereSGa
das, por pleblsc'TO, e do Congrnsso Nacional por
lei complemenTar

§ 49 - A crloç60, a Incorporação, a fuoão
desmembramenio de Munlcfplos, obedecidos os

requisiToS prevlsios Cm lei complemeniar federal,
dependerão dQ cmnsulTc prévia, medianTe plebisci
TO, b~ populações direTamenTe InTeressadas, da a
provação das Cómaras de Vereadores doo Munlcrplos
afeTados darão por lei eSTadual

§ 59 - LeI complemenTar federal disporá
sDbr~ a criação de TerrlTorlo, sua Transformação
em Esiado ou sua rclniegraçOo ao ESTado de origem

§ 69 - Os ESTadoG, o OIGirlio r~deral e
Municípios poderão Ter símbolos próprios.

ArT. 49 - Cabe à Unlôo, 003 ESTados, ao
DISTrITo Fadaral e aos Munlcfplos cumprl~ e fazar
cumprir a ConsTITUição Federal, as ConSTITuições
dOG EaTados federadoG o aü leiS, zelar pelas ino
TITulç6ao democráTicas, bem como leglolar e ediTar
normas ~obre iodo~ os a~sunTo_ de CuaG respecTlva~

esferas da compeTéncla

Parágrafo único - Con~TITul compeTênCia ou
encargo do Município o que for de pr~domlnanTe In
ieresse local: do ESTado o que fo~ de InTeresse
oupramuniclpol, c da Un.ão aqui lo que repreflenTar
In~crasse naclonar

ArT 59 - À União, aos ESTados, ao DIS-
TriTO Faderal e aos MunIcípIOS ~ vedado·

I - eSTab~lecar CUITOO rei Iglosos
ou IgreJas, subvencioná-10o, embaraçar-lhes o
xcrc!clo ou manTa~ com eles ou seus repreocn~an~ac

relações de dependêncIa ou 01 lança, ressalvada a
colaboração de InTeresse público, na forma e nos

ImiTes da lei faderal,

III - garanTir os dlrelios IndividuaiS
e coleilvos, bem como a Igualdade de oporTunldadcn
para a efe~lvação da JU5~iça,

COS, e
II - recusar fé aos documenTos públ 1-

§ ~ç - São sfmbolos naCIonais a Bandeira,
o Hino e as Armas da R~públ Ico, adOTados na daTa
da promulgação desia ConSTITUiÇão

IV
coleTivo

culTural

- p~omover o bem eSTar Individuai
desenvolVimenTo socJal, econômico e

III - aUTorizar ou real Izar rmprecndl-
menTos ou desenvolve~ aTlvldade~ que represen~~m

risco à VIda humana, ao equl I fbrlo ecológico ou ao
melo-~blenTe, ou que Jmpor~e em aIT@~ação no pa
TrimônIO hisTóriCO ~ na paisagem, sem aTender aos
resuJjodos de préVia consulTa plabl$clTórJa nas
á~eas drrsTamenTe envolVidas, confo~m~ dispuser
lei complQmenTar.



5

CAPíTULO III

UNIÃO paz,
II - decla~a~ a gue~ra e celearar a

iV - permiTir, nos casos previsTos em
lei complemenTar, que forças esTrangeiras Transi
Tem pelo ierrlTorlo nacional ou nele permaneçam
rRmpororlamenTe,

ArT. 6Q - São poderes da União o Legisla
Tlvo, o ExecuT,vo e o judlclórlo, IndependenTes e
hormónlcos enTre SI

§19 - É vedado a qualquer dos poderes de
legar compeTénClos a oUTro poder, salvo nos
preVISTOS nesTa ConSTITUiÇão

clonal i

III - organizar manjer a defesa na-

79 - Incluem-se enire os bens da

§2~ - O
poder não poderá
ceções preVISTas

ArT.

c,dod~o .nvesTldo na função de um
exerc~r a de oUTro, sarvo as e~

nesTa ConSTITuição

v - decreiar
InTervenção federal;

VI - auiorlzar
ção e o comércio de ma~e~lal

SIVOS e subs~anclas ~óxlcos,

o esiado de SITio e a

e fiscal Izar a produ
bélico, armas, explo-

Unlôo
VII - eMI~lr moeda,

I - a po~ção de ~erras devolu~as

Indispensável à defesa das fronTel~as, às fo~~lfl

cações e conSTruções rnl I I~ares, bem assim às vias
de comunicação e a prese~vação amblen~al,

II - os lagos e quaIsquer correnTes
de ógua em ~e~renos de seu domfnlo, ou que banhem
mais de um Es~ado, cons~ITuam I ImiTes com OUT~os

países ou se esTendam a Te~rlTórlo eSTrangeiro,

III - as I lhas fluviaiS e lacusTres nas
zonas limíTrofes com oUT~os palses, as praias ma
ríTimas; as I lhas oceanlcas e as maríTimas, ex
clufdas as JÓ ocupadas pelos ESTados na daTa da
promulgação desTa ConSTITUição,

IV - o espaço aéreo;

VIII - fiscal IZa~ as ope~ações de crédi-
TO, de capl~al Ização e de seguros;

IX - esTabele~ pol íTlcas gerais e se-
Toriais bem como elabo~ar e exeCUTar pianOS nacio
nais e regionaiS de desenvolvlmnTo econ6mlco e so
clol,

X - manTer o serviço pOSTai e o Cor-
~elo Aéreo Nacional,

XI - explorar, direTamenTe ou medianTe
concessão ou permissão

a) serviços nacionais, InTereSTaduais e
InTernaCionaiS de Telecomunicações,

n I a I,

v

VI

- a pJaTaforma conTlnenTaJ,

mar TerrlTo~lal e paTrlmo-

b) serviços InSTalações de energia
eléTrica no ã~blTo InTeresTadual e

aproveiTamenTo energéTico dos
cursos d"ógua perTencenTes à Unl6o;

VIII recursos Minerais do subsolo,

XI - os bans que aTualmenTe Ine per-
Tencem quo lhe vierem a ser aT~lbuídos,

§ 49 - A União promoveró, prlo~ITarlmen

Te, o ap~oveITamen~o econômico dos bens de seu do
mrnTo localizados em regiões menos desenvolvidas
do Pafs

§ 19 - É assegurada aos ESTados e Mwnrcí
pios I lioràneos a parTICIpação no resulTado da ex
ploraçáo económlca da plaTaforma conTinenTal e do
mar TerriTorial e paTrl~onlal, na fo~ma preVISTa
em lei

