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ADVERTENCIA

o 10 volnme de. ta obra foi impresso ante,: da memora
vel revolução que colloeou no podeI o marechal Floriano Pei
xoto em novembro de 1891. Por e fi. occasião foram depostos
os governadore: de varios E tado,,- dissolvidas as na a sem
bl4a legi.lativas e promulgada novas contituit;ões, Como, porém,
já estivesse impres) o volume qn continha todas con 
tituições, em vigor naquellll. epoca, julgamos conveniente não
alterai-o, entregando-o á publicidade com alguma constlllliçõe
estadoaes jA então substituitla . Para preencher, porém, a lacuna
destas resolvemos de de logo dar em um 20 volume a nova~

constituições estadoaes em vigor actualmente, o que agora fa
zemos com a publicação deste volume. Difficllldades em obteI
dos governo dos Estados as respectivas con títuiçi'íes, retar
daram muito a reali ação daquellll. nossa reso ução.

Felizmente, porém, com paciencia e 'per~everança conse·
guimos possuir uma collecção completa das me mas, oiferecendo
assim ao estudo e apreciação dos con titucionali tas patrios uma
obra que, na especie, é a pr'meira publicada no Brazil.

Os Estados que ref raI!1 i1S suas Constituiçõe foram
'\.. .

os de Rio de Janeiro, ar ~o, CeaIá, Parahyba do 1 orte
Amazonas, Sergipe, EspIrIto-Santo, Paraná, Santf\ Catharina e
Piauh,.. Todas ellas são encontradas neste volume e datam de



1892, excepto a de Santa Catbarina qne é de 1895. A dos on
tros Estados, que quasi todas são de 1891, encontram- e no 10
volume desta obra.

Sahindo fina do plano desta obra, e apena. no intuito
de fornecermos ao leitor e. turlio o uma base para apreciação
da organisação municipal no regimen republicano, tamberu in
cluimos ne te volume uua leis organicas municipae.: a do

Districto Federal e a do municipio de Pelotaíl, a primeira de
cretada pelo Congre so Naci.onal na Lei n. 85 de 20 de e
tembro de 1892, e a segunda decretada pelo Conselho Muni
cipal de Pelotas e promulgada pelo respectivo Intendente em
9 de Agosto de 1892.

Oxalá que esta obra possa, de qualquer modo, contribuir
para o apparecimento de algum estudo comparativo daíl cons
tituições estadoae.• Dar-nos-he-mos então por bem pago do
enfadonho trabalho de simples col1eccionadores a que nos impu
zemos.

Pelotas, abril 1896.



Nós. representantes do povo fluminense, adoptamos, de
cretamos e promulgamos a presente Constituição, e declaramos
de ora em diante independente o Estado do Rio de .Janeiro, e
parte integrante da Republica dos Estados Unidos do Brazil.

TITULO I

Da organfsação do Estado

Art. 1°. O Estado do Rio de Janeiro é a associação po
litiCSlo dos habitantes do territorio da antiga provincia do Rio
de Janeiro, e faz parte integrante da Republica dos Estados
Unidos do Brazil.

Art. 2°. O Estado é autónomo, nos limites da Constitui
ção Federal; e o seu governo é republicano, constitucional e
representativo.

Art. 3°, A soberania do Estado reside no povo, e é exer
cida pelos poderes legislativo, executivo e judiciario, indepen
dentes e harmonicos.

Art. 4°. A base da organisação do Estad'l é o municipio,
cuja autonomia a Constituição garante no Titulo II.

SECÇÃO I

Do POlIer Legislativo

CAPITULO I

Da Assembléa Legislativa

Art. 5°, O Poder Legi~lat[vo é, em regra,)xercido pela
Asselliblédo Legislativa, com a sancção do Presidente do Estado.
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Art. 6°. A Assembléa Legislativa é composta de ses~enta

deputado~, eleitos de tres em tres annos, por suffragio popular
directo.

§ 1°. Para a eleição dos deputado o E tade será di
vidido em cinco districtos.

§ 2°. A representação das minorias será respeitada nesta
eleição.

Art. 7°. A Assembléa Legislativa reune·se na Oapital do
Estado. independentemente de cOllvocaçiio, no dia 1 !le Agosto
de cada anno, se por sua deliberação não fór determinado
outro dia.

Paragrapho unico. A sessão annual durará tres mezes,
podendo ser prorogada ou adiada por deliberação da A'sem
bléa, sob proposta do Presidente do Ii: tado ou de um deputado.

Art. 8°. A As,embléa Legislativa pÓlle ser convocada ex
truorclinariamente pela sua Mesa ou pelo Presidente do Estado.

ParagTspho unico. Nas sessões extraordinarias, não pode
rá a Assembléa deliberar sobre materia diversa da que motivou
a convocação.

Art. 9°. Por motivo de conveniencia publica, poderá a
Assembléa Legislativa funccionar am outro qualquer logar que
nâo seja a Capital, se assim o resolver o Pre idente do Estado,
a maioria dos membros da Mesa, no intervallo das sessões, ou
apropria AssembJéa quando reunida.

Paragrapho unico. A mullança da séde da Aisembléa.
f'~ita pela. Mesa ou pelo Presidente do Estado, será sujeita á
approvaçâo da AssembJéa depois de rp.unida.

Art. 10. A Assembléa Legislativa não poderá ser dis
solvida.

Art. 11. As ses ões da Assemblél1 Legislativa serão pu
blicas, salvo deliberação em contrario da maioria dos depu
tados presentes.

Art 12. Á Assembléa Legislativa compete, ~lém das at
tribuições do art. 26, eleger a sua Mesa, verificar os po eres
dos seus membro::!, nomear os empregados da. sua secretaria,
regular a sua policia e economia interna e organisar o seu
regimento.

Art. ]3. Os deputados são infiolaveis por suas opinões,
palavras e votos, no exercir.io das suas funcções.

Art. 14. Nenhum deputado poderá Ber preso sem prévia.
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licença da Assembléa Legislativa, salvo em caso de flagrante
delicto por crime inafiançave1.

Neste ca~o, a auctoridade que tiver effectuado a prisão, o
communicará immediatamente â Assembléa, que resolrerá sobre
eUa.

Art. 15. Se algum deputll.do fôr pronunciado, o juiz pro
cessante, snspenden:1o qualquer procedimento ulterior, remet
terá os autos á Assembléa para decidir sobre a continua.çãJ
do processo.

Art. 16. São condições de elegibilidade para o cargo de
dellUtado:

1°. Ser eleitor ou ter as conliçôes para o ser, e estar
no gozo de seus direitos civis e politicos;

2°. Ser fluminense, ter nascido no Districto FeJeral até
á dllta da promulgação da Constituição Federal, ou ter resi
dencia effectiva no Estado por mais de seis annos.

Paragrapho nni~o. São con:>iderados fluminenses natos os
filhos de pai fiuminense que nascerem em outros E tados da
Uniã(l, ou no estrangeiro, desde que seus paes estejam em ser
viço da União ou dos Estado~, ou em ausencia temporaria.

Art. 17. São inelegiveis:
1°. Os cidadãos que exercerem cargos, empregos, com

missões ou officios, remunerados, do Estado ou da União, com
exercicio no Estado;

2°. Os que occuparem cargos de policia, embora não re-
munerados ; •

3°. Os concessionarios de favores do Estado, os conlrac
tanles de obras publicas estf.duaes, os concessionarios e con
tractantes de favores e obras da União, dentro do Estado, e
os que administrarem emprezas que gozem de favores dos mes
mos.

Paragrapho unico. A inelegibilidade deixa de existir, ces
sando a sua causa seis mezes antes da eleição.

Art. 18. Os deputado;:, á Assembléa Legislativa não po
derão, sob pena de perda do mandato, exercer cargos electi·
vos da União ou de outro E~tado.

ÂTt. 19. O~ deputados á AssemlJléa LegUativa não 1'0
,derão, sou }lena. de perda do mantlato, celebrlir contractos com
a União, com o Estado ou com o Ulunicipio, nem acceitar no
meaç2.0 para cargos, commissões ou offieios remunerado dos



mesmos; nem administrar emprezas ou companhias que gozem
dos favores refE'ridos no art. 17.

Àrt. 20. O mandato legislativo pôde ser renunciado.
Paragrapho unico. Manifestada a renuncia por commnni

ca~ão escripta dirigida á Mesa, o Presidente da As embléa,
independentemente de rlf\liberação desta, declarará vago o logoar,
e procederá na fõrma do artigo seguinte.

Art. 21. Quando occorrer alguma vllga de deputado, o
Presidente da Assembléa o communicará ao do Estado, que
mandará proceder immediatamente á eleição.

Paragrapho unico O deputado eleito eXPorcerá o mandato
pelo tempo que faltar ao ~ubstituiclo para completar o prazo.

Art. 22. A ASRembléa Legislativa não poderá encerrar
as snas ses.ões sem ter votado as leis annuas.

Art. 23. Os deputados, ao tomar a..sE'nto, prestarão em
sessão publica, affirmação de bem cumprir os seus devereR

Art. 24. Os eleitores não po:lerão dar, nem os dopu t:.ldos
acceitar, mandato imperativo.

Àrt. 25. Os deputados vp.ncerão diariamente nas ses~ões

ordinarias e extraordinll rias, excepto nas prorogaçõtl, um
subsidio pecuniario, tax!tdo na ultima sessão da legi latura
precedente.

Paragrapho unico. Não sendo marcado o sub 'idio pelo
modo prescripto· neste artigo, vigorará o mafio para os de
putados da ultima legislatura.

CAPITULO TI

Das attribuições da Assernbléa Lf'gislativa

Art. 26. Compete á: Assemblea Legblativa:
10 Fazer as leis, interpretàl-as, suspendei-as e revogaI·as;
2°, Orçar a receita e fixar a de peza annualmente, sob

proposta dI) Presidente do Estado, e tomar as contas do exer
cicio financeiro;

3°. Regular a arrecadação e distribuição das rendas; .
4°, Fixar annualmente a força publica;
5°. Legislar sobre:
a instrucção publica j
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a divida publica, decretando os meios para sua amorti-
zação e pagamento de juros j

a organisação judiciaria e fôrma do processo;
a organisação municipal j

as terras e minas pertencentes' ao Estado;
a des~propriação mediante prévia indemnisação, por ne

cessidade ou utilidarle do Estado ·ou do municipio;
as obras publicas, estradas, vias-ferreas, canaes, portos e

navegação dos rios j

o regimen penitenciario, correcional e detentivo i
os ~occorros publicos e casas de caridade, excepto as per

tencentes ás municipalidades;
a colonisação e immigração j

os correios e telegraphos do Estado, nos termos da Cons-
tituição Federal;

a bygiene e assistencia publica;
os bancos, caixas economicas e montes-pios;
8 divisão politica, judiciaria e administrativa do Estado;
a responsabilidAde dos funccionarios ;
o regímen eleitoral do Estado e dOR municipios;
os privilegios a inventores, aperfeiçoadores e primeiros

introductores de industria nova;
as aposentadorias, reformas e jubilações;
6°, Decretar o codigo florestal e rural j

7°. Revogar as deliberações e actos dos poderes muni
cipaes, contrarios ás IAis federaes e ás do Estado;

8°. Crear e organisar os serviços, as secretarias e de·
mais repartições e os estabelecimentos do Estado i .

9°. Decretar a alienação dos bens do Estado e a aequi
sição de outros;

10. Conceder licença ao Presidente do Estado para re
tirar·~e do territorio deste por mais de 30 dias;

11. Decretar a organisação da força publica;
12. Cassar os poderes ao Presidente do Estado, no caso

de enfermidade que o prive de exercer o cargo, plenamente
provada, e reconher.ida por dois terços dos deputl\dos presentes j

13. Dar posse ao Presidente do Estado e ao substituto
legal, quando assumir o governo j

14. Auctorisar o Presidente do Estado:
a contrabir emprestimos e fazer outras operações de credito;
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a celebrar ajustes e convenções com outros Estados e
com R União;

15. Processar, por iniciativa sua ou de qualquer cidadão,
O Presidente e os secretarios do E'3tado, nos crimes de respon
sabilidade até á pronuncia inclusive.

Para julgar-se procedente a nccusação. são necessarios
dois terços dos votos dos tleputados presentes;

16. Auctorisar o proces o do Presidente do Est&do por
delictos r.ommuns, ou para o effeito de ser limitada a sua ca·
pacidade civil ;

17. Perdoar e commutar as pena impostas por sentença.
nos crimes de responsabilidade não sujeitos á jorisdicç.ão fe
deral ;

18. Apumr a eleição do Presidente e Vice-Presidente
do Estado;

]9. Nomear a commissão de deputados que, conjunctamen
te com os desembargadores, constituirão o Trih!lnl\.l de Jn.;tiç'
para julgamento do Presidente e dos ecretllrh~ dv E,tllo,jo

Esses deputados serão nomeados a sim que fôr apresentada.
a accusação, e não poderão tomar parte na di cussão e vota·
ção do processo perante n Assembléa.

20. Processar e julgar os desembargadores, nos crimes
de responsabilidade commettidos por todos ou por maioria deUes ;

21. Approvar:
as convenções e aju tes celebrados pelo Presidente com

outros Estados A com a Uniãl);
as reforma!.l, aposentadorias e jubilações, concedidas pelo

Presidente;
22. Providenciar sobre todas as nece:sidadell de caracter

estadual;
23. '\elar pela guarda da Constituição e das leis,

CAPITULO fi

Das leis e ,'esoluções

Art. 27. Nenhum projecto de lei ou resolução poderâ en
trar em discussão sem ter sido dado para. ordem do dia, pelo
menos, 24 horas antes.
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Art. 28. Todo o projecto de lei ou rasolução passará por
tres discussões, com intervallo n!lnc't menores de 24 horas.