- conceder aniSTia,XVII

c) a navegação aérea, aeroespacial e a
Infra-esTru~ura aeroporTuórla,

d) TransporTe aquavlórlo enTre por~os

braSileiros e fronTeiras nacionais
ou que Transponham os I ImiTes de
ESTado ou do Te~rITórlo; e

e) serviços e InsTalações de energia
nuclear de qualquer naTureza,

XIX legIslar sobre:

XVIII - planejar e promover a defesa per
manen~e conTra as calamidades públicas, espeCIal
menTe as secas e as Jnundaçôes, com a par7Jcipaçêo
dos ESTados, Regiões e Munlcrplos, e

XXII - orsanlza~ e manTer a Pol fCla ~e-

deral bem como as pol íClas CIVI I e ml I ITar e o
corpo de bombeiros ml I ITer do DisT~ITo Federal e
dos TerriTóriOS,

XIV - organizar e ma~Ter os serviços
oficiaiS de esTaTrsTlca, geografia e carTografia,
de âmbiTO naCional;

~V - dlsclpl Ina~ o acesso ao mercado
InTerno de modo a vlabl I Izar o desenvolVimenTo
sóclo-econõmlco, o bem esTar do povo e a real I~a

ção da aUTonomia TecnológIca e culTu~al do Pars,

XII - organizar manTer o Poder
Judlclarlo, o Mlnl~Té~lo PUblico e a Defensoria
Pública do DisTriTo Federal e dos Te~rITórlos,

XVI - exe~cer a classificação de diver-
sões públicas,

- os Te~renos de marinha,VII

9 29 - É assegurada aos EsTados, ao DIS
TriTO Federal e aos Munlcrplos, nos ~ermos da lei,
a parTICipação no resulTado da exploração econômi
ca e do aprOVeiTamenTo de Todos os recursos naTU
raIs, renováveis ou náo renovóvels, bem aSSim dos
recursos mInerais do subsolo, em seu TerriTóriO.

§ 39 - A faíxa InTerna de~aTé cem qui 16
meTros de largura J paralela à linha divisória Ter
resTre do TerriTóriO nacional J é considerada
Indlspensavel à defesa das fronTeIras e seró de
signada comO Faixa de FronTeira, conforme dispuser
leI complemenTar

IX - as caVidades naTurais subTerrâne-
as, aSSIM como os ~íTIOS arqueológicos, pré
históricos e os espeleológiCOS do subsolo,

X - as Te~ras ocupadas pelos índiOS,
que delas ~erão posse permanenTe e usuf~uTO exclu
SIVO das riquezas naTuraiS do solo e de Todas as
uTI I Idades nelas eXISTenTes,

I

8 0 - CompeTe à União

- manTer relações InTernaCionaiS
e parTicipar de organizações
InTernacionaiS, bem como assi
nar convênios e convenções,

a)

b)

direiTO clvl I, comerCiai, penal,
agrário, eleiToral, ma~íTlmo,

aeronauTlco, espacial, processual e
do Trabalho e normas gerais de dl
~elTo financeiro, TrlbuTórlo, vrba
nrsTlco e das execuções penais,



J) JozJdas, minas~ oUTros recursOS mIne
rais e me'talvrgla,

h) Trânsl'to e Traf~90 InTeras1adual
dovlaa e ferrovias federais,

J) nac I ono I Idade, c: I dadan I a e naTura I I za
çõo, - as I lhas f1uvfolG a lacU~Tr~G, e

10 - Inclu~m-5e en'trQ

III

II I lhas oee6nlco9 e marf7fmas
Já ocupadas pelos ESTados e Munlclplo~,,

§ 4Ç - A ~epresenTação Judicial e a con
sulToria Jurídica dQS ESTados e do OlsTrlTo Fede
ral compeTem privaTivamenTe aos SQUS procuradores.
organizados 9M carr~lra com Ingresso medianTe con
curso público de prbVQS e T(Tulos.

Ar't.
EsTados.

I - as óguas supcrflclalo oU sub-
Terrâneas, fluenTes, em depósiTO ou emergenTeg,~

§ 3Ç - As ConSTITuições dos ESTados
€ura~6o a p)Qna aUTonomia dos Municfplos

§ ~q - Após dOIS anos de exercíCIO, o
Procurador do EsTado nfio poderá ser demiTido, se
não po~ deCisão Judicial, nem ~emovlco, a não S~~

no 'nTQ~csSe do se~vlço, sendo-lhe asa~gu~ada pa
rldad~ de remuneração com Mlnlst~rlo Público,
quando ~m regime de dedicação exclUSiva

pcl íTlca de crédiTo, cãmblo e Transfe
rência de valores, comérCIO exTe
rior e InTeresTadual;

navegação lacus~re, fluvial, maríTima,
aérea e aeroespacial, bem aS$lm o
rQglme dos porTos,

~equislção de bens e 5e~v1909 cIvis, em
caso de perigo ImInenTe, e ~I IITa

res, em Tempo de guerra,

~lcTema mon~Tórlo e de medidas, tíTulo
e garanTia dos maTais,

águas, Tel~comunICa9ÔBG, InformáTica,
serviço posTai Q energia;

f)

9)

e)

c)

d)

I) populaçóes Indígenas, Inclusive garan
Tia de seUS direiTOS,

m) emigração, Imigração, enTrado, eXTradl
çáo e expulsão de ee~rangeJros,

n) condições de capacidade paro o exercí
CIO da~ profIssões,

IV - as óreas da Fa1~a de Fron~elra e
Terras devoluTas não compreendIdas denTre as da

União,

Parágrafo ÚnIco - São IndJsponlvBrs para
~uTros fins os ~errQs devolUTas ou arrecadadas pe
Jos ESTados, por açõ~s discriminaTóriOS,
necessórlas a pro~eção dos ecosSI~Temas naTurais

p) sisiemas es~arIST'cO e carTográfIco na
CionaiS,

o) organIzação Judlc.órla e do MInisTériO
Público do D,STriTo Federai e doo
TerriTórIOS, organização adminis
TraTiva dos TerriTóriOS,

r) organlzaçào, QfeTlvo, maTerial bélico,
InSTrução QSpeclflca, JUSTiça e 50
ranilas aos forças policiais e cor
pos de bombolros, bem como condi
ções geral6 de sua convocação,
clualve mobll Ização, IV - organIzar forças policiais civis

ml I ITares e corpos de bombeiros ml I ITares,

sobne as maTér1as de
a 1~91~Joção federal

11 - CCmp2~Q ~op EsTCdos:ArT,

I - legislar
sUa compeTênCia e sUplemenTar

assunTos do sev InTerasge;

XII - e$Tabela02r dlraTrlzes gerais de
ordenação de seu ~errITórlo, objeTiVando coordenar
o d~senvolv'menTO urbano e rural, aprovelTa~ ra
clonolmQnTe os recursos naTurais e preservar o am
bienTe, e

II - organizar a sua JU~Ttça, obser-
vados os prlnc(p'os desTa ConsTITulÇáo,slSTcmas de poupança, cons6rcloG

sorTeios
q)

s) normas gerais sobre produção e consumo;

seguro e prev,déncla

u) dlraTrlzes
nal;

bases

social,

da educação naclo-

Ar't ~2 - A ConsTITulÇáo ESTadual dlsporó
sobre a InJClaTIVO legislaTiva popular e refe-
rendo as leiS, no E~Tado e no MunicípIO.

v) floreSTas, caça, pe§ca e conservcção da
naTureza,

x) normag gerais sobre saúde, ~

z) pessoas porTadora~ de defiCiência de
qualquer'naTureza, InclUSive garan
Tindo seus direiTOS

CAPíTULO IV

ArT, ~3 - O número de DepUTados à A__em
bléla LegislaTiva cor~esponderó ao Triplo da re
p~esenTação do C~Tado federado na Cómara F~deral

e, aTingindo o número de TrinTa e seiS, ~eró a
crescido de TanTos quanTOS fo~em os DepUTados Fe
derais oC'ma d~ doze

§ 19 - O mandaTO dos DepuTados eoTaduals
será de quaTro anos, aplicadas as regras de$Ta
Con~TITuição sobre Imunidades, prerrogaTivas pro
cessuaiS, SUbSldIOS, perda do manda~o, licença,
impedIMenTOS e Incorporaçao às Forças Armadas.

ESTADOS FEDERADOS

§

dual~ sera
percGbG!m,
Federa js.

29 - A remuneração dos DepUTados ESTa
fixada observado o I ImITe de 2/3 do qu~

qualquer TíTUlo, DepUTados

ArT. 99 - Os ESTQdo$ se organizam e se
r2g~m pelas ConsTJTuJções e JeJs que adoTarem, ob
ssrvados os prlncfplos deoTa ConsTITuição CAPíTULO V

§ ~9 - São poderes dos ESTados o LegIsla
TIVO, o ExeCUTIVO c o judICiárIO, .ndependenTes
harmônIcos ~nTre SI.

MUNICípiOS

g 29 - Sôo re~erv~daG aos ESTados Todas
compeTências qua nco lhes sejam vedadas

ArT. 14 - O Município rGger-se-á por
orgânica, VOTada em dOIS Turnos e aprovoda

lei
pOr'



do PrefelTo J do
medIanTe pleiTo

Todo o País,

dois Te~ços dos memb~os da C6mara MunicIpal, que a
promulgoró, aTendIdos os princípiOS eSTabelecidos
nesTa ConsTITuição e na ConsTITuição do respecTivo
ESTado, em especial os segUinTes

X - eJeTlvldade
VIce-prefeiTo e dos Vereadores,
direTo e simulTâneo realizado em

7

b) JUIzados de Paz e de Menores, com aTrJ
bUlção de habl r ITar e celebrar ca
samenTos e de orienTar menores.

§ 10 - CompeTe, ainda, 00 Município
I fomenTar a produção agropecuária e

organizar o abaSTecimenTo urbano,

XII - mQ~er, COm a cooperação do Es?ado,
09 programas de alfabe~lzação e ensino de 19
grou,

II ImplanTar programas de consTrução de
moradla~, bem como prOMover a melhoria das condi
ções hab,~aclonals e de san~amen~o báSICO da popu
lação,

II - Imunidade e lnvlolabl I Idade do
mandaTo dos vereadores, no TerriTório do Munlcl
pio, por suas opinIões, palavras e voTos,

IXI - prOibições e Incompa~lbl I Idades
exercfclo da vereança, aplicado, no que couber,

o dlspos~o nes~e Cons~l~ulção pare os MeMbros do
Congresso Nacional e na Cons~l~ulç&o do respec?lvo
Es~ado para os membros da Assembléia LegislaTiva,

xv - organlzaçáo das funções leglsla-
~Ivas e fiscalizadoras da Câmara MunicIpal, e

IV
do Es~ado,

da população,

presTa~, com a cooperaçáo da União a
serviços de aTenção primaria à saúde
e

v - Ins~ITulção de mecanismos que
a~~e9urem a efeTiva par~lclpação das organizações
comunl~ârlas no planejamenTO e no processo deCISÓ
rio muniCipal

§ 19 - Os Prefel~os e os Vereadores serão
submeTidos a JulgamenTo peranTe os Tribunais de

~ustlça eSTaduais.

§ 29 - São condições da elegibilidade de
Vereador ser brasl leiro, es~c~ n~ exercício dos
dlrelTo~ pol í~lcos e Te~ Idade mínima de dezol~o

9 39 - É faculTado à Câmara de Ve~eadore9

emendar, alTerar e reJel~ar propOSTa de o~çamenTo

do Munlcfplo, bem como Inlcla~Jva de lei em maTé
ria financeira que disponha sob~e o paTrimôniO,
respeITadas as no~mas de planos e orçamen~o con~J

das nes~a ConsTI~uIÇão.

A~~ 1S - O nÚmero de Ve~eado~es da Câma-
ra Munlclpat se~a varIável, conforme dfspuse~ a
ConsTITulç&o do Es~ado, respeiTadas as condições
locals, proporcIonalmenTe ao eleiTorado do Municí
pio, não podendo exceder de vlr~e e um Vereadores
nos Municípios de aTé Um milhão de habiTanTes e de
Trln~a e Três nos demais casos

ArT ~6 - Os GVbsrdlos do PrefeiTO, do
Vlce-Prefel~o e dos Vereadores 5P-~ão fixados pelo
C6mara Municipal, no fim de cada le9IslaTu~o, paro
a legislaTura segUinTe

ParágrafO Único - O I ImiTe da remunE~Qção

dos Ve~eadores será fixado na ConsTITulçáo de cada
EsTado.federado.

V promover adequado ordenamenTo T~rrl-

~orlal, medianTe planejaMenTO e con~role do
ocupação do 5010 urbano e rural

§ 29 - Os Munlcfplos poderão pr~sTar ou
Tros serviços e desempenhar oUTras a~lvldades, me
dianTe delegação do EsTado ou da União, sempre que
lhes forem aTribuídos 0$ recursos necessó~los.

CAPíTULO VI

R~GIÕ~S D~ D~S~NVOLVIM~NTO ~CONÕMICO.