Art. 29. Em regra. nenhuma votação terá logar sem estar
presente a maioria absoluta dos deputados

Paragrapho unico. Quando, em quatro sessões consecuti
vas, não tiver logar a votação por não haver numero, a ella
se procederá na quinta, estan:Io prasentes pelo menos 21 de
putados, se a materia fór das que por esta C'lDstituição neces
sitam de dois terços dos voto para ser approvadlls. ou 16, nos
casos ordinarios j considerando-se tomada a deliberação, confor
me a hypúthese, se obtiver, no minimo 21 ou 16 votos.

Art. 30. O projecto de lei adop"ado pela Assembléa será
enviado ao Presidente do Estado. Se este acquiescer, o ~anc

cionará e promulgará como lei dentro de dez dias.
Paragrapho unico. A sancção serã feita pelq seguinte

fórmula: «Sancciono e publique-se como lei », e aS8ignada do
proprio punho do Presidf\nte.

Art. 31. Se o Presidente julgar que deve negar sancção,
por entender que a lei é inconveniente ou contraria á Cons
tituição, o fará por esta fõrrnula: «\olte á Assembléa Legis
lutivll», expondo debaixo da sua assignatura as razões em que
se fundl)U.

Art. 32. No caso do Presidente r~CU3ar a sua sancção ao
projecto, será este remettido ao Presideute da Assembléa den
tro de dez dias.

Paragrapho unico. Se já estiver encerrada a sessão le
gislativa, I'ublicará o Presidente do Estado as razões de não
hancção na folhr. official, dentro do mesmo prazo.

Art. 33 O projecto não sanccionado será sujeito de DOVO
ao exame da Assembléa Legi lati va, e, se ftir adoptado pelos
dois terços dos deputados presentes, o Presidente da Assem
bléa o promulgará como lei.

Paragrapho unico. Nestes casos, a votação será sempre
nominal, declarando-lIe na acta os nomes dos deputados que
votaram a favor e contra.

Art. 34. Se, dentro de 10 dias, O Presilente do Estado
não se houver manifestado sobre o projecto de lei ou resolu
ção, considerar-se-lIa sanccionado, e o Pre8idente da Assembléa
o mandará pnblicar como lei.

Art. 35. No caso da A8sbmbléa Legislativa, por maioria
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de votos, acceitar as razões de não sancção e modificar o pro
jecto no sentido destas, o remetterá de novo ao Presidente do
Estado, que o promulgará.

Art. 36. A promulgação pelo Presidente do Estado e pelo
da Msembléa LegLlativa terá a seguinte fórmula:

c O povo do Estado do Rio de J sneiro, por seus repre
sentantes, decretou e eu promnlgo a seguinte lei: ,.

Art. 37. Nenhum projecto de lei ou resolução poderá ser
sanccionado ou promulgado em parte.

Art. 38. Um projecto ne lei totalmente rejeitado, não
poderá ser renovado na mesma sessão legislativa.

Art. 39. A lei do orçamento geral terá preferenr.ia nas
discussões e não poderá conter disposição alguma estranha á
receita e despeza do Estado.

SECÇÃO II

Do Poder Executivo

CAPITULO I

Do Presidente e dos Vice-P1'esidente~

Art. 40. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente
do Estado.

Art. 41. No caso de impedimento ou vaga durante o pe
riodo presidencial, será o Presidente substituido successiva
mente por tres Vice·Presidente, classificados na ordem da
votação.

Paragrapho unko. No impedimento ou falta dos Vice-Pre
sidentes, assumirá o governo: 1°. o Presidente da Assembléa
Legislativa; 2°. os Vice-Presidentes da mesma Assembléa.

Art. 42. O Presidente e os Vice-Presidentes serão elei
tos por suffragio directo e por maioria de votos,

§ 1°. A apuração da eleição será feita pela Assembléa
Legislativa.

§ 2°. No caso de egualdade àe votação, serão considerados
eleiLOs 0.3 canuidates mais velhos.

Art~ 43. O .Presidente do Estado e os seus substitutos le-
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gaes prestarão affirmação e tomareo posse do governo perante
a Camara Municipal da capital do Estado, não se achando
reunid~ 8 Assembllla Legislativa.

Paragrapho unico. A fórmula desta affirmação é It. se
guinte:

« Affirmo gua.rdar e fazer guardar a Cons:'ituição e leis
da União e deste Estado e. quanto em mim couber, promover
e sustentar a felicidade publica ~

Art. 44. São condições de elegibilidade para os cargos de
Presidente e Vice- Presidentes:

1°. Ser fluminense, ter nascido no Districto Federal em
época anterior á profinlgação da Constituição Federal, ou ter
residido no Estado nos ultimos sei~ anuos.

2°. Ter mais d~ 30 annos edllde. o

3° Ser eleitor ou ter as condições para o ser, e estar no
gozo dos seus direitos civis e politicos.

Art. 45. Não podem ser eleitos Presidente e Vice-Presi
dentes os que são inele~iveis para deputados.

Art. 46. O Presidente exercerá o cargo pelo prazo de
tres annos, não podendo ser reeleito, nem eleito Vice-Presi
dente para o triennio seguinte.

Art. 47. O Vice-Presidente que exercer o Governo nos
lõleis mezes anteriores á eleição, não poderá ser reeleito, nem
eleito Presidente para o triennio seguinte.

Paragl'apho unico. Não poderão tambem ser eleitos para
esse triennio os ascendentes e descendentes e os parentes con-

o sanguineos e amns, até ao 4°. grãu por direito civil, do Pre
sidente 00 do Vice-Presidente que houver exercido o Governo
no ultimo Ilnno.

Art. 48. O Presidente deixará O cargo no ultimo dia do
triennio, succedendo·lhe immediatamente o recem-eleito.

ParugrllplJo uuico. Se este ultimo não se apresentar, serâ
substituido nos termos do art. 41.

Art. 4U. O Presidente residirá na Capital do Estado e
nào poderá ausentar-se deste, sem licença da Assembléa Le
gislativa, sob pena de perda do cargo.

Partlgrapho unico. Esta disposição não comprehende os
casos de ausencia menor de 30 dias, determinada por motivo de
molestia ou de serviço publIco.

Art. 50. O Presidente do Et::tad0, ou seu substituto em
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exerclclo. que acceitar cargo federal ou de outro Estado, dtl
eleição ou nomeação, perderá o Governo.

Art. 51. As disposi~ões pro-hibiti V8R aos deputados quanto
á acceitação de empregos, concessões e favores, são extensi·
vas ao Presidente e Yice-Presidentes.

Art. 52. O Presidente do Estado, ou o Rubstituto legal,
quando em exercicio, terá o vencimento fixado pela Assembléa
Legislativa, sem direito a receber mais quantilL algu 'Da a qual·
quer titulo.

Art. 53. Sempre que se der a suspensão do Presidente
ou lhe forem cassados os poderes, assumirá immediatamente o
Governo o substituto legal.

Art. 54. O Presidente, nos crimes de responsabilidade,
será processado penlDte a Assembléa Legislativa, e julgado por
um Tribunal de Justiça, composto de deputados e membros do
Tribunal da Relação, em numero egual.

Art. 55. Nos crimes communs será processado e julgado
no fôro ordinario, depois de auctorisa1a a accusação pela m~io

ria dos deputados presenteI'.
Paragrapho unico. Declarada procedente a Rccusação, nos

crimes communs, como nos de re ponsabilidade, será o Presi
dente suspenso do e:x:ercicio das suas funcções.

CAPITULO II

Das alt1'ibuições de Presidente

Art. 56. Compete ao Presidente:
10. Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e re·

solnções da Assembléa Legislativa, e:lCpedindo decretos, ins
trucções e regulamentos para sua Ma e fiel execução;

2°. Nomear, suspender e demittir os funccionarios e I1UC·
toridadeB do Estado, nos termos da lei;

30. Distribuir e mobilisar a força publica do Estado;
40

• Enviar á Assembléa Legislativa, no dia da abertura
de cada ses~ão, uma mensagem dando conta dos negocios e in
dicando as providencias reclamadas pelo serviço publico;

5°. Convveur extraordinariamente a A.sembléa Legisla-
tiva;



13

6°. Celebrar com outros Estados ou com a. Uniã) ajus
tes e convenções, sem caracter politico, ad retenrndum da As·
sembléa Lflgislativa;

7°. Requisitar a intervenção do Governo da União, nos
casos do art. 6°. da Constituição Federal j

6°. Represp.ntar o Estado nas slras relações officiaes com
o Governo da União e com o dos outros Estados;

9°. Enviar á Assembléa Legislativa propostas de leis
devidamente motivadas, sendo as do orçamento e fixação de
forças dentro de oito dias, contados daquelle em que fôr aberta
ii se~são da Assembléa;

10. Mandar proceder á eleição para os cargos do Estado;
11. Promover e fi. calisar a arrecadação dos impostos e

a SUIl. applicação aos diversos serviços da administralJão pu
blica;

12. Perdoar e com ar as pennas impostas por senten-
ça, em crimes communs não sujeitos á juri~dicção federal, nos
termos da. lei;

13. Decidir os confl.ictos de attribuições administrativas;
14. Suspender as resoluções lus poderes municipaes,

quando infringirem as leis federaes e as do Estado, ou ofen·
derem direito de outro municipio. Este acto será sujeito á ap
provação da Assembléa Legislativa em sua primeira reunião;

15. Contrahir emprestimos e fazer outras operações de
credito;

16. Levantar forças no Estado, nos seguintes casos:
1°. Invasão estrangeira ou de outro Estado;
2°. Com moção interna ou perigo imminente.

17. Pl'orogar as leis annnas do exercicio anterior, quan·
do a Assembléa IJegislativa não as tiver votado. Qnando no
ultimo anno da legislatura, a Assembléa não 80S honver vota·
do, o Presidente prorogará as do exercicio anterior, convocan
do a nova Assembléa para votaI-as.

CAPITULO III

Dos 8ec'retarios do Estado

Art. 61. Os diversos ramos dos serviços do Estado serão
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distribuidos por secretarias, cujo numero não excederá de qua
tro e cuja primeira organisação será dada pelo Presidonte do
Estado e approvada pela Assembléa Legislativa.

§ 1°. Uada uma de tas sfcretarias. além de SeU respec
tivo dirf\ctor, terá á ,Ui\. frente um secretario da confillnça do
Presidente do Estado nomeado por este.

§ 2°. O Presidente do Estado poderá nomear para o logar
de secretario qualquer dos uirectores das secretarias, o qual
neste caso exercerá as duas funcções sem accumular os venci
mentos.

Art. 58. Os secretarios são obrigados a apresentar an
nualmente ao Presidente do Estado rebtorios sobre os nego
cias das respectivas secretarias.

Art. 59. Os secretarios são obrigados a ministrar ás com
missões da Assembléa Legislativa, verbalmente ou por escripto,
as informações que lhes forem exigidas.

Art. 60. Os secretarias não são responsaveis pelos actos
do Presidente que subscreverem, senão pelos que expedirem
com a sua assignatura exclusivamente.

Paragrapho unico. Nos crimes de responsabilidade, serão
processados pela Assembléll. Legislativa, e julgados pelo Tribu
nal de Justiça, a que se refere o 3rt. 54.

SECÇÃO III

Do Poder Ju(liciario

Art. 61. O Poder Judiciario tem por orgãos:
1°. O 'rribunal da. Relação, com sMe na Cllopital e JU-

risdicção em todo o Estado;
2°. Os juize!:! de direito, com jurisdicção nas comarcas;
31). Os juizes municipaes, com jurisdicção nos municipios ;
4°. O ministerio publico'
5°. O tribunal do jury i
6°. O tribuual correccional;
7°. Os juizes de paz, electivos.
Art. 62. O juizo arbitral poderá ser estabelecido por con

venção das partes, des le que não tenham interesse no pleito
IDen(lreS, orphãos, interdictos, ausentes ou a Fazenda Nacional.
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Art. 63. A Assembléa Legislativa poderá crear tribunaes
de cOlDmercio, quando o exigir a boa rdministração da justiça.

Art. 64. O ministerio publico tem por orgãos:
10 O procurador geral do Estado, nomeado dentre os ado

vogados do Estado ;
2°. Os promotores publicas. com exercicio nas comarcas.
Paragl'apho unico. O Presidente do Estado, sob proposta

do procurador geral, nomeará um adjunto de promotor publico
nos' municipio~ que não forem sédes de comrrca, o qual só terá
direito a emolumentos,

Art. 65. Os promotores publicos serão nomeados dentre
os doutores e bachareis formados pelas Faculdades de Direito
da Republica, que forem fluminenses, ou tiverem um anno de
domicilio no Estado. .

Art. 66. Os juizes mnnicipaes serão nomeados dentre os
doutores e bachareis em direito que tiverem dois annos de
ratica nos auditorias do Estado, uu igual tempo de exercicio

no ministerio publico deste.
Art. 67. Os juizes de direito erão nomeados dentre os

juizeR municipaes e promotores publicas do Estado que tiverem
quatriennio, na ordem da antiguidade.

Art. 68. Os desembargadores serão nomeados dentre os
juizes de direito, na ordem da antiguidade.

Art. 69. Os desembargadores e juizes de direito são vi
talícios e, só por sentença ou incapacidade physica ou moral,
provada e julgada perante a Relação, perderão os seus cargos.