ÁR~AS M~TROPOLITANAS ~ MICRORR~GIÕ~S

ArT -~8 - Para ef~ITos admlnls~ra~lvos,
os ESTados fede~ados e o DisTriTo Fede~al poderão
associar-se em Regiões de DesenvolvimenTo EconÔmi
co e os MunicípIOS em Á~eas Me~ropol ITanas
MIcrorregIões

Parógrafo único - Lei complemen~ar federal
definirá os criTériOS bóslcos paro o eSTabeleci
menTO de Regiões de Oesenvolvlmen~o EConômico e de
Áreas MeTropol I~anas e Microrregiões.

ArT 19 - As Regiões, cons~l~uldas por
unidades federadas I ImfTrofes, porTencen~es ao
mesmo complexo geoeconômico, sóo criadas, modifi
cadas ou eXTinTas po~ lei federal, raTificada pe
las Assembléias Leglsla~ivos dos respecTivos
Es~adoG.

§ t9 - Cada Região Terá um Conselho Re
gional, do qual parTlclparao, como membros naTos
os Gove~nadores e os PresidenTes das Assembléias
LegislaTivas dos ESTados cOMponen~e~

x - Ip-glslar sobre assunTOS de In-
Te~esse municipal predominanTe e 5uplemen~ar

legislações federal e esTadual no que couber,

II - decreTar e arrecadar os TribUTos
de sua compeTência, bem como cpl Ica~ as suas ren
das, sem prejuízo da obrigaToriedade d~ preSTar
con~as e publ Ica~ balanceTes nos prazos fixados em
leI,

Ar~

Munlclplos

III
T~IToS,

17 - CompeTe § 29 - Os planos de aesenvolvimenTo e os
orçamenTos púbJ Ic05, InclusJve o moneiórjo e os
das enTidades da adrnlnls~~ação Indl~eTa, Ip-varáa
em con~a os pecWI la~ldades das Regiões de Desen
volvimenTO Econõmlco, TanTo em relaçqo às despesas
corren~es quanTo às da capl~al, obse~vondo-se rt
gDrosamen~e a InTeg~açáo das ações seTo~Jo's face
aos obJe~lvos Ter~ITorlols do desenvolvlmen~o

§ 39 - Lei comolemenTar federal disporã
sobre o crlaçóo, orgunlzaçóo e gesTáo de fundos
regIonaIs de desenvolvimenTo, bem como sob~e a
por~lclpaçco da União e dos ESTados InTegran~e~ da
Reglào em sua compOSição.

xv - o~9anfzar e pres~o~ os se~v!ços

públicos de predominan~e InTeresse local, e

v - criar, obedecido dispOSTO
nesTa ConSTITuição e nas ConsTITuições e leiS es
TaduaIs, Juízos MunicipaiS conSTITuídos de

a) ~ulzados EspeCiaiS, slngulo~es ou cole
~IVOS, para Julgar pequenas causas
~ Infrações penais a que não se co
mine pena p~lvoTlva de liberdade, e

A~T 20 - Os Es~ados pode~ão, medfan~e

lei comp1emenTa~, criar Áreas Me~ropol ITonas e MI
crorreglbes, consTITuídos por a9rupcmen~os de Mu
nicípiOS I ImfTrofes para InTegrar a organlzdção, o
plan~JcmenTo, Q programação e o execuç&o da fun
ções públIcas de InTeresse me~ropol ITOno ou ml
cror~e9lonal, aTendendo aos princípiOS de In~e9ra

ção e5paclal e se~o~lol .

§ 19 - Cada Area Me~ropol ITona ou Micro~

regláo ~eró um Conselho Me~~opol i~ano ou Mlcro~re-
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IV - reorgonlzor 0$ finanças do Eoia-
do federado que ~uspendc,.. o pagamenTo da sua dCvl
da fundada por maIs de dOlO anos cons~cu"'lvon,

salvo por mOTIVO de força maior,

darado em ou't,...o;

- manier a InTegridade nacional,

- repel Ir Invasão de um ESTado fe-

deexercícIo- garanTir o livre
dos Poderes eSTaduais;

II

I

III
quaisquer-

§ 29 - A União, os E~iado~ e os Municí
pios esiabelecmr60 mecanismos de cooperação de re
cursos e de aTIvidades para assegurar a realização
das funções públ icas de InTeresse meiropol liono ou
mlcro,..,..egional

910nal. do qual parTicIparão, como membros naTos,
os PrefeiTos e 0$ PresidenTes das Câmaras dos Mu
ntclplo$ componenTes

§ 39 - O dispOSTO nes'tQ orilgo cp' Ico-se
ao 0ls"'rlTo Federal, no que couber.

CAPíTULO VII

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

v - a~segurar o enirega aos Municí-
piOS das qUOTas que lhes forem devidas a TfTUlo de
TransferênCia de receITas públ Icao de qualquer
Turcza ou de parTlclpoçao na renda TribUTária,
prazos previSTOS neSTa ConSTITuição ou em lei;

V~I - aSGeeurar observância do~ 08-

gUlnias princípIOS consTITuCIonaIS

ArT. 21 - O DI~TrITo Federal, dOTado de
aUTonomia pol íTlca, legIslaTIva, admlnlsTrajlva
financeira, sera adminiSTrado por Governador DIS
TriTal e disporá de ~ã~ara Leglsla~iva

VI
rol, ordmm

- prover a execuçõo da 101 feae
deCisão Judicial,

§ 19 - A eleição do Governador DIsTriTal,
do Vice-Governador DISTriTal Q dos DepuTado_ O,S
TrlTal$ coincidIrá a do PreSidenTe e Vlce
presidenTe da República, para mandaTo de Igual du
ração, na forma da lél.

a) forma republIcana, democráTica, repre
$p-nTaTlva e foderaTlva,

b) direiTOS da poc~oa numana,

d) presTação de conias da admlnlgTrOçÕO
pública dIreTa e IndireTa

c) auTonomia munIcipal;
- O número de DepUTados OlsTrl1"als

Triplo da represenTaçáo do 015
Câmara Faderal, npllcondo-5e-lhe,
arTigo 13 e seus paragrafos

§ 29
corresponderá
TrlTo Federal no
no que coube!", o

§ 39 - Lei Orgânica, aprovada por dOIS
Terços da Câmara ~eglslaTlva dlsporó sobre a orga
nização dos Poderes LegislaTIVO e ExeCUTIVO, veda
da a dlvl~60 am MunicípIOS.

§ 40 - À represenTação do DiSTriTo Fede
ral na Càma~a Federal e no Senado da Repúbl ica
apl ICa~-5Q-á o disposTO nesTa ConSTITuição Q a le
gislação QlelTo~aJ concernenTe aos ESTados

Ar'" 24 - SomenTe caberá InTervenção do
E~Tado, no Munléíplo localizado em seu TerriTório,
ou da UnIão, no DI$T~ITO Federal ou p-m MunlcfpIo
local Izado Te~rlTórlo Federal, quando

~ - deixa~ de 3ar paga, por dois
anos conseCUTIVOS, a dfVldQ fundada, sal~o por mo
Tivo de força maior,

§ 50 - O DISTriTo Federal InsTITuirá e
arrecadará os 'tribUTOS de compeTênCIa dos ESTados
e Munlcrpios.

II - n60 forem pre~TadaG conTas devi-
das, na forma da lei,

§ 69 - Incluem-se snTre os bens do Dis
TriTO Federal os que IhA forem aTrlbuldoo pela u
nião, no p~aZo de cenTo e OITanTa d,os

Ar"t 22 -~ Le I federa I

ganlzação adm~nIE'traTlva

TerriTórios.

dispor"'ó sobre a
Judiciária doo

III - não Tiver sido aplicado o mfnlmo
exigIdo da receiTa munICipal na manUTenção de-
senvolvimenTo do ensino;

IV - o Tribunal de ~usTlça do ESTado
de~ provimenTO a represenTaçõo para a~segurar

observáncla de princípiOS Indicados na ConSTITUI
çOo do ESTado, bem como para prover a Qx~cução ~,

lei, de ordem ou ae deCisão Judicial.

§ 10 - A funçao execuTIva no Te~rlT6rio

será Qxerclda por Governador Te~rl'to~lal~ nomeado
e Qxonerado pelo PreSidenTe da República

§ 29 - A nomeação do Governador TerrlTo
~lol dependerá de aprovação do indicado pelo Sana
do da Repúb I I co

§ 39 - Os Ter"'~IT6rlos poderão se~ dividI
dos em MunIcípiOS, aos quais se ap) .cará, no que
couber, o dispOSTO no CapfTulo V d~sTa

ConsTITulÇ60

ArT 25 - A inTervenção federal ó decre-
Tada pelo P~es.den'te do República e a eSTadual
pelo Governador do ESTado

§ 19 - O decreTo de InTervenção, que,
conform2 o caso, será submeTido à apreCiação do
Congresso Nacional ou da Assembléia LegislaTiva do
ESTado, no prazo de vlnTc e qua'tro ho!"as,
espeCifIcará a sua ampliTude, prazo e condições da
execução c, 9~ couber, nomearó o InTe~venTo~

§ 49 - As conTas do Governo do Ter~IT6rlo

serào submeTidas ao Cong~asso Nacional, nos Ter
mos, condições e prazos preVISTOS nesTa
ConSTiTuição

~ 29 - Se não esTIVer funcionando o Con
9~es50 Nacional ou a Asaembléla LegislaTiva do Eo
Tado, fo!"-se-ó convocação exTraordinária, no maGmo
prazo de vinTe c quaTro horas, pa~a apreciar a
Mensagem do Pro$,den'te da RepúblIca ou do Govarna
dor do ESTado

CAPíTULO VIII
§ 39 - Cessados moTivos da InTerven-

ç60, as aUTo~ldade5 afasTada~ de cargos
elo~ voJTarao, solvo ImpedImenTO legal

INTERVENÇÃO

ArT 23 - SomenTe caberá InTervenção da
União nos ESTados para

g 49 - Nos cosos dos JnClsos VI e VII do
arTlg& 23, ou do Inciso IV do arTigo 24, dl~pcnso
da a apreclaçáo pelo Congresso NaCional ou pela
Assembléia Le9Isla~lva, o decreTo I imiTar-~e-á a
suspendEr a execução do aTo Impugnado, se essa
dida busTar ao resTabel~clmenTo da normal Idade



DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

IArT 19 - As Assemblelas LegislaTivas Te-
rão prazo de seis meses, para adapTar as ConsTI
TUições dos ESTados a esTa ConSTITuição, medianTe
aprovação por malorlO absoluTa, em dol~ Turnos de
dlscussáo e vOToção

Parógrafo único - Promulgada a ConsTITuição
do ESTado, caberá a Câmara Municipal, no
prazo de seis meses, voTar a Lei Orgânica
respecTiva, em dois Turnos de discussão e
VOTação, respeiTado o dispOSTO nesTa Cons
TITulçáo e na Cons~ITulçao ESTadual

ArT 29 - Os ESTados 4 e Munlcrplos deve-
rão, no prazo de cinco anos, a conTar da promulga
ção desTa ConsTITulção J promover, medianTe aC0rdo
ou arbiTramenTo, a demarcação de suas linhas de
fronTeira, podendo, para ISSO, fazer alTerações e
compensações de área, que aTendem aos acidenTes
naTuraiS do Terreno, às conveniências ad~lnlsTra

Tlvas e à comodidade das populações fronTeiriços

Parógrafo único - MedianTe solicITação dos
EsTados ou Munlcfplos InTeressados, a União deverá
enca~~e9ar-se dos Trabalhos demarcaTóriOS

Colinas de Goiás, Colméia, Conçelção do No~~e,

Cou~o Magalhães, C~lsTaJãndJaJ DI anópo I le, DoIs
I~m6os de Golós, Dve~é, FáTima, Flguelrópolls, FI
ladélfia, Fo~moGo do Araguaia, GOlaTlns, Guarar,
GurupJ, ITocoJá, ITaguaT,ns, I~apo~ã de GOiás, Lr
zarda, Mlr~cema do NorTe, HlranorTe, ~onTe do Car
mo, NaTividade, Na:aré, Nova OI Inda, Novo Acordo,
Palme1rópolls, Paraíso do NorTe de Goiás, Paranã,
Pedro Afonso, Peixe, Plndoramo de Goiás, Plum,
PonTe AlTa do Bom ~esus. PonTe AlTa do NorTe, Por
TO Nacional, PresidenTe Kennedy. Rio Sono, 550 Se
baSTião de TocanTins, SI Ivan6pol 15, SrTlo Novo de
Golas, TaguoTlnga, TocanTínlo, TocanTln6poJ IS,
Wanderlândlo e Xambloá.

§19 - A superfrcle TerriTorial do ESTado
do TocanTins ficará definida nos I ImiTes eXTernos
dos seus MunIcípIOS com os ESTados conT(guos.

§29 - A consulTa popular a que se refere o
capuT desTe arTigo seró realIzada, denTro de cenTo

oiTenTa dias, pelo Tribunal Regional EleIToral
de GOiás, nos Municípios relacionados.

~39 - O Governador do EsTado d~ TocanTins
será nomeado pelo PresidenTe da República.

§49 - A parTI~ da posse e aTé a InSTalação
da Assembléia LegislaTIva, o Governado~ nomeado
poderá legislar, po~ d~creTo, sobre Todas as maTé
rIas de compeTência legislaTIva eSTadual.