Art. 70. Os juizes de direito só podem ser removidos
pelo Presidente, por accesso, a pedido, ou por motivo de con
veniencia publica, julgado provado pelo Tribunal da Relação.

Paragrapho unico. Neste caso, reconhecido o motivo de
conveniencia publica e decretada a remoção, será designada
immediatamente outra comarca ao juiz removido, o qual será
declarado avulso quando não haja comarca vaga, vencendo só
mente o ordenado.

Art. 71. Os juizes municipll.es que completarem o qua
triennio e forem reconduzidos, são considerados vitalicios.

Art. 72. Os desembargadores, o procnrador geral do Es
tado e os juizes de direito. nos crimes de responsabilidade, serão
processados e julgados pelo Tribunal da. Relação i os juizes mu-
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nicipaes e promotores publicos, pelo juiz de direito da respec
tiva comarca, com recurso para a Relação.

Art. 73. Os magistrados não poderão ser nomeados para.
cargo, emprego ou commLsão qne lhes não competir por ac·
cesso na magi3tratura.

Paragrllpho unico. Serão eliminados do quadro da ma
gistratura os que acceitarem cargos de eleição popular por
qualquer outro Estado ou pelo Districto Federal.

Art. 74. Os serventuarios dos officios de justiça são vi
talicios.

Art. 75. O Poder Judiciario não cumprirá as leis do Es
tado que forem contraria á Constituição, nem os regubmen
tos, actos e deci ões do Governo on deliberações das munici
palidades, contrarios á mesma e ás leis.

Art. 76. A organisação jndiciaria e as attribuições de cada
um dos seus orgãos serão determinadas por lei.

SECÇÃO IV

Da força publIca

Art. 77. Além da policia administrativa dos municipios,
haverá uma forca organisada militarmente para garantir a
auctoridade, li\. independe.acia e a integridade do Estado.

Art. 78. E~ta força será essencialmente obediente, e sujei
tar·se-ha á disciplina que fOr decretada.

Paragrapho unico. Só' por ordem do Presidente do Estado
poderá ena ser reunida ou mobilisalla, sem prejuizo, porém, dos
direitos da União, nos termos da Constituição Federal.

TITULO II

Da administração local

Art. 79. O territorio do Estado será dividido em mu
nicipios, subdivididos em di trictos, tendo-se em consideração
a commodidade dos povos e as necessidades e vantagens da
administração local.
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Paragrapho unico. Coincidirão com os districtos munici
pRAS os de paz e os de policia.

Art. 80. Os municipios poderão celebrar entre SI aJus
tes para a realisação de negocios de interesse commum.

Art. 81 Dois ou mais municipios confinantes poderão
fundir-se, cUlllstituindo uma só circumscripção municipal. me
diante approvação da Assembléa Legislativa.

Art 82. O municipio que não tiver as condições legaea
para manter-se, será extincto pela Assembléa Legislativa, e o
seu territorio annando a um ou mais municipios.

Art. 83. As circumscripções territoriaes que satisfizerem
as condições da lei para se constituirem em municipios, sem
prejuizo da existencia municipal daquelle ou daqueUes de que
fizerem parte, e respeitada a integrirlade das cidades, pode
rão formar um noro mllnicipio, meli: 1 representação á As
sembléa I...Iegislativa da maioria dos seus eJeitores e contri
buintes.

Paragrapho unico. VerifiCl\da pela Assembléa immediata
mente a existencia dessas condições, será installado o novo
municipio.

Art 84. Os novos muuicipios que se constituírem serão
responsaveis pela parte da divida daquelle ou ~ 'luelles de que
foram desmembrados, devendo o quantum se .x:ado por ar
bitros nomeados pelas partes intf're sada .

Art. 85. A administração municipal é inteiramente autó
noma, excepto no que fór de interesse geral do Estado e com
mum a mais de um municipio.

Art 86. A administração local será exercidà por tres
orgãos essenciaes, distinctos e harmonicos:

10 A Camara Municipal, composta de um conselho de
vereadores eleitos pelo municipio e de mais um vereador eleito
em cada districto.

2°. A junctas districtaes. formada do vereador di'trictal,
do 10 juiz de paz e do immeuiato em votos ao ultimo juiz de
paz.

3°. A Assembléa Municipal, formada pela reunião da
camara. junctas district.aes e juizes de paz.

Paragrapho unico. Os vereat!ores não serão remunerados.
Art, 87. As funcções da Camara Municipal serão divi-
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didas em deliberativas e executivas, competindo estas ao seu
presidente e aquelIas aos vereadores em corporação.

Art. 88. A' Camara Municipal compete:
1°. Organisar annualmente o orçamento ;
2°. Arrecadar e fiscalisar as rendas;
3°. Fazer e conservar as obras;
4°. Prover sobre a instru~ção primaria, hygiene e assis

tencil1. publica, sem prejuizo da competencia constitucional e
legal do Estado nestes serviços;

5°. Administrar os proprios municipaes ;
6°. Desapropriar por necessidade e ntilidade municipal,

na fõrma da lei ;
7°. Propôr a creação e extincção de empregos i
8°. Nomear e demittir seus empregados;
9°. Exercer todos os actos de policia administrativa 10-

cal;
10°. Organisar o codigo de posturas;
11°. Deliberar sobre tudo o que disser respeito ávida

economica e administrativa do municipio;
12°. Verificar os poderes dos seus membros e dos juizes

de paz, com recurso, no caso de contesta~ão, para o Tribunal
da Relação.

Art. 89. A's Junctas districtaes compete:
1°. Expor á Camarll. annualmente, como base do orça

mento municipal, as necessidades, recursos e estatistica dos
districtos, auxiliando·a no trabalho de lançamento dos impos
tos, segundo as tabellas organisadas para o municipio ;

2°. Auxiliar a Camara. na execução de todas a obras e
serviços nos districtos, administrar tudo o que fôr peculill.r ás.
suas circumscripções, prestando contas na reunião da Camara
Municipal, por intermedio do vereador do districto.;

Art. 90. A' Assembléa Municipal compete:
1°. Approvar as tabellas de impo~tos, os lançamentos, o

orçamento da receita e despeza do mun' cipio e as posturas;
2°. Decretar o arrendamento, aforamento, troca e venda

dos ben municipaes;
3°. Auctorisar emprestimos, e julgar as contas da Cama

ra no fim de cada semestre ;
4°. Creal' empregos, extinguil-os e fixar os vencimentos

respectivos.
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Art. 91. Os trabalhos da Assembléa Municipal serão
dirigidos pelo Presidente da Camara, a quem compete con
vocaI-a, servindo ele secretario o da Camara Municipal.

Art. 92. As deliberações da ASl'embléa Municipal serão
tomadas por maioria de votos, estando presente metade e mais
um dos seus membros; puhlicadas por editaes ou pela imprensa,
onde a houver; e executadas, independentemente de qualquer
recurso, pelo Presidente da Camara:.

Art. 93 E' da exclusiva competencia da Assembléa Mu·
nicipal Totar impostos, desde que estes não pertençam á renda
do Estado.

Art. 94:. Pertencem exclusivamente ao municipio, além
dos impo tos de que já estão de posse:

1°. Os de industrias e profissões;
2°. A decima urbana;
3°. A taxa sobre o consumo de aguardente.
Art. 95. A Camara Municipal não poderá propõr nem a

AssembJéa Municipal votar impostos de transito pelo territorio
do seu municipio sobre producto de outros.

Art. 96. Os bens municipaes são isentos de penhora exe
cutiva.

Art. 97. A.s Camaras Muuicipaes õmente são responsa
veis pelas custas judiciaes dos proce sos em que forem parte
e de que decahirem.

Art. 98. As Camaras Municipaes são isentas de custear
estabelecimentos a cargo do Esta.do.

Art. 99. O confl.ictos entre o município e o Executivo
do Estado serão resolvidos pela As embléa LegUativa.

Art. 100. O confl.íctos judicia rios entre municipios serão
decididos pelo poder judiciario, sendo os demais resolvidos pela
Assemblél\, Legi lativa.

Art. 101. Os vereadores serão inviolaveis pelas opiniões
Oile emittir~m no ex rcício de SUll funcções.

Art. ]02. O velehuure não poderão exercer attribui·
ções judiciaria .

Art. 103. 4 a leíção de ver adore, será re peitado o
principio da repIe,entação d&s minorias. .

Art. 104. Para a cobrança da sua divida activa, usarão
as Camaras Municipae dos proces. os e acçõea estabelecidos
para a cobrança da divida do Estado.



20

Art. 105. Todo o cidadão que se julgar aggravado em
seus direitos, por qualquer deliberação ou acto dos poderes
municipae , podprá reclamar pArante o juiz de direito. Da de
cisão deste haverá recurso para () Tribnnal da Relaçã./).

Art. 106. As Camaras municipaes não poderão conceder
privilegios de qualquer especie ou natureza.

Paragrapho llnico. Nenhum privilegio de interesse local
será concedido pela Assembléa Legislativa sem preceder au
diencia da respectiva Camara Municipal.

Art. 107. As Gamaras 1VIunicipaes e seus empregados são
obrigados a executar as funcções que lhes forem commettidlls
por lei para d,esempenho de serviços do Estado.

Art. 108. As Gamaras Municipaes não comminllfão penas
de mais de 100~ de multa e 15 dias de prLão, podendo esta
ser convertida fim multa correspondente.

Art. 109. As Camaras Municipaes organisarão, dentro de
nm anno, o seu regimento interno e, se o não fizerem, a As
sembléa Legislativa o decretará.

TITULO III

Das ('Ileições

Art. 110. Todas as eleições para os cargos do Estado e
do municipio serão feita por suffragio directo, voto secreto e
pelo ultimo alistamento organisado para as eleições federaes.

Art. 111. São excluidas de votar as praçaH de pret da
exercito, armada e corpos policiaes. Exceptuam-se os alumnos
das escolas militares superiores e as praças reformadas.

Art. 112. São elegiveis todos os que forem eleitores e
todos os que tiverem as condições para o ser, salvo as res
tricçõas e 'tlL lelecidas nesta Gon tituição e na lei reglllr.mentar.

Art. 113. Sob nenhum pretAxto pouerão os mem )1'0'" das
mesas eleitoraes, ou qualquer anctoridade, requisitar a presen
ça de força no edificio em que se proceder ás elejções e nas
suas immediações.
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Paragrapho unico. Ninguem poderá apresentar-se armado
no edificio em que se proceder á eleição.

Ârt. 114. enhum eleitor poderá ser preso um mez antes
e um mez depois da eleição, salvo o caso de flagrante delicto
em crime inafiançavel.

Art. 115. No caso de vaga de qualquer cargo electivo,
se procederá, dentro de 60 dias, â eleição para preencllêl-a,
salvo a disposição do art. 41.

Art. 116. O mandato para todos os cargos de eleição
vigorará por tres annos, devendo as eleições ter logar no ul·
timo anno do triennio.

Paragrapho unico. As eleições de vereadores e de juizes
de paz terão logar em dia que não coincida com o fixado para
as dos demais cargos electivos do Estado ou da União e que
fOr marcado pelo Presidente da Camara do respectivo muni·
cipio.

Art. 117. Uma lei especial regulará o processo e as in
compatibilidades eleitoraes.

TITULO IV
Disposições gel'aes

Art. 118. E ta Con tituiçâo reconhece, além dos direitos
e garantias affirmados pela Constituição Federal, os resultan
tes da fôrma de governo que elIa estabelece e dos principios
que consagra.

Art. 119. Todos os funccionarios publicos do Estado e
do municipio são responsaveis, civil e criminalmente, pelo dólo,
culpa ou omissão que commetterem no exercicio de suas func
ções.

Art 120. A responsabilidade se fará effectiva perante
os juizes e tribunaes determinados nesta Coustituição e nas
leis.

Art. 121. São pl'ohibidas as accumulações de empregos.
Art 122 E' g'urantida a divida public'.
Al't. 123. O E. ~ado não pó te tornar-58 co·proprietario

ou accionista de qualquer empreza ou companllia..
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Árt. 124. Será instituido um montepio obrigatorio para
os funccionarios do Estado.

Art. 1\l5. Nenhum cidadão tem fôro privilegiado pelos
crimes cummuns que commetter.

Art. 126. De 10 em 10 annos proceder·se·ha em todo o
Estado ao recen. earnento de . ua população.

Art. 127. Nenhum vencimento, ordenado ou gratificação
poderá ser elevado ou reduzido, senão por lei especial.

Art. 128. .J:Jenhum imposto poderá ser creado, alterado
ou supprimido, senão em virtude de lei especial.

Art. 129. Nenhnm dos poderes do Estado ou dos mu
nicipios poderá firmar contractos e fazer conces ões para obras,
fornecimentos, exploração de bens e funelação de estabeleci
mentos, senão mediante concurrenci~ publica.

Art. 130. Ao Estado é permittidu conceder privilegios.
Art. 131. Será crbauo nm Tlibunal de Contas, ao qual

incumbirá fiscaliiSur li arrecadação das renda' e fi. applicaçâo
dlls verbas consignadas na lei do orçamento.

Paragrapho unico. O Presidente do Estado o organisará,
sujeitando o seu ncto á approvação da Assemblêa Legislativa.

Art. 132. Todos o. acto, resoluções e deliberações dos
poderes publicas do Estado e do municilJÍO serão publicados
pela imprensa, onde a houver, ou por editaes, salvo o caso de
segredo de justiça.

Art. 133. Serão nuHos os actos praticados por qualquer
auctoridade sob pressão da força publica ou de reunião sedi
ciosa.