ArT 39 - A Transferência de serviços pú-
bllcos ESTados e aos Municípios compr~enderá a
Incorporação, ao paT~lmõnlo esTadual ou municipal,
dos bens e InsTalações respecTIVOS e se dará no
prazo máXimo de cinco anos, dUranTe o qual a União
não poderá ai lenã-Ios, dar-lhes oUTra deSTlnaçOo,
ou descurar de sua conse~vação.

Parágrafo único - Aplica-se
clas dos EsTad~5 aos Munlclplos o
arTigo

às T,..onsfe,..ên
dispOSTO nesTe

§59 - A elelçae do Gove~nador e do Vlce
Governador será realizada na daTa das eleições ge
rais de 1990 e a posse dar-se-á concomlTanTemen~e

com os demais Governadores dos ESTados

§69 - A Assembléia LegIslaTiva do ~sTado

do TocanTins será eleiTa na mesma daTa das dos de
mais ESTados, In5Tala~-se-ó sob a p~esldêncio do
PresidenTe do Tribunal Regional EleIToral do EsTa
do de de Goiás e elaborará, no p~azo de seis me
ses, a ConSTITuição do ~sTado.

ArT 4Ç - É criada a comissão de RedlvI
são TerriTorial do País, com cinco membros Indica
dos pelo Congresso NaCional e cinco membros do Po
der ExecuTivo, com a fInal Idade de ap~esenTar es
Tudos e anTeprojeTos de redlvlsão TerriTorial do
PaIs e aprecla~ as propOSTas de criação de ESTados
e ouTras pe~TlnenTes que lhe sejam apresenTadas
aTé ~O (dez) dias após sua InsTalação.

§ 19 - O PreSidenTe da República deverá,
no p~ozo móxlmo de T,..lnTa dias da p~omuJgaçao des
Ta Cons~ITuIÇão, nomear os InTegranTes da Comls
sao, a qual se InsTalará aTé quarenTa e oiTo horas
apos a nomeação dos respecTIVOS membros.

§ 29 - A Comissão de Redlvlsão TerrlTo-
Irlal do País Terá um ano, a parTir de sua InSTala
ção, para apreciar as proposTas a que se refere o
capuT desTe arTigo e apresenTar anTeprOjeTOS de
redlvlsáo Te~rlTorlal do paiS.

§ 39 - O Congresso Nacional deve,..ó apre
Ciar, no prazo maxlmo de um ano, os pareceres e
an~eproJeTos op~eSQnTados pela Comissão de Redlvl
são Te~rlTorlal do País, obedecidas as dISpOSições
dos pa~ágrafos 30 e 50' do a~Tlgo 30 desTa
ConsTITUIção.

§ 49 - A ComlssOo de Redlvlsão TerriTo
rial eXTingue-se com a apresenTação dos anTeproje
Tos ao Congresso Nacional

ArT 59 - Após resulTado favoróvel de
conSUlTO popular, fiCO c~lado o EsTado do Tocan
Tins, com o desmembramenTo dos seguinTes Municí
piOS do ESTado de GOiás Almas, A tvo,..ada , Ananás,
Araguacemo, Araguaçu, Araguaína, A~aguaTlns, Ara
poema, A~ralas) AugusTlnópol la, Au~ora do NorTe,
AXlx6 de Golás, Babaçvlãndla, Brejinho de Nazaré,

§79 - O pode~ ExeCUTivo Fede~al flxaró um
Munlcrplo como sede prOVisória do Governo do EsTa
dO J aTé a aprovação da CapITal pela AssembléIa Le
gislaTiva do ESTado do 10canTlns.

§89 - A União anTecipará receiTa aTé o va
Io,.. eqUIvalenTe a seiscenTas e quarenTa mil Obri
gações do Tesouro NaCional, para as despesas pre
liMinares, que o EsTado do TocanTins ressarclró em
dez anos

§sç Apl Icom-se à criação e InSTalação do
Es~ado do TOCanTJnS, no que couber, as no~mas le
gais disciplinadores da diVIsão do Es~ado do MaTo
Grosso, exceTo quanTO b aberTura de crédiTo das
despesas preliminares de Ins~alaçáo

ArT 69 - Ficam c~lados os seguinTes
ESTados SANTA CRUZ, TRIÂNGULO, MA~ANHÃO DO SUL e
TAPAJ"ÓS

I de SANTA CRUZ, com desmembramenio da
órea do ESTado da Bahia abrangida pelos MunIcípios
de Abeira, Água QuenTe, Alquara, Alcobaça, Almadl
na, Amargosa, Anagé, Anda,..aí, A~ecaTu, A~aTacaJ

Aurel 'no Leal, Bar~a da ESTiva, Barra do Choça,
Barra do Rocha, BelmonTe, Belo Campo, Boa Nova,
Som Jesus da Lapa, Bonlnal, Boqul~a, BoTuporã,
Brejões, Brumado, Buerareme, CaoTlba, Cacule, Cae
TITé, Calru, Camecen, Camamu, Canapolls, Canavlel
ras, Candlba, Cândido Sales, Caravelas, Corlnha
nha, Coaracl, Cocos, Condeuba, ConTendas do
Slnco~á, Cordeiros, Corlul, Cor~enTlna, Cravolân
dia, Cárlo Meira, Dom BasilIo, Encruzilhada, Fir
mino Alves, ~loresTa Azul, Gandu, Gongogl, Gove~

nador LomenTo Júnior, Guanambl, GuaraTlnso, Ibfas
sucã, Iblcaraí, Iblcoa.-~, Iblcuf, IblplTanga, Ibi
raplTanga, Iblropuã, IClraTala, IblTlara, Igeporã J
Iguaí, Ilhéus, IpIQÚ, IroJubo, IramaJa, ITabuna,
ITacaré, ITaeTé, ITagl, ITaglbó, IToglmlrlm, ITaJú
do ColônIa, XTaJuipe, ITomaraJu, XTamarl, I~ambé,

ITanhém, ITapé, ITapebl J ITapeTlnga, IplTanga, I
Taquara, I~a~anTlm, ITICU~U, IToror6, ITuaçu, ~a

ca~acI, ~aguaquara, 3equlé, Slqulrlçó, SITaúnc,
Sussarl, ~usslapé, LafaleTe COUTinho, Laje, Laje-



la

dão, Lucinlo de Almeida, Llv~amQn~o do B~umado,

Maca~anr, Macaúbas, Maiqulnlque, Malhada, Malhada
de Ped~a~, Manoel VITo~lno, Ma~acáG, Maraú, Mar
clfníl 10 Souza, Ma5co~e, Medelro~ NeTo, NI logres,
MorTugoba, MUCUgB, Mucurl, MUTulpe, NI lo Façanha,
Nova Canaã, Nova rTa~ana, Nova Viçosa, Palmas de
MonTe AlTO, ParomlrlM, Pa~aTlnga, Pau Brasl I, P,O
Tá, Plnda', Plrlpá, PlanalTlno, PlanalTO, Poções,
PorTO Seguro, PoTlrcguó. Prado, PresidenTe ~ãnlo