Art. 134. Esta Constituição poderá ser reformada no todo
ou em parte, mediante representação de dois terços das Ca
maras Municipaes, ou deliberação da Assembléa Legislativa,
tomada por dois terços dos deputados presentes.

§ 1°. Sempre que fôr proposta a reforma pelas Camara~

Municipaes, será votada pela Assembléa Legislativa ordinaria
por dois terços de votos.

§ 2°. No caso (le ser a necessidade da reforma reconhe
cida. pela Assembléa Legislativa, a legislatura immediata trará
potleres constituintes.

Art. 135. Ó é cOD~titncioDn), para o effeito das dispo
sições anteriores, o que diz re. peito aos limites e attribuições
respectivas dos poderes politicos e aos direitos políticos e in-
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dividuaes dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pôde
ser alterado pelas legislaturas ordinarias.

Art. 136. Serã considerado dia de festa e feriado para o
Estado o da promulgação desta Constituição.

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art_ 1°. Votada definitivamente esta Constituição, serã
promulgada em sessão solemne pela Mesa da Assembléa Cons-
tituinte. .

Art. 2°. Em se~uida elegerá a Assembléa Constituinte
um Presidente e um Vice-Presidente provisorios.

§ 1°. O Presidente provisorio e o Vice- Presidente pres
tarão affirmação perante a Constituinte.

§ 2°. O Pre idente provi orio em exercicio occupará o
governo até ser empossado o que fôr eleito na fórma do art. 42,
e desempenhará as funcçõps do cargo com plenos poderes.

Art. 3°. Quinze dias depois da promulgação desta Cons
tituição, se procederá em todo o E tado, observando-se o Re
gulamento eleitoral de Dezembro de 1891, com as modificações
necessarias, á eleições de deputados, Presidente e Vice-Pre
sidentes do Estado.

Paragrapho unico. A. apuração destas eleições e a veri
ficação dos poderes do Presidente e dos Vice-Presidentes se
rão feitas dentro de cinco dias, contados do ultimo do prazo
que fôr marcado para a remessa das authenticas, por uma
commissão composta de tees desembargadores e tres intenden
tes da Capital, uns e outros sorteados, sob a presidencia do
Presidente da Relação.

Art. 4°. Recebida pelo Presidente a acta da sua eleição,
com elIa se apresentará á Intendencia Municipal da Capital,
afim de prestar affirmação e entrar na posse do Governo.

Art. 5°. Para as eleições do Presidente e Vice-Presiden
te provisorios, não haverá incompatibilidade alguma.

Art. 6°. Os eleitores votarão em urna urna para deputa
dos, subscriptando a cedula - 4( para deputados ~; e em uma
s'3gunda, nara Presidente e Vice-Presidentes, depositando duas
cedulas subscriptadas -« para Presidente,. - «para Vice-Pre
sidentes ».
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Art. 7°. A eleição para deputados nesta primeira legis
latura serã por todo o Estado e cada eleitor votará em lista
de 50 nomes.

Art. 8°. A Assembléa Legi. lativa reunir-se-ha no dia.
12 de Maio, em sessão extraordinaria, afim de votar as leis
organicas e os creditos nece _ario .

Art. 9°. São findos em 3: 0008 men..;aes os venci mentos
do primeiro Presidente, eleito em virtude desta Constituição.

Art 10. Os deputados eleitos para a primeira As em
bléa Legislativa ven!:erâo diariamente o fubsidio pecnniario
de 406000 réis.

Art. 11. O actual Governador do Estado perceberá, a
contar do dia em que assumiu o Governo, os mesmos venci
mentos fixados no art 9° desta di po. ições.

Art. 12. O Presidente provisoriamente eleito perceberá
iguaes vencimentos de. de que entre em exercicio.

Art. 13. Dentro de MI dias, depois de apuradas as elei·
ções determinadas no art 3·, se procedtlrá á de vereadores
e juizes de paz.

Paragrapho unico. Para. esta eleição é fixado tlm tres o
numero de juizes de paz de cada di tricto, e em sete o nu·
mero de vereadores g'3raes de cana município.

Ár. 14. Os impost·..s que em virtude desta Constituição
passam do E tado para os municipio , serão arrecadados por
estes de 1 de Janeiro de 1:'93 em diante.

Art. 15. Durante o corrente anno continuará o Estado
a manter os serviços de natureza municipal a seu cargo nesta.
data.

Arl. 16. O primeiro Presidente effectivo fica auctorisado
a reorganisar os municípios e districtos de paz.

Art 17. O Presirlente do Estado poderá abrir creditos
para satisfazer ás despezas do orçamento, no ca o de insuffi·
ciencia das vArbas para eUas consignadas, e de necessidade
de reorganisar e augmentar a força publica no corrente exer·
cicio.

Estes actos serão sujeitos á approvação da Asseml.>léa
Legislativa.

Art. 18. A CapHai do Estado será transferida para iQc~tl

conveniente. a juizo da Assemblf>a ordinaria, Jogo qlle o per
mittam as suas condições financeiras, salvo o ca o de surgirem
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dança provi8oria.

Art. 19. Continuam em vigor, emquanto não forem ex
pressamente revogadas, as leis anterioreR a esta Constituição,
que não contiverem dispDsições antinomicas ás suas.

Art. 20. Serão annexados aos municipios os territorios
que foram delles desmembrados, depois de 17 de Novembro
de 1889, mediante representação da maioria dos eleitores des
tes, apresentada ao Presidente do Estado.

Art. 21. A primeira legislatura A o prazo para o pri
meiro periodo presidencial terminarão no dia 31 de Dezembro
de 1894.

Art. 22. São mantidos em seus cargos actuaes os ma
gistrados reconhecidos vitalir.ios por esta Constituição, assim
como os actuaes juizes substitutos, que passam a ser manici
paes, e os serventuarios de justiça.

Art. 23. Será contado, para todos os etfeitos, na anti~i

dade dos magistrados que presentemente fazem parte do qua
dro da magistratura deste Estado, todo o tempo anterior de
serviço prestado n6ste, em qualquer outro, ou no Distrieto Fe
deral.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridll.des a quem o
conhecimento e execução desta Constituição competirem, que
a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente
como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.
Sala das sessões da Assembléa Constituinte do Estado

do Rio de Janeiro, em nove de Abril de mil oitocentos e no
venta e dois, quarto da Republica.

Dr. José Thomaz da Porciuncula, Presidente.
Manoel Henrique da Fonseca Portella. 2° Secretario,

servindo de 1°.
Dr. Joaquim Mauricio de Abreu, 2° Seeretario inrerino.
Alberto de Seixlls Martins Torres.
Antonio Ribeiro Velho de Avellar.
Antonio Francisco Ribeiro.
Dr. Antonio Alves Teixeira de Souza.
Dr. Antonio Tiburcio Figueira.
Americo Brazileiro da Cost.a. Moreira.
Adolpho Pereira de Burgos Ponce de Leon.
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Antonio Furquim Werneck de Almeida.
Dr. Antonio Francisco dos Santos Bastos.
Dr. Alfredo Augusto Guimarães Becker.
Antonio Augusto Teixeira.
AIcibiades Peçanha.
Dr. Belisario Augusto Soares de Souza.
Banto C~rneiro de Almeida Pereira.
Bernardo José da Fonseca Vasconcellos.
Carlos Frederico Castrioto.
Dr. Carlos Augusto de Oliveira e Silva.
Coronel Carlos de Sá Carvalho.
Dr. Ernesto Brazilio de Araujo.
Dr. Fidelis de Azevedo Alves.
Major Felix Antunes Moreira.
Dr. Francisco Pinto Ribeiro
Dr. Francisco Antunes Ferreira da Luz.
Francisco Soaores de Gou vêa.
Geraldo Candido Martins.
Dr. Hermogeneo Pereira da Silva.
Dr. Francisco Joaquim de Souza Motta.
.José de Queiroz Carneiro Mattoso.
Coronel João Gomes de Mattos.
Dr. Joaquim de Azevedo Carneiro Maia.
Dr. Jacintho Hermogeneo Dutra.
Dr. José Baptista da Costa Azevedo.
Dr José Francisco da Cunha Cruz.
José de Barros Franco Junior.
Major Luiz de Menezes Fr6es.
Manoel de Queiroz Mattoso Ribeiro.
ManoeI Gesteira PassoS.
ManoeI Edwiges de Queiroz Vieira.
Mucio da Paixão.
ManoeI Ferreira de Mattos.
O. car de 1\Iacedo Soares.
Paulino J osá Soares de Souza J unior.
Pedro Augusto Tavares.
Pedro Luiz Soares de Souza.
Sellastião Eurico Gonçalves de Lacerda.
Dr. Sergio Teixeira de Macedo Werneck
Dr. Sebastião Mascarenhas Barroso.



CONSTITUIÇÃO POLITICA

DO

DO ESTADO 00 ARANHÃO
PROMULGADA

Em 28 de Julho de 1892 (*)

(*) v. a Constituição primitiva (4 de JUUlO de J89r) a Jls. 169 do lo vol.
desta obra.





Nós, representantes do Povo Maranhénse, reunidos em
Congresso Constituinte, decretamos e promulgamos a seguinte
Constituição Politica do Estado dó M-aranhão.

TITULO I

Do Estado, seu governo e organllJa~ão

PBELDlINABES

Art. 1°. A antiga província do Maranhão, dividid em
IÍlUnicipios, com os seus actnaes limites e· sem preJUlZO das
acquisições que possa fazer, constitue um dos Estados da Ynião
Federativa Brazileira.

Art. 2°. O sen governo é republir.ano, constitoofonal e
representativo.

Art. 3°. Os poderes politicos do Estado emanam directa
ou indirectamente da vontade popular e são: \} legislativo, o
executivo e o judiciario, distinctos e harmonicos entre si.

SECÇÃO I

CAPITULO I

Do Poder Leqi8latwo

Art. 4°. O poder legislativo é exercido por um Congres.
so de representantes do povo, com a sancção do Governador.

Art. 5°. Este Congresso compõe-se de uma Camara de
trinta membros e funccioDará todos os annos, de 5 de Fevereiro
a 5 de Abril, independente de convoeação, sem que, em hy·
pothetle alguma, possa ser dissolvido.
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§ 1°. S6 ao Congresso compet.e prorogar e adiar suas
sessões. _

§ ~o. O Governador poderá convoc!\l-o extraordinaria
mente, sempre que a conveniencia publica o exigir.

Art. 6°. Cada legislatura durará tres annos.
Art. 7°. A eleição para preenchimento de qualquer vaga

que se der no Congresso, far·se·ba dentro do prazo improro
gavel de 90 dias, a contar da data em que deUa tiver conhe·
cimento o Governador, por communicação official da Mesa do
mesmo Congresso.

Art. 8°. O Congresso reconhecerá os poderes de seus mem
bros, elegerá a sua meza, organisarà o seu regimento interno,
nomeará os empregado~ de sua. Secretaria e regulará o servi
ço de sua policia interna.

Art. 9°. O Congresso não poderá deliberar sem a maio
ria de seus membros, e as suas deliberações serão tomadas
por maioria de votos, excepto nos casos em que forem exigi
dos doia terços

Art. 10. Todas as sessões serão publicas, excepto quando
o contrario fór exigido pelo bem do Estado.

Neste caso, reunido o Congresso em sessão secreta, a
convite da respectiva meza, por si ou em virtude de recla
mação de um terço dos membros presentes, resolverá antes de
tudo si ha necessidade de deliberar reservadamente, o que só
será vencido por dois terços dos votos.

Art. 11. Perderá o mandato o deputado que accaitar o
logar de Governador, ou que, sendo Vice-Governador, subs
tituir efectivamente o Governador, no caso de vaga.

§ Unico. Tambem perderá o mandato o deputado que
deixar de comparecer ás sessões ordinarias de um anuo, sem
licença ou causa ju tificada.

Art. 12. Os deputado8, por occasião de tomar assento,
contrahirão o compromis o de bem cumprir os seus deveres,
conforme sua crenças e opiniõAs.

Art. 13. O mandato legislativo pode ser renunciado.
Art. 14. Os membros do Congresso são iuviolaveis por

suas opiniões, palavras e votos, no exercicio do mandato, e não
poderão Rer presos, nem processados criminalmente, sem previa
licença do Congresso, salvo caso de flagrancia. em delicto ina
fiançavel.
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§ 1°. Nesta hypothese, o processo seguirá seus tramites
r.té a pronuncia exclusive j e os autos serão remettidos ao Con
gresso para deliberar sobre a procedencia da accusação, caso
não opte o processado pelo julgamento immedill.to.

§ 2°. Si o Congresso declarar que não procf>,de a accu
sação, em tempo algum será ella renovada.

Art. 15. Não podem os membros do Congresso celebrar
contractos com o Poder executivo, nem delle receber empregos
on commissões remunerados, exceptuados os casos de accesso,
promoção legal e missão junto aos governos dos Estados ou
da União.

Art. 16. Os deputados perceberão o subsidio que será
marcado. na nltima sessão de cada legislatura, para a seguinte.
Além disso, terão ajuda de custo.

§ Unico. Nas prorogações, não excedentes de 30 dias,
perceberão subsidio.

Art. 17. Em lei ordinaria se prescreverá o modo por que
serão eleitos \)s membros do Congresso, guardado o systema da
eleição directa.

Art. 18. O mandato do deputado, eleito em substituição
de ontro, findarã ao tempo em que devia terminar o do substi
tuido.

Art. 19. São condições de elegibilidade para o Congresso:
1°. Ter as qualidades de eleitor i
2°. Ter mais de 6 annos de cidadão brazileiro, sendo

naturalisado.
Art. 20. Os casos de incompatibilidade eleitoral serão

determinados em lei ordinaria.

CAPITULO II

Alt1'ibuiçôes do Cong1'esso

Art. 21. E' da competencia privativa do Congresso:
1°. Decretar, interpretar, ll.pender e revogar 118 leis do

Estado;
20. Orçar a receita e fixar a despeza do Estado annual

mente j
3°. Estabelecer as bases para a organisação da força

publica e fixal·a annualmente j
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4°. Decretar a divisão politica, judiciaria e administrativa
do Estado;

1)0. Designar a sMe do governo;
6°. Legislar sobre a orgllnisação judiciaria, a se~urança

publica e as formas de processo;
7°. Crear estabeleciUleulos IJlua o cumprimento das penas j

8°. Estabelecer o processo para as eleições do Estado;
9°' Auctorisar o Governador a contrahir emprestimos e

a proceder a outrai operações finan{'eiras, determinando os li
mites e condições;

10. Legislar sobre a divida l'nblica e os meios de seu
pagamento;

11. Deliberar sobre a administração dos bens do Estado
e a sua alienação;

12. Crear ou 8upprimir repartições e empregos, marcar
vencimentos e ajuda de custo aos fonooionarios publicos;

13. Crear villai e cidade~ ;
14. Legislar sobre rios interiores, estradas e outros meios

de eommuniração, respeitado o § 6° do art. 34 da Constituição
Federal;

15. Referendar ll.justes e convenções sem caracter politico,
celebrados pelo Governador com outros Estados;

16. Marcar subsidio aos deputados, no ultimo anno da
legislatura para a seguinte;

17. Apurar definitivamente as eleições de Governador e
Vice-Governadores;

18. Marcar o subsidio do Governador;
19. Commutar e perdoar as penas impostas aos funccÍ'l

narios publicas do Estado, nos crimes de responsabilidad.e;
20. Prorogar e adiar as suas sesl'iões;
21. Discutir as propostas apresentadas pelo poder exe

cutivo;
22. Conceder subsidio aos municipios, em caso de cala

midade publica;
23. Annullar as resoluções das camaras municipaes, que

infrinjam as leis federaes 011 dos Estados, ou ofendam direi
tos de outros municipios;

24. Legislar sobre o regimen municipal, sem ofensa da.
autonomia. do municipio;

25. Legislar sobre a iucorporação de outro Estado ao
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divisão deste, no:' t rmo~ da {'on. ti·

nt r

. 10re ;
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5°. Legislar sobre a civilisação dos indios, soccorros pu
blicos e immigração.

CAPITULO fi

Das leis e resoluções

Art. 23 Todos os projectos de lei terão tres discussões
e os que forem approvados serão enviados ao Governador que,
com elles se conformando, os sanccionará e promulgará.

Art. 24. Apresentado o projecto ao Governador do Es
tado, deverá este, dentro de dez dias improrogavl:'is, sanccio
nal-o ou negar-lhe a sancção.

Art. 25. Sanccionado o projecto, será promulgado como
lei do Estado.

Art. 26 O Governador só poderá negar a san!lção, si
considerar o projecto inconstitucional, ou contrario aos inte
resses do Estado, dando por escripto os motivos da recusa.

Arto 27. Negada a sancção, voltará o projecto ao Con
gresso, e, sendo approvado por dois terços dos votos dos mem
bros presentes do mesmo, será lei do Estado, e como tal en
viada ao Governador para a promulgação.

§ 1°. Si o Governador, no praso do art. 24, não devol
ver o projecto com as razões de não sancção, será esta pu
blicado, como lei do Estado, pelo Presidente do Congresso.

§ 2°. Esgotado o decendio, quando já entiverem encer
rados os trabalhos do Con~resso, deverá ser o acto do Gover
nador apresentado ao mesmo Congresso no primeiro dia de
ses~ão ; e si o não fÓr, o Presidente fará a publir.ação nos
termos do § antecedente.

Art 28. Os projectos totalmente regeitados e os que não
sanccionados deixarem de ser approvados pelo Congresso, nos
termos do art. 27, não poderão ser submettidos a nova dis
cussão na mesma sessão legislativa.

Art. 29. As formulas da sancção e da promulgação são
as seguintes:

1a.. cO Congresso do Estado do Maranhão decreta e eu
sancciono a lei (ou resolução) seguinte.»

2", cO Congresso do Estado du Maranhão decreta e eu
promulgo a lei (ou resolução) seguinte.•
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SECÇÃO II

CAPITULO I

Do Poder Executivo

Art. 30. O poder executivo tem por chefe o Governador
do Estado, que será eleito por suffragio directo do eleitorado
e servirá por quatro annos.

Art. 31. Na occa ião da eleição do Governador, far-se·ha
a dos tres Vice-Governadores, na mesma chapa, discriminando
se o voto, com referencia a cada um desses qUlltro carl{os.

Art. 32. O Governador não poderá ser reAleito, nem
eleito Vice-GovernadlJr, para o seguinte periodo governamental.

Art. 33. Tambem para esse periodo não poderá ser re
eleito, nem eleito Governlldor o Vice·Governador, ou substituto
deste, que nos ultimas seis mezes anteriores á eleição tiver
exercido o governo por qualquer tempo.

Art. 34. Os Vice-Governadores, pela ordem de sua col
locação, substituem o Governador e se substituem entre si no
caso de impedimento.

§ Unico. Na falta ou impedimento dos Vice·Governado
res, substituil-os-hão succ8ssivamente o Presidente do Congres
so e o Presidente da Camara Municipal da Oapital do Es
tado.

Art. 35. Vagando o cargo de Governador, ou de Vice
Governador, sem que hajam ainda decorrido dois annos do
periodo governamental, procedl3r-se-ha á eleição para preen
chimento da vaga.-

Art. 36. O Governador, ou quem o estiver substituindo,
deixará o exercicio do cargo no mesmo dia em qUA findar o
periodo governamental, sendo logo succedido pelo recem-eleito,

Art. 37. Perderá o cargo o Governador, bem como o
Vice-Governador em exercicio, que acceitar empregos ou com
mi sões remunerados, ou qualquer funcção legislativa, podendo,
entretanto, Rer commissionado pelo Congresso perante o Go
verno de qualquer Estado ou da União.

Art. 38. O Governador e os Vice-Governadores, quando
em exercicio, não poderão, sob pena de perda dos cargos,
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ausentar-se do E~tado, Rem licença do Congres o que ú a po
derá negar por (luL terço~ de votll. do:' U1emoros ]Ire. €ln ~ ~

.'" 1°. i o 'ungre::o nãi) ti I' I'enn' h. f) G ' 'n" r
ou Yice·Governador poiení retil"ll'- e (lo E t'l<!n, ,l.m I,) ,:, ·tl)

sciencia ao Presinente d'aquell t c Jrp0l','r;ão. "B~ ttl . I I I .'. 'l

á approvllção do Congre~ o O í'ildo. na [lIim ·im rei lJI i
§ 2°. O ()oDgre~so Só po 1prei. Jl ..; r :L '1JIprll,"It; "1 par

dois terço' ue voto dos menlLro,' pre. pl}[P••

Al't. 39, O Governador pereebel á li ,'no. i(lio que lhe flil'
marcado por lei.

Art. 40..... o acto da po. S~, I) (}oP'u l!l' e o Vir. .. (.j 

vernadores pronunciarii(), em " >.' ii<) pn llk. )"1'<111. \I (' lU

g'l'l'RRO, Ri e tiver fnnceion:lU lo e, n e:J,' 1 C'lIHr;ll'i'l, 11 ralltt'

a ('amara Municipal (la Capital <lo l<>t:trlo, a ,'.·gninte aftil'
Illa~ão :

«Prometto desempenhar com toda 11":.11: U' {.. DtD('(;Õ ~

110 eargo de Uovem.ldo!" (on nc;c·I~J\'l;'rn·I(llJr) do l'~ tarlo uo
Maranhão»

C.\PITCLO II

Das eleiçOes do GOt'fmaclor c rir·e·ao('('1'1!wlol'cs

Ârt. 41. .As eleir;ões uo Govern:~clor e uo, Vi ,e-(TOV 1'

Dadores serão feitas pelo Sy-t"llllll direeto em t,,,io {) E.~ta 11),
seis mezes antes do ultimo di<t do pf\rÍo I glJveru'llUentd, que
estiver correndo, e pelos eleitores a!i·tltl!OS PMtl as eleiç:63
do Estado.

§ Unico. O proce.' o da el icJo ti) (·hv I'nllor A r O
Vice-Governadores será regllllulo pl)r lei or.li ; rh.

Art. 4:? li apuração definitiv;~ (Ia' pleic;) , .10 (;l-lV'ern I

dor e Vice·Goverm.dores serú feita p lu (',Jl]ST ..' 1 C III qual
quer nnmero de membro' pre"ent ... n I pri H:'il I ••.1. I 01' ii·
Daria que se eguir á eJei(;ii.o, ('Oi!, JI. '1 I i) Iii l I jJ i' .
•ua abertura e devendo titar termiil' la' ltl 1, "Ill')

§ l°. Si por qnalquer nJotivo 11pix'1l' II 1'.1' II'

nião ordinarüt do Coagre.50, a :l[,uraç'l.o "el I I itol l' i
ra ~Illnicipal do Estad'J, tlelltro llo rue,'lIlo 1'1'<1 l) de tu artig .

§ 2°. A al1nraçáo ..e fará em vi. tl de at thentil~a,
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cargos

CAPITCLO III

Das alll'iúuiçõcs dJ (Jol'UrnaclVi'

.c\rt. li Ao ';')vern~ 1101' compete:
1°, .?'lllcci'luar, promulgar e fazer publicar a~ lei. e re-

, d UI'O U ( ong ré. o e exp 'uir decre o . instl'llc\õe e regll-
I'I1l~nl" nm UlI. fi I l::xe 'uçiio ;

2", CUllIpJl. e 1\z r cUlUprir a Con.titui.;ão da União e
do E..tlldu, a,' I id lIe te e a' felI !'ae~ em que tem interven
ção a ,u: auetol'i 1'1<1 ' ;

;3~, lliri~ir o nl.'gocio: da aurninHração civil e militltr;
4,0, Conv ea t'Xtn ordinariamente o Cungrts~o, quando o

1J~m publicn o exigir;
fi . (' Jehl'll ' com os outros b>tados ajll te. e convenções

','UI l'aral't r ,ttl'tÍl.'o •. uj it,W( O-IS Ú :lppJ'lJva~iio do Congresl'o;
(i'l. luf.II'I1H l' a (\l!llYT SL), nu dia de 'u'\ abertura, >/0

e~,allo U(1' ll~r I~ ík lllJlku. e lictu' de sua administração, por
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via de mensagem, fazendo nesta a indicação das medidas cuja
adopção lhe pareça necessaria ;

7°. Nomear e demittir os empregados civis e militares,
de accordo com a constituição e com as leis;

8°. Suspender os empregados administrativos do Estado,
depois de ouvil·os, mandando immediatllmente responsabilisll.l-o ;

9°. Providenciar para que se effectuem as eleiçõe!; 00
Estado e as federaes, no caso do § 3°. do art. 17 da Oonsti
tuição Federal;

10. Solicitar do Governo Federal, quando o reclllmar a
conveniencia publica, o auxilio das forças federaes, dando parte
ao Congresso, logo que se reunir, dos motivos que lhe impu
zerem esse procediment.o;

] 1. Representar ao Governo Federal contra os empre
gados federaes residentes no E tado;

12. Provocar, quando necessaria, a acção do ministerio
publico do Estll.do;

13. Oommutar e indultar as penas impostas por crimes
communs, sujeitos á jurisdicção do Estado;

14. Enviar ao Congre "o projectos de lei, devidamente
motivados, sendo obrigado a fazeI-o, quanto aos de fixação de
forças e orçamento, dentro dos dez dias contados da abertura
do Oongresso;

15. Decidir os confiictos de jurisdicçào administrativa,
exceptuados os casos em que esta attribuição fôr expressamente
conferida a outra auctoridade;

16. DÜipôr da força publica e:.tadoal e municipal, mobi
lisando·as, conforme exigirem a manutenção da ordem e ur
gente defesa da integridade do territorio, ajeitando seu acto
á approvação do Congresso;

17. Suspender as resoluções das Oamaras Municipaes,
quando ellas infringirem as leis federaes ou estadoaes, ou offen
derem direitos de outros municipios, levando o facto ao conhe
cimento do Congresso;

18. Levantar forças militares no Estado, nos casos de
invasão estrangeira ou commoção intestina, ou perigo tão im
minente, que não admitta demora, submettendo o seu acto á
approvação do Congre so, na suu. primeira reunião;

19. Abrir creditos extraorctinario , independente de allC'
torisação em lei orçamentari3, no caso de calamidade publica
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e quando tiver de usar da attribuição de que trata o n. an
tecedente, sujeitando o acto á approvação do Congresso;

20. Dissolver as for"as do Estado em caso de necessidade,
dando conta ao Congresso.

Art. 45 O ~overnador é o che:fe das forças estadoaes.
Art. 46. O Governador é obrigado a enviar ao Congres

so todas as informações que por este lhe forem reclamadas.

CAPITULO IV

Da responsabilidade do Governador e seus substitt6tOS

Art. 47. Nos crimes de responsabilidade do Governador
e seus substituto . o preparo do processo e o julgamento per
tencerão ao Congresso.