Quadros, Riacho de SanTana, Rio de ConTas, Rio do
AnTãnlo, Rio do Pires, Sa~Ta Cruz de Cobrá! la,
SanTa Cruz da VITória, SanTa Inês, SanTa Luzia,
SenTa Maria da VITória, SanTana, 5ao Miguel da Ma
Tas, Sebas7J60 Laranjeiras, Serra Dourada, Teolân
dia, Tanhaçu, T~emedaJ, Telxel~a da F~eITa5, Ubai
ra, UbaJTaba, UbaTã, Una, Urandl, Uruçuca, V.alen
ça, VITória da ConqUisTO e Wanceslau Gulmarões,
devendo o Pod~r ExeCUTIVO escolher para sua Capi
Tal cidade de ITA9UNA, ILHtUS, JEQUIÉ, VITORIA
DA CONQUISTA ou ITAPETINGA

Tuallzado9 proporCionaIs à população, órea e ao
númgro de Municípios de cada ESTado

§ 40 - As superflcles TerrlTOrlalg doo
ESTado$, enumerados nesTas dlspo;lções, sáo defi
nidas pelos I ImiTes eXTernos dos respeCTivos Muni
CípiOS, confronTanTes com os EsTados ou palse~

conifguos, que consTam dos ITens desTe arTIgo

Ari. 70. - Os TerriTórios Federal~ de Ro
raima a Amapó, cáo iransformadom em EoTado~ Fede
rado", manTidos seus aTuais Ilmlies
gG!ogrnflcos

§ 19 Lei ComplemenTar dIsporá sobre a or
ganização e a InaTalação dos EsTados ora crIados,
Inclusiva sobre ag clelçãen pa~a Governodor, Vice
Governador, Senadores, DapuTados FederaIS e Depu
Tados Es"tadual5

SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

ANEXO I

SEÇÃO I

I - pela próTlca de aTos no cxerc!-
CIO regular do poder de pol rCla. e

- pela pr~sTOÇao efeTiva de servl
pala ouo colocação ao di~por do

II
ç c ss púb J I e ces ,
SUJeiTO passIvo.

§ 29 A União eSTobeleceró progr~mos espc
clal~ de desenvolvimenTo, pelo prazo que a lei ~o

TcbeJecer, desTinados o promover e consolidar o
d~çcnvolvlmenTo dos EsTados mencIonados no "CopuT"
desTe Ar~lgo

ArT 19 - CompeTs aos MunlclploS InsTI~u-

Ir Taxas remuneraTórias de despesan com aTlvldadp.5
e5p~crflcas e dlvlsrvel~.

Ir - Do TRIÃNGULO, com o desmembramenTo
de órea do EsTado de Minas Geral$, abrangida pelos
Munlcrplos de Abadia dos Dourados, Água Comp"ldo,
Araguarí, Arapuã, Aroxám, Cachoeira Oo~rada, Cam
pina Verde, Campo Florido, Campos AlTOS,
Canápolls, Captnópollo, Carmo do ParanaCba, Casca
lho ~ICO, CQdro do AbaeTd, CQnTral Ina, Comendodo~

Gomeo, Conceição das Alagoas, ConquiSTa, Coromon
dei, Cruzel~o da FO~Talezo, Delflnópol15, Dourado
quara, Es~rcla do Sul, FronTeira, F~u~al, Grupla
~a, Gua~da-Mor, Gulmaránla, GurlnhaTã, Ib,á, In
dlanópolls, Iplaçu, Iraí de MInas, ITapaglpe, I
TUluTaba, ITuroma, 30ão Pinheiro. Lagamar, Lagoa
Formosa. Mo~uTlna, Mcdelr09, MonTe Alegre de Mi
nas, MonTe Carmelo, Nova PonTe, ParacaTu, PaTos dQ
NlnaG, PaTrocínio, Ped~lnópol IS, Perdizes Plroju
ba, Planura, PraTa, PraTlnha, PresidenTe Olegário,
Rio Paranarba, Romarlo, São FranCISco de Soles.
São Gonçalo do AbaeT6, Sôo GoTardo, São ~oão Ba
TisTa do Glória, Soa Roque de Minas, Sacramen~o,

SanTa ~ul lona, Son~a Rosa da Serra. SanTa VITória,
Serra do SaliTre. Tapira, Taplraí, Tiros, Tupacf
guara, Uberaba, Uberlôndla, Vorgem BoniTa. VaZanTe
e Ve~ísslmo, devendo o Poder ExeCUTivo escolher
para sua capl~al a cidade de Araguarl, Araxá, I
TUluTaba, PaTos de Minas, PaTrocíniO, Ubcraba
Uberlândla.

ArT. 2Ç - Comp~Te aos Munlcíplo~ InoTJTu
s~gulnTes conTrIbUições especiais

§ 29 - As Toxa~ não Terão faTO gerador
próprio de ImposTos, nem serão graduadas em função
do valor financeiro ou econômico de bem, dlrelio
ou In~ere5se do sujeiTO passIvo

III - Do MARANHÃO 00 SUL, com o dOQmem-
bramenTo da área do EsTado do Marahhao abrangJda
pelos MunicípiOS de Açallândla, AlTo Paranaíba,
AmaranTe, Balsas, Carolina, EsTreiTo, rorTaleza
dos Nogueiras, Grajaú, ImperaTriZ, João LI~boa,

LoreTo, MonTes AlTos, Porio Franco, Rlachão, Sam
balba, ~éo rQI IX de BalGas, São Raimundo das Man
gabeiras, SrTlo Novo e Tarso Fragoso, Tendo a
dade de ImperaTriZ COMO capl~al

§ 19 - A
Tradas e camlnh09
Tsadas aTravés da

aoerTura e a conservação de es
vlclnai» Também poderão S~r cu~

JnsTI~ulção e cobrança de Taxas

IV - Do Tft?A3ÓS, com o desmembramenTo
do orea 00 EGTado do Pará abrangido pelos Munl=í
plo& de Alcnquer, Almel~lm, Aveiro, Faro, ITal~u

bo, JuruTI, MonTe AIQgre, Óbldos, Orlxlmlnó, PraJ
nno SanTaróM, Tendo a cidade de SanTarem como
capi~al .