Art. 48. São crimps de responsabilidade:
1°. Tentar contra a existencia politicll. do Estado;
2°. Tt'nta.r contra a Constituição do Estado e respectivas

leis j

3°. Tentar contra o livre exercicio e goso dos poderes
politicos e direitos individuaf's.

Art. 49. Nos crimes communs, o Governador será pro
ce!:sado e julgado pejo Superior Tribunal de Ju tiça, mediante
licença do Congrtlsso, ao qual deverão ser remettidos os autos,
ante' de proferi'la a pronuncia, para que delibere sobre li. pro
cedencia ou improcedencia. da aecusação, õ podendo ser preso
depois da condemnação passada em julgado.

§ Unico. Quer nos crimes communs, quer nos de res·
ponsabilidade, a lei regulará o processo e julgamento do Go
vernador.

SECÇÃO III

CAPITULO I

Do poder j udiaia1'io

Art. 50. O poder judiciario é exercido:
Alem do tribunal especial, de que trata esta Constituição:



'PO ta de UTI • u-
de 1>irdto e de Juíze:

! IUD'cip es, tIo 'U 1J~ i utos

Ju ti~a tem j nrLl1ícçã.o

,,'prú o territorío do E. tr do

COlllprelumJer m: i' de UlD

n . L tlo pouer jUlliciario e tende- e a
111' z dvil e eriruillll!, ex~eptlul.do os
rf'. e es ca: I reYi:to ne ta Con ti-

~11:tf{l:Hll), os r~Cllr~o., pordo
. : Ivo o: ca"olS menciuniido na

11 rmittiJ o.: tizo arLitral em materia civil
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CAPITlLO II

Do Triúunal d .{u"!J

Art. 57. O Tribunal do .T.1r'y D··
reito, como pre..idente, e tIe trint' e . i' jur,.( • I do llleTl J,.

§ 1°. A •nas ti -ci üeE' . erão jll'ofcl'Í ~ J I r um eDn. elho
de 12 jl:rado,; f"orte<l(lo. rlentre t.' que (' mI Ü 'Il.

~ 2°. A ,ua cOlTllwtencia ~er. a "óml J te :: bre o julga
mento em materia crilllinal.

~ 3°. C(Jn;Jlf>te·lh~ °ju)gt mentu de> ti' o' I. crime. e. cou
traven~üe , que por lli J âu ,".ia cuduÍl-u U ún1.ro juizo uU

t.ribunal. '
~ 4° O jurados prünuneiar-, e-Illlo .011' o facto e o

presidente do tribunal çlPllicará a lei, de accul'do com a- ,ua::>
deci ões.

Art. 58. A lei f'~tabelecerá o' rE'q llÍ;-j t J, paTa 'er j lU'. tIo;
e da decL'ões ,obre 'lllt qllt1litic:l~ã.v uaverj'[ recur:o p;tm o
Superior Tribuna de Justi<::a.

C PlT LO III

Dos Jui~es .i11unicipQPs e dos Sul,slilulos

Art. 59. Os Juize :àIunicipae e o, sub titut0~ . erâo no
meados pelo Governador du Ktado denlrê (I gr' dua los em
direito, que tiverem um hnno de prali '<1 mini. terio pnbJic'J,
e, na falta de:te , os bacharei 'TC dil'e'to com 1m •nuo de
pratica na advoca ia, penmte O' JniL.t. e 'rdlunae.. do E tado.

Art. 60. Os .Tllize • [unicil_ t, têm jl1li.ctic~ii1 1 v. ter
mos e suas attrilJuiçõe: eni.o deterrniu ~t!a: III lei oruin'lria,

Art. 61. _TO. crime comu nn: ti de re lOll.alJili,l· de, 'e
rão lll'oce,' 'Mio e julg- dos pelo - Juiz!',' t' Di,eitu, com recur
so voluIltario para (l L uperior 'l'rilJullal t.l. ,llsti<;a.

Art, 62. Os Juizes :;\luní'Jj1tlf- 'e :-; I 'ub..Wuto' .ervirão
por qnatro anno' e não poderã . f r r 'lUovidus ~elJ 10 11 pedido,
eabendo-lhes o direito de permu lll'.

~ Unico. Os que hem ~el irem s rão recondllz.iuos e,
neste caso, ficariio vitnJiéio .
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Art. 63. Os Juizes Municiplles e os substitutos terão tres
snpplentes cada um, nomeados por dois annos pelo Governa
dor do Estado, com attribuições dderminadas em lei, dentre
os cidadãos de reconhecida capacidade e probidade.

~ Unico. Estes supplentes terão o mesmo privilegio de
fóro que os Juizes Municipae. e substitutos, para os crimes
commettidos durante eu exercicio.

Art. 64. Os Juizes substitutos auxiliarão os Juizes de
Direito pela forma que a lei indicar.

CAPITULO IV

Dos Juizes de Direito

Art. 65. Os Juizes de Direito serão nomeados pelo Go
vernador do Estado. dentre os Juize Municipaes e substitu
tos, sendo c1oi!o1 terços por antiguidade, e um terço por mere
cimentos, de accordo com a lista fornecida. pelo Superior Tri
bunal de Justiça.

Art. 66. Os Juizes de Direito. ó poderão ser removidos
a pedido e terã,o direito á permuta ne comarca.

Art. 67. Vagando qualquer comarca, terá sempre direito
a ser transferido para ella o Juiz de Direito mais antigo.

Art. 68. A idade prevalecerá para regular 8 preferencia,
quando dois ou mais .Juizes de Direito, com 3. mesma antigui
dade, pedirem trao ferencia para a comarca. vaga; e, quando
tiverem a mesma idade, ficará a escolha ao arbitrio do Go
vernador.

Art. 69. O Juiz de Direito tem jurisdicção em toda a
comarca, devendo suas attribuições e as de seus supplentes ser
especificadas em lei ordinaria.

Art. 70. Nos crimes communs e nos de responsabilidade
serão os Juizes de Direito processados e julgados pelo Supe
rior Tribunal de Justiça, room recurso voluntario para o tribu
nal especial de que trata o art. 74.

CAPITULO V

Do 8uperio1' Tribunal de Justiça

Art. 71. O Superior Tribunal de .Justiça compôr-se-ha
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de seis membros. com a denominação de Desembargadorf's.
dos quaes um será o Presidente, eleito annualmeote pelo Tri
bunal.

Art. 72. Os seus membros serão nomeados pelo Gover
nador. dentre os Juizes de Direito, pela ordem da antiguidade,
e no caso de igualdade desta. será preferido o mais velho.

Havendo dois ou mais Juizes de Direito, com igual tem
po de exercicio e a mesma idadl.", ficará livre a escolha ao
Governador.

Art. 73. O Superior Tribunal de Justiça, alem das at
t.ribuições que lhe são dadas nesta Constituição, terá as que
lhe forem marcadas por lei.

Art. 74. Os membros do Superior Tribunal de Justiça
serão processados e julgados. nos crimes commun!l e de res
ponsabilidllde, por um tribunal mixto composto de dois mem·
bros d'aquelle trihunal e de dois do Congresso, eleitos aonual
mente pelas respectivas corporações, sob a presidencia do Pre
sidente do Superior Tribunal, o qual não terá voto nas deli
berações.

CAPITULO VI

Do .Ministerio Publico e dos 8erventuw"ios ele Justiça

Art. 75. O ministerio publico terá pOI' orgãos um Pro
curador Geral do E. tado, um Promotor em cada comarca e um
adjunto de promotor em cada termo.

Art. 76. O Procurador Geral do E tado será nomeado
por 3 annos, pelo Governador, dentre os graduados em Direi
to com pratica de 4 annos na advocacia ou no exerdcio de
qualquer cargo de magistratura ou do ministerio publico, po
dendo ser reconduzido.

§ 10. Nos impedimentos, será o Procurador Geral do
Estado substituido por um graduado em direito, em identicas
condições, que o Governador nomear.

§ 2°. Os Promotores Publicos serão nomeados pelo Go
vernador do Estado dentre os bachareis em Direito, e con
servados emquanto bem servirem. não podendo ser demittidos
sem ser ouvidos
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Na falta de graduados em direito poderão er nomeados
cidadão' idoneo•.

o' 3°. O r,djuntos de Jtl'omotore rão nomelldo pelo
Goverllrol1r do E.trul0 con, r : O emqm nto lJem . elvirem.

S 4° ~ ]' e erwiD! :t 1. uttril.n irüe dó Pr cur dor
Geral, dos Pro! ,01ores e Adjunttl..

.Arto 77. Ha 'trá 11er:mte (I ,-,uperior Tribunal, e em cada,
termo, tantos serventuario._ de .Til l,ira '11ant0. forem neces:a
rio .

§ ] 0. I..:erão nomp:ldo.' "it licialJlf' tf\ ])e10 nperior 'l'IÍ
Ilunal de J l1~tiça o.' que 1Ível'em de .-el rir perante eHe, e 11 e·
los Juizt'. de iJirt'ito O' do termo: d .-na comarca.

§ 2°. Snn: funcçõe e modo de 1\1 ovimento s':!ráo deter-
minados por lei.

TITlTLO II
Do I ii ieipio

CAPIT LO I

Art. 78. Cna.lquer nnc1p.o de popnluliãoo com acquie:ceu
cia uo Cougre~so, lwderá cou 'tituir- e elU llJunkiplO e. dl'poi'
de cODstituic10. 1'0 1 erá ineLrponr- e ou auuex:ar-se a ontros
municipios, mer]'lIu'e a TIleRflIll conUlc;ão.

Art.. 79 U n unÍf'Ípio, lla.- da orf;' nbll\10 adruinistn ti
va do E têl.llo. é autuuuUlO eUJ tIdo qlHlutO 1'e peitlL <tO 'en pe
culiar iotere. e.

Àrt, 80. Fic,@ a carg) rir .. TTl'1.lÍcipiofl os ery·«o. d
natureza municipal e ]Jara. (ICl.:or1'er ao ell .-, pertt'ucer-llle '-hão
os imposto de caracter e.-, unciêl.lmeute local e lUll.i lIql1elle'
que forem determinados em lei.

CAPITULO n

Arto 81. A ttdnJÍuisi1'at;ito municipal é exercida p r uma.
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camara, ;i qual compete a deliberação, e por um intendente
encarTeg-ado ele pxecutar as sna. re.o!uçõd.'.

. Uoil:o. A lei da orgl\ni:sItt;i1o mnoi,~ipltl ( i f~riminar(Í a
rlttrihnil;õe rla~ cam ra:,; e doa intendentp.',

ATt 82 O intendente sed "U) l' ii! I flP s:ens impedi
mentos P vllga prr UIlI .11u·jntencéll t'.

~rt. ~:3 O' lugares de meJTluro àa. (;,lm'lras municipaes
e o. cargo' de inten 'énte e . uu-in tenden te serão preenchido.
por eleição directa.

Alt 84 Oi: meuliJro da camaras, os intendente e subo
intendentes ,erão eleitl)' por 4 anuo,;, nlo podendo o inten·
dente er reeleito para. U sl'gu inte perlo lo.

Unico. PI'( valece igual in ompatibilírlaJe par<l. o sulJ
intenc1pnte que tiver e. tadu em exel'cIci·), 11entro dos sei me·
ze anteriores {t eleir:ib.

Art. 85. Y: g; ndo o. logare de intendente e sub-inten·
denle, ül1tautlo apena. um anno on meno.' para cumpletar,'e o
'1lHttriennio. < '('amara .l\Innidpal proce,ll:rá á eleição Ui:l quem
oS .u1Jstitua; faltallrto, porem, m' is rIo que e, e tempo, a ca
mura nomeará provi,~ riamente quem os :nbstitn:t e proceder
~e·bt á elei~ão popular.

Art. 86 I 'ito elegi\'ei' pum emhro~ da C'lmara l\luni-
cipal e para os logares de intendente e snb-in enllente os que
1Íyel'em qut.!h! de de eleitor e re iJencia no mnnkipio 1101'
doi. nnno...: pelo menl ..

Al't. b7 As e!ei(~õ~s de membros da C,umr:t, iutenlente
e snh·intendp.ntE', ~erão teit}\-· na. TIIe':lIHl occa ião.

Art. 88. O' mt>lIIbro.: da C; m~ra, o intendente e o subo
intendente. eri."" p1'ol'e::'ado: e inlll'a<lo~, nos crimes de respon
sabilidat e, pelo.J lUZ ri ~ Direitl.! da comarca, cOIU recurso para
o ::luperiur 'l'ribunal oe Ju ·i~·t

AI t. 8!J. A: C:>l1l; ra' pu h· r ;) impt'll' pena d multa até
rincoenÍ'l mil ] ·i' q'le rá convertll!,! r ! pl'i:ào ..impl s,
nnn( a maior <1e 1:) (I i I) (' n! lllll'-~d !lã tiv r meios
liam pI' \"\ o I TI 1,r) lluiz' t r e 1 [1) dt oito dins, eOQ-

ti tI I in i
• rt. !)O. Pê ra a clIbl'anç:l. de :UI' tlividll' ll.ctiv!ls, liqui·

fIa e certa'. teriio o. n1l1nicipios,) meio eXRcutivo perante li

.i 11. t i~Ilr onlinaria.



46

Art. 91. Os bens pertencentes ao municipio são isentos
de penhora.

Art. 92. Os fllnccionarios mnnicipaes são obrigados a
prestar os serviços de interesse geral, de que forem incumbi
dos pelo Estado.

Art. 93. As posturas municipaes só poderão ser annul
ladas pelo Congresso, nos seguintes casos:

1°. Quando forem contrarias ás leis do Estado ou da
União;

2°. Quando f(lrem olfen ivas aos direitos dos outros mu
nicipios.

§ Unico. Ao Governador do Estado compete suspendei-as,
nos termos do art. 44 n. 17, quando não estiver reunido o
Congresso.

TITULO III
DOM el.eitore8

Art. 94. São eleitores os cidadãos maiores de 21 annos,
que tiverem os requisitos do § 1°. do art. 70 da Constituição
Federal e que SR alistarem na forma da. lei.

§ Unico. São inelegiveis os cidadãos não alistaveis.

TITULO IV
Deelara~ão de direitos

Art. 95. A Constituição garante a inviolabilidade dos di
reitos concernentes á liberdade, á segurança. individual e á.
propriedade, pela mesma fôrma por que o faz a Constituição
Federal no art. 72 e seus §§ e ainda nos termos seguintes:

§ 1°, E' garantida a liberdade do ensino em todos os
seus gráos;

§ 2°, E' garantida a 11 istencia publica;
§ 3('. Em geral, nos crimes e contravenções de pequena

penalidade, que serão especificados pela. lei, os réos se livra
rão soltos, lloinda que presos em flagrante delicto.
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Art. 96. Tinto as disposições da Constituição Federal
relativas á pri~ão e ao habeas-corptts, romo a do § 30 do
artigo antecedente, não tem applicação aos delictos praticados
por militares, em contravenção ás leis militares.

Art. 97. A especificação de direitos e g-arnntias, feita n'es
ta Constituição, não exclue outras garantia~ e direitos não enu
merados, e que, entretanto, resultem da forma de governo, que
a mesma Constituição e a da União estabelecem, e dos prin
cipios que consignam.

TITULO V
Da reforlDa da CODiitituição

Art. 98. A Constituição pode ser reformada medilUlte
proposta do Congresso ou reclamação de metade, pelo menos,
das Camaras Municipaes do Estado.

Art 99. A proposta do Congresso, que deve ser assignll
da. por um terço pelo menos da totalidade dos seus membros,
ou reclamaçâo das Camaras Municipaes, sómente se conside
rará approvada, obtendo em tres discussões successivas - dois
terços da totalidade dos votos.

Art. 100. Acceita a proposta, será registrada na acta
da sessão, á qual, a.signada pelos membro presentes, será
dada a maior publicidade possivel, reservando-se a decisão
para a legiRlatura seguinte.

Art. 101. N'esta legislatura, si dois terços da totalidade
dos membros do Congre so, em tres discussões successivas, a
approvarem, será a reforma publicada pela. Meza e incorpo
rada á Constituição como parte integrante delIa.

TITULO VI
Di8p08i~õe8 geraes

Art. 102. E' garantido o pagamento da divida do Es
tado.

Art. 103. Os funccionarios obrigar-se-hão por compro-
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misso formal, no acto da ~o se, a cumprir fielmento os seus
deveres.

Art. lN Fi(>:~m g'lIl'1lTItilius tolio: os direitos adqdridos
em virtude I;' lf:"i-. regula.r.unto e contractos anterior~~ a
e -ta C'nn~titllir''i(

Art. 11 5 'reUl ft: ue te E:-tallo o. docnmento. publicas,
de natureza le~i..:lativ;L ou judiciaria, da União e dos outros
E!'>t:ulos

Art lf16. Sprá sempre conceclilla a extradicção do cri
minosos rechmatlu. jle\;L jn 'ti',:,L tlo' demai' ~:tllrJOS e do dis·
tricto federal, ue c mforUlidalle com a. lp.gi~lação.

Art. 107.. forç.a arma la não po I 'rá. apre eritar-se col
IpC'tivamente, sentia por ordem do supel'ior competente e a ser
viço publico.

E'·lhe igualmente vedado fazer manifestações pela im
pren~a.

Al't. lOS. rTinguem .erá i 'ento de concorrer para as des
pezas publil·.ll:, pelo ji,O o que a lei determinar.

Art. 10(J AR dL>:pezits neces arias para a manutenção do
~Ovp.l'no e administ.ração, as. im como piora o bem estar geral
do E tarJo, erão provida por este, com o producto das taxas,
contribui ·ÕC.' d impo tos que nito tenham sido reservado ex
clu,ivament3 ft ui.u, péltt Con:stituiçã,o TI edeml e p~las leis do
E. tudo, e não sejam prlv tivamente eonferiuos aos município.

f rt. lU A pronuncia e . pri 5.0, no CIl!';OS em que a
lei permitti e t't nutH.: u'; I}ndla, sn.p~nJem o exerr.icio das
fllncçõps puhlica '.

Unico. l:XC ptIHHe tia dLpo~ição deste artigo o exer
cicio do direito" lolitico...

rt. 111 •\~ ilu'!I,t lei erá td beleci\la. senão por uti
li :H e Jn IIi ,

Al't 11'. T,~ IUI eUlI)rv~timo .pní eoutl'allidQ pelo E 
t~tdo Oll I "'la !lluic l' I, "bln 'lue ao me mo tempo se e taueleça
u f 1Il ) ! - ) . " iJ J'e. 1 '('. i u.

Art 13. I o t v .ílo v t Ju. e sanccin-
nnd '3 I I ( I; o (' mento p r llm exercicio, serão
('ou i I r: (la prü1 O~)IL •• , a é uI t I io' (1 li LJtl'.L(~iil) legislativa,
n' leil' cúll\~ernentei:l a .. tes 'er i~ol', do exercicio immediata"
11\'11tO anterior, lIIonos na parte relativa á despeza que não
fô' ordinaria.
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Art. 114. A Constituição reconhece duas unicas instan
das para o jnlg mento definitivo uos feitos civeis e crirninaes,
rpsalvado o 1'eC:1r. o de revisão, estabelecido no art. 81 da.
Constituição Federal, quanto a estes ultimo.

Art, 11 n, A divisão judiciaria do Estado deverá respei
tar a integridlldr. dI.' municipios.

Art. 11 (I. O eXt::l'eicio do mandato legi lativo não póde
ser ob.4ado, em lJypothese alguma, pelo de qualquer funcção
on emprego publico.

Art. 117. O~ vencimentos e sub'idios dos funccionarios
civis e militares, uma v·'z e tabelecido pela lei da primeira
organisação, llã.O poderão ser diminuidos.

Art. 11 S .' Con<:tituição não reconhece o direito de apo
sentadoria p.:1l' o emprag:ados publico, respeitado~, entretan
tu, o' direito. adquirido.:! em virtude de lei anteriores.

Art. 110. Para a i:lve~tidura nos cargo da magistratu
ra e para os accessos na me ma será conta.do unica.mente o
tempo de effectivo exercicio.

Art. 120. Quando permittirem as circumstancial:l financei.
ras do E tado, serão creados logares de Juizes Municipaes
nns ~ édes das com:.•rcas.

Aré. 121. Approvada esta Constiluição será eUa promul
gada pela Meza do Congresso, e as ignada pejos membros deste.

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. l°. O primeiro Congre~so, em SU1 primeira. se sã')
ordinaria. em decreto e. pecial, independente de ancção, mal'
'ará o ~ ub idio e ajuda de custo para o seus membros. du
rante a primeira legi llüura.; e o ubsidio e primeiro e tabe
lecimellto do Governador, para o lll'imeiro pt~riodo governa
mental.

Al't. 2°, O primeiro periodo governamental termiuará no
dia 1°, ele lId'ço (e 189 .

Ar , :.. 0. o~ fUDceionanos, eleitos membros do 111 0ongrA~

. o, que tiverem acceitatlo o u: lldato, deixarão durante a ses
,'õe' o e' I' 1 i de . , {largo:.

An. 4 . J. ras priweira' nomeaçõe para. a magi. tratura
do E tado, não são obrigatorias as di posições dos arts. 59,
65 e 72 desta Constituição.
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§ Unico. Emquanto não fôr organizada a magistratura
do Estado, será mantida a actual organisação e servirão os
funccionario actuae!'; com a"l attribuições que lhes competem.

Art 5°. Ao magistrad"s vítalicios, Juizes Municipaes e
substitutos, que forem aproY.:itados por occasião da organisa
ção da magUratura do E til lo, ou que posteriormente entra
rem para ella, será garantitla, para todos os effeitos, a anti
guidade que lhes tiver sido reconhecida em virtude de leis e
resoluções anteriores.

Art. 6°. Os empregados de titulos vitalicios por leis, de
cretos ou resoluções anteriores, ficam garantidos nos seus or
denados, si não forem aproveitados na organi~ação do Estado.

Art. 7°. Em quanto não revogados pelos poderes compe
tente8, sub istem em vigor todas as leis e regulamentos pre
existentes a esta Constituição, que não contrariarem os prin
cipios nella estabelecidos. Tambem vigorarão no que implicita
ou explicitamente não se oppuzerem á Constituição, até que o
Congresso estabeleça leis especiaes, as disposições federaes re
lativas á legislação processual, administrativa e fiscal.

Art. Soo Ficam mantidos os actuaes municípios.
Art. !10

• Não poderá esta Constituição ser rAformada, an
tes do decurso de 4 annos, a contar de sua promulgação.

Art. 10. Até que sejam novamente organisados os diver
sos serviços do Estado, permanecerão como se acham, e con
servados em seus logares o funccionarioE respectivos, emquanto
bem servirem.

Art. 11. Para o primeiro orçamento do Estado, o praso
do n. 14 da art. 44 não é obrigatorio pilora o Goverrwlor.

Art. 12. Promulgada estel. Constituição, o Congresso dará
por terminada a sua funcção constituinte e encetará em so'
guida os seus trabalhos ordinarios.

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades a quem o
conhecimento e execução desta. Constituição pertencer que a
executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como
n'ella se contêm.

Publique-se e Cllmpra·se em todo o territorio do Estado.
Sala das sessões do Congresso Constitllinte, na cidade de

S. Luiz do Estado do Maranhão, aos 28 de Julho de 1892,
quarto anno da Republica.
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Monsenhor João Tolentino Guedelha Mourão - Presi-
dente.

José Martins Ferreira Junior - 1° Secretario.
Mariano Pompilio Alves - 2° Secretario.
Feliciano Moreira de Souza.
Antonio Martins Machado.
Francisco Antonio Brandão.
Bernardo Marques Vieira.
Manoel Joaquim de MeUo Fernandes.
Andronico José Mariano Dias.
Joaquim José Gonçalves Junior.
Casimiro Dias Vieira.
Padre Carvilio Pereira da Silva Luso.
Augusto Olympio d'Araujo e Souza.
José Luiz Moreira.
Antonio Joaquim de Lima Junior.
Luiz Antonio de Mattos.
Frederico Gonçalves Machado.
Faustino de Castro Moreira.
Gustavo CoUaço Fernandes Veras.
Avelino José da Cruz.
Padre Baldoino Pereira Maya.
João Rodligues da Silveira.
Goetz Gaivão de Carvalho.
Luiz Antonio Vieira.
Silverio Candido Ferro.





CONSTITUIÇÃO POLITICA

DO

ESTADO DO CEARÁ
PROMULGADA

Em 12 de Julho de 1892 (*)

(~) V. a Constituiyão primitiva (16 de Junho de 1891) 11 IIs. 225 do vol. 1"
desta obra.





Nós, representante~ do Povo Cearense, reunidos em Con
~re so Con tituinte, der,lan.mos a.ntonomo o E tado do Ceará
fazendo parte integrante dos Estados Unidos do Brazil, e
adoptamos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição
Politica do Estado do Ceará:

TITULO I
Do Estado do Ceará, seu territorio, Go

verno e organisação.

CAPITULO mnco.

Art 1°. O E tado do Oeará é a associação politica dos
Imbitante do territorio da anti~a. provincia do Ceará. E' au
tonomo e faz parte integrante dos E tados Unidos do Brazil.

Art. 2°. O seu governo é republicano con titucional e
representativo.

Art. 3°. A base de sua organisação é o mnnicipio, cuja
autonomia a Constituição garante no titulo VI.

r TITULO II
Da soberania, poderes e representação.

CAPITULO UNICO.

Art. 4.0. A soberania do Estado reside no povo.
Art. 5°. Os poderes politicas, delegações do povo, . ão

fre.., independentes e hal'illonicos: o poder legislativo, o exe
cutivo e o j didario.

Art. 6°. O. repre entante~ rIo povo cearcnse sii.o n. A.~

semlJléa legislativa e o Presidente do Estado.
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TITULO III
Do Poder Legi~ ativo

CAPITULO 1

Da Assembléa Leqzslatl~'a

Art 7°. O poder legi::olati\'o é delegado á Assembléa le·
gi::;lativa, em regra, crm a . ancc:ão do Pre:identp. do Estuc1ú.

§ Unico. Em nenhum ca o a A.:embléa legi lativa pMe
delegar qualquer da3 flillcçõe quP. lhe ..,ão atlril.nlÍda pela
Constituição

Art. 80 • A As.embléa legi:slativa compõ{'·,'e de trinta de-
putndos, eleitos siumltaneamente, em t\)do o E. tado, por, uf·
fragio popular directo.

§ Unico. O numero de deputados pocleTá .""1' angmentado
desde que se verifiqut', 111;'10 recen 81lUlento ua. liupula(~ã.o, que
a representnção não corresponde II um deputado rara trinta
mil habitantes.