I - conT~ibulção de melhoria, arre-
cadada dos proprlaTá~los ae ImóveiS valorizados
por obras públicas, que ~eró por I Iml~e Indivi
duai, exigível de cada conTribUinTe. acré~clmo

de valor que resuliar para os IMovels de sua pro
prledod€?,

§ 10. - O

ESTado desmsmbrado
emanCipando denTro
des~a daTa

b) para el imlnação ou conTrole de a~lvlda

de poJuen~e

a) resulTanTes 00 uso do golo urbano, eXI
grvel de qUQm promov~r aTos que IM
p! Iquem aumenTo de equipamenTO ur
bano em órea deTerminada, e seró
graduada função do cusTo desse
acrcsclmo,

Tribunal RegIonal EleiToral do
cohvocaró plebIsciTo na órea

de TrezenTOS e sessenTa dias

§ 20 - O Poder ExecuTivo adoToró Todas os
provldénclas nacessórlos para a InqTalaçéo dos Es
Tados do TocanTins, do Triângulo, de Sania Cruz,
do Maranhéio do Su I. e do TapaJos, aTe TrezenTo e
gessenTa dias após a real izaçõo da consul~a

plebisciTária, ~e favorável à sua criação

ou
II

!:iervlço!5:
- conTrlbulçõo de cusTeio de obras

§ 30. - Aplicam-se à criação e ins~alação

dos EsTados, prevl6~as nes~e arTigo, as normas le
gais dlsclpl inodoras da dIvisão do ESTado de MaTo
G~osso, flccndo os dispêndios flnancel~o& o co~go

da União, que usaró ~ecursos provenienTes do Fundo
Nacional de DesenvolVimenTo - FND, em valoreg a-

§ 19 - As conirlbulçóQs previSTas nesTe
a~Tlgo Terão por I ImiTe global o cusTo dau obras

servIços

§ 29 - É vedado a cobrança acumulada das
conTribUições refe~ldas no ITem I e na 01 Cnea "o"
do ITem II, dasTe arTIgo



Ar~. 39 - Compe~e aos Munlclplos InsTITU
Ir IMpoSTOS sob~e:

I prbprledade predial e Terrl-
10,...101 urbana,

11

mora Munlçlpal, medianTe conTrole eXTe,...no~ e pejos
sisTemas de conTrole InTerno do poder ExecuTIvo
MUnicipal. na formá da lei

ZII - a aquIsição de bens .movels ou de
direiTos a eles relaTivos,

IV - os serviços de qualquer naTUre-
za, náo compreendidos na compeTência irJbuiórlo da
União e dos EsTados,

Vl
rendamenTo me1"can~1 J

II

V

combusTlvels
JubrlfJcanTes

- a propriedade Te,...,...ITorlal rural,

- vendas a varejo, Inclusive de
I íqUldos ou gasosos e de

locaçáo de bens móveis e or-

§ 19 - O conTrole exTerno da Cómoro Muni
cipal sero exercido com o auxíl lo do Tribunal de
ConTas do EsTado ou de OUTro órgão eSTadual a que
for airlbufda essa compeTência.

§ 29 - O parecer préVIO sobre as con~as

que o Prefel~o deve preSTar onualmenTe, emiTido
pelo Tribunal de ConTas ou órgào eSTodual compe
-t e n-r e I somenTe de I xa1"á de p1"evo I e c e r- pOr'" dec Isão
de dois Terços dos memb1"os da Câmara Municipal.

§ 39 - O Muntcfplo com populaç60 superJo~

a Três ml Ih5es de habiTanTes pode~ó InsTITut~ TrI
bunal de ConTas Municipal

9 ~9 - Lei complemp.nTar eSTadual flxaró
01 íquoTas móxlmas dos ImposTos muniCipais

§ 29 - A$ ai íquoias dos ImposTos referJ
dos nos ITens I e II desTe arTIgo serôo progressi
vas em função do valor, do número de Im6vels de
propriedade de um mesmo SUJeiTO passivo e do Tempo
decorrfdo sem ui, I Ização SOCIalmenTe adequada.

ArT. 49 - A parcela dos ImpOSTOs federaiS
e esTaduais perTencenTes aos Munlcfpfos, nos Ter
mos des~o ConsTI~u'ção, ser-Ihes-á cred\Tado no
momenTo da ar~ecadação de cada ImpOSTO, conforme
diSpuser lei complemenTa~ federal.

ArT S9 - É vedado à União conceder Isen-
ções ou quaisquer OUTros benefícios fiscais, rela
TIvamenTe a Trlbu~os de compeTência dos ESTados OU
dos Municípios, sem compensaçâo correspondenTe

ArT. 89 - Como órgáo subsld,órto de con
T1"ole da aTividade munIcipal, a LeI Orgânica
poderá criar um Conselho de OUvidores e regularó
as suas aTribuições

§ ~9 - Ao Conselho de OuvJdore~, cons~l

Tuído de ~epresenTanTes da comunidade, em espeCial
de enTidades econômicas, profissionaiS c culTu
rais, compeTIl"a

I - monlfes~or-se, peranTe a Cõma~a

de Vereadores, sobre o orçamen~o muniCipal Q ser
VOTado,

II - fiscal Izar o desempenho da admi-
niSTração mUhlclpal, no curso da execução

orçameniárla, monlfesiando-se peranTe a Câmara de
Vereadores, sempre que JUlgue necessário,

SEÇÃO II

ArT. 69 - Cada MunicípiO organizará
manTeró aTuai Izado e acessível a qualquer cldadôo
cadasTro de Todos os Imóveis do seu ier"rlTórlo

Parágrafo único - O dispOSTO
aplica-se aos ESTados com relação aos

nesTe ar'tlgo
Munlc(plos

III - receber queixas da comunIdade a
respel~o do funclonamenio da odmJnlsi~açao munICI
pal e encamlnhó-Ias aos órgãos compeTe~Tes, provi
denciando, quando for o caso, medidas de apuração
da responsabl I Idade de servidores muniCIpaIS.

§ 29 - Os membros do Conselho de Ouvido
res serão eleITos, por VOTo direTo e secreTo, em
$ufr6glo universal, e eXercerão suas aTribuições
gr-aTufTamen'te.

FISCA~lZAÇÃO FlNANCElRA E ORÇAMENTÁRlA MUNlCIPA~

Ar-T 79 - A fiscalização fInanceira e
or90menTór'o dos Munlcfplos será exercida pela cã-

§ 39 - Sera conferida legiTimidade pro
cessual ao Pr-eslden~e do Conselho de Ouvidores
para r-epreseOTor, peranTe o Poder 3udlCló1"IO, so
bre qualquer abuso de aUTorIdade, deSVIO de poder
ou má ap! I CaÇa0 de recursos públicos.
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