Art. 9°, O proçesso eleitorul será regulado por leI 01'-

dinal'ia.
Art. 10. Cada legislatura durará quatro anno e cada

sessão annnaI dons mE'ze,
§ Unico. A es~ão annuaI poderá. ser proroga.da. até ses-

~enta dia.
Art. 11. São condi~ões de elegibilidade para a A emllléa

ll'gi lativa:
1°. Ser bra ileiro;
20. er maior de vinte e um t'no s e esLr no gozo dos

direitos civis e politicos;
30. 'rer, pelo rneno~, tres 'nno: de re..:iljeDcia no E tlldo,

~endo brazileiro nato. a . eis se fôr mturali ado.
§ Unico. Comput;lr-lic·ba no m zo elo re. i lencia o tempo

que o eleito estiver fúra do E tado :. serviço cle"te ou da
União .

.A rt. ) 2. São ine]e~i veio :
10. O Presidente ou vil'e-lJ'e"rlente 1]0 E tn o qu tiver

exercido o cargo dentro dos sei::; Ulezes ;lllt~riores á eleição;
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2P• Os secretarios do Estado;
3°. Os membro effectivos da magistratura do Estado e

os juizes federaes, 'lue nelle funccionarem;
4°. Os procuradores gente e os promotores de justiça;
5°. Os commandantes em chefe das forças da União OlI

do E tado;
6°. Os dire('tores t. gpnhelrn, che:fes de E'trada de ferro.
7°, Os directores de qualquer Ín,tituição de cr6dito ou

exploração industrial, que gozar de favor do E'tado.
Art, 13. A A. .:emoléa legi:-lativ8 reune- e, independen

temente de convocação no di, IOde julho de cada anno, na
cq pitaI do Estado, ,e POi lleliberação na, não fôr de ignll.do
nutro dia.

Ârt. 14. A 1,.' (OmU1.". legi lati 'a não pode funccionar,
em a maioria ab..oluta do.: eo memhros, excepto para a dis

cu.. ão da materi' s da ar m do dia. durante a hora regí
men>ai

Art 15. Cün 'iderarse ter rem neia,{10 G mandato á Assem
uléll Iegi lati va :

lU, O deputauo I}l'e tiver deIxa.do de comparecer durante
uma se:-,i\O annnai . em ter mau'lado to. cu,a ;

2°. O que aceit. r Ci rgo electivo de outro Estado ou da
União;

3°. O que ceieu]" l' contracto com a União, O Estado OlI

l\lunici nio.
Àrt. 16. A. As embléa legblativa póde e1' convocada ex·

traordinuriumente pejo Pre:;:idente do Estado, pela maioria da.
A ~embléa, on pela :iúezlt da me, ma quando motivos de ordem
puuliea o exigirem.

Unito. .l;a, se~,ües extraordinal'i' s, a As embléa 1e
gi li tiva só poder:t deliberar sobre o assumpto que mptivou a
sua convoc:H:ão

Alt, 17. As e~ -eg po let... er P,'fll 00ac as ou adiadas
com ad 'ltilllen () "I llÍoria ail oJuta da A ~em1Jléa.

AJ't. 1 , .\ IIlIldanc, cti ..:éJJ d, A~,:,embiéa'ó pode ser feio
ta por delibl'ra("o da maioria I.dJ~olutll. da mesma e em casos
anormães.

t. '9 A!'l 'e..~(
I o .] l.b
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Art. ~O. Nenhum deputado tomará assento Bem fazer
compromisso, ou prestar juramento, em sesão publica, de bem
cumprir os seus deveres.

Art. 21. A' Assembléa legislativa compete, além das at
tribuições do art. 29, verificar e reconhecer os poderes de seus
membros, eleger a sua Mesa, regular os serviços de sua poli.
cia e economia interna e organisar e promulgar o seu regimento.

Art. 22. O mandato legislativo pôde ser renunciado.
Art. 23. O mandato legislativo é incompativel com o

exercicio de qualquer outra funcção publica durante as sessões.
Art. 24. Os rleputados são inviolaveis por suas opiniões,

palavras e voto no exercicio do mandato.
Art. 25. Nenhum deputado até nova eleição poderá ser

preso, nem processado criminalmente, sem previa licença da
Assembléa legislativa, salvo por crime inafiançavel, no caso
de flagrante delicto.

§ Dnico. Neste caso, a auctoridade que tiver eifectuado
a prisão, o communicará immediatamente á Assembléa, que
resolverá sobre eDa, e a auctoridade processante, preparado
o proces o até a pronu,ncia exclusive, o remetterã á A sembléa.
para resolver sobre a continuação delle.

Art. 26. Occorrendo vaga, o presidente da As embléa
communicará ao do Estado, que immediatamente mandará pro
ceder á eleição.

§ Dnico. O eleito nestas condições exercerá o mandato
até ao fim do prazo que restava ao substituido.

Art. 27. Os deputados vencerão diariamente nas sessões
ordinarias e extraordinurins e nas prorogações o subsidio pe
cuniario, que lhes fôr marcado pela Assembléa, além de uma
indemnisação pelas despezas de viagem, para os que morarem
fóra da 3éde da Assembléa.

§ Dnico. Não sendo marcado o subsidio, ou a ajuda de
custo, vigorará o fixado para os deputados da ultima legis
latura.

Art. 28. A' Assembléa legislativa não póde ser dis olvida.

CAPITULO II

Das attr;buiçõe da Assembléa Leflislativa.

Art. 29. A' Assemblêa legislativa compete:
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10. Fazer leis, interpretaI-as I suspendeI-as, alteraI-as e
revogaI-as.

~o. Orçar a receita e fixar a despeza do Estado, annual
mente, precedendo proposta do Presidente do mesmo e tomar
as contas do exercicio financeiro.

3°. Fixar annualmente, sobre proposta do Presidente, a
força publica.

4°. Regular a arrecadação e distribuição das rendas.
5°. Legislar sobre:
(a) a organi ação municipal;
(b) a organisação judiciaria e forma do processo j

(c) o regimen eleitoral do E'tado e dos Municipios;
• (d) a divisão politica, judiciaria e administrativa;

(e) a divida publica;
(f) a instrucção publica;
(g) obras publicllS, estradas, via.s ferreas, canaes, terras

e minas, pertencentes ao Estado;
(h) a desapropria 'ão, mediante indemnisação por neces-

sidade ou utilidade publica;
(i) soccorros publicos e casas de caridade j

(j) colonisação e immigração ;
(k) correios e telegraphos do Estado;
(l) hygiene e assistencia publica j

(m) penitenciarias correcionaes e detentivas j

(n) bancos, caixa economicas e monte-pio.
lo) responsabilidade dos funccionarios publicos ;
(p) aposentadorias, reformas e jubilações j

(q) privilegio a inventores e primeiros introductores de
industria nova até dez annos no maximo.

6°. Revogar as leis municipaes contrarias ás federaes e
do &tado. .

7". Decretar a alienação do bens do Estado e a acqui
sição de outros.

8°. Crear e organisar os serviços, as secretarias, repar
tições e estabelecimentos do Estado.

9°. Decretar a organisação da força publica.
IO. Conceder licença ao Pre idente para sahir do Estado

por mais de trintll. dia!':. em ca o de mole. tia.
1 . Cassar o:; poc eres ao Preside te no caso de incapa·

cidad.e ph,ysica ou mor'.l, que o prive de exercer o cargo, pIe-
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namente provada e reconhecida por dois terços da totalidade
dos deputados.

12. Conceder licença ao funccionarios pl1blico~, com ou
sem ordenado até um anno, no maximo.

13. Ceder aos munkipios os predios ou llroprieG.ades do
Estado que não forem )reciso ao erviço de te.

14. Dar po::. e. f.tando funccioullndot ao Pre~idente, ou
ao eu sub tituto, quando tiver de assumir o governo.

15. Apurar a eleição de Presidente e vice·presidente· do
E tado.

16. Auctorisar o Pre.:idente:
. (a):l conlrallir emprestimos e fazer outras operaçüe de

credito;
(b) a celebrar, nos termos da Constituição Federal, ajus-

tes e convenções com outro' Estados e com a União.
17. Proce8s11r, por llliciativa sua ou rlenuncia l1e qual

quer cidadão, o Pre. illente nos ~rimes de responsabilidade até
á. pronuncia inclusive.

18. Anctorisul' o Proeesso do Presidente por delictos
commun., ou para o effeilo de ser limitada. a sua capacidade
civil.

19. ElegPl, quando for apresentada a aceu açã.o, a com-
mi ~ão que, conjunctumente com os membros do Tribunal da
Relação, constituirâ o tribunal de justiça llarll. o jlllgarnento
do Presidente do l!:~tado.

Os membros desta comn1i ~ão não poderão tomar parte
na di. cu~sii.o do pl'oces-o perante a A sembléu, nem na votação.

20. Proces 'ar e julgar os membros do Tribunal da Rela
~ão nos crimes de respon abilidac1él eommettidos pda totalidade

,. ou maioria do seus membros.
2.1. Approvar:

" a) as convenções e ajustes com outros E tados e com a
União;

b) as re ormas, apo "entadorias e jubilações cOllcedidas
pelo Pre 'idente:

I;) os (tetos de perdão ou coruml1taçáo de pena, emana-
dos do Presidente.

22. Pr" idendar so1>re todas as neces idade. de caracter
esü do[\l.

:&3. Ve.t.r na guu.rdc\ da Constituição e das leis.
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CAPITULO ITI

Das leis e ?'csoluçúes

Art. 30. Nenhum projecto de lei ou resolução poderá ner
di. culülo sem ter sido dado para ordem do dia, pelo me003
24 hora ante~, nem passará em tres di cussões com inter
vallos nunca menores de 24 horas.

Art. 31. Nenhuma votação se eff~ctuará sem que -esteja
presente a maioria ab oluta da f;otalidade dos deputados.

Art. 32. Adoptado o projecto, erá remettido ao Presi
dente, que, se achar conveniente, o sanccionará e promulgará
como lei dentro de dez dias.

§ Unico. A sancçâo será assignada pelo Presidente e dada
nos seguintes tel'IIlOS:

«Sancciono, e publique-se como lei.:.
rt. 33. Se o Presidente julgar que deve negar i:ancção,

por entender que a lei é inconveniente ou contraria á Con '.
tituição, o fará em 10 dias, usando desta formula: «Volte:.í
As.embléa», expondo sob sua assignatura a razõe em que
se fnndou. Teste caso remetterá o projecto, dentro daquelle
prazo, ao Presidente da Assembléa.

§ Unjco. Já estando encerrada a se~são legi lativa, o Pre
sidente, dentro do me mo prazo, publicará as razões de nã,)
sancção no jornal omcia!. .

Art. 34. O projecto não sanccionado será de novo uh·
mettiuo á Assembléa, e sendo, depoi. de uma uni a discus'ão,
adoptado por dou terço dos dellutados presente::7, o respecti
vo pre~idente o promulgará corno lei.

§ Unico. Neste ca o a votação .erá nominal, declaran··
do-.e na acttt os nomes dos que votaram a. favor e dos que
votaram contra.

Art. 35 Se dentro de dez dias o Prddente do Estado)
não se manifestar sobre o projecto, o da A ernbléa o mamla·
rá publicar como lei.

Art. 36. ~e a A. embléa, por maiori de vo o.. mOllifi·
cal' o projecto no entido das razõe:s de não ancçao, o reen
viará ao Pre idente do Estado, <J.lle o promulgará.

Art. 37. A promulga~ão pelo Presidente do Estado, ou
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pelo da Assembléa, terá a seguinte fórmula: «O povo do Es
tado do Ceará, por seus representantes, decretou, e eu pro
mulgo a seguinte leb

Art. 38. Nenhum projecto será sanccionado ou promul
gado em parte.

Art. 39. O projecto que fôr totalmente regeitado não
será de novo apresentado na mesma sessão legislativa.

Art. 40. O projecto de orçamento geral terá preferencia
nss discussões, e não poderá conter disposição alguma extra
nha á receita e despeza do Estado.

TITULO IV

Do Poder Executivo

CAPITULO I

Do Presidente e Vice-Presidentes

Art. 41. O poder executivo é exercido pelo Presidente
do Estado.

Art. 42. O Presidente, no caso de impedimento, será
substituido, e no callO de vaga, por qualquer motivo. será suc
cedido. por 3 Vice-Presidentes na ordem da votação.

§ Unico. No impedimento ou falta dos Vice-Presidentes,
assumirá o governo: 10 o Pre idente da Assembléa, 2° os Vice
Presidentes na ordem da classificação.

Art. 43. O Presidente e Vice-Presidentes serão eleitos
por suffragio directo e maioria ele votos. e servirão por qua·
tro annos, contados da data da posse.

Art. 44. Lei ordinaria estabel~cerá o processo da eleição :
1°. Esta eleição se effectuará tres mezes antes de findo

o periodo presidencial.
2°. No caso de empate de votação entre os candida.tos,

será considerado eleito o mais velho, e tendo a mesma idade,
decidirá a sorte.

Art. 45. Na occasião de empossar-se do ~argo, fará o
Presidente ou o seu substituto, perante a Assembléa, ou, não
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estando esta reunida, per.mte a CJ.mara Municipal da Capita.l,
a seguinte promessa, ou juramento: «Prometto, ou juro, cum·
prir bem e fielmente os deveres do ca.rgo de Presidente, velar
na guarda da Constituição, leis da União e do Estado, promo
vendo a felicidade publica.

Art. 46. São condições de elegibilidade para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente:

1°. Ser maior de trinta annos e estar no gozo dos di
reitos civis e politicos;

2°. Ser brasileiro nato;
3°. Ter, pelo menos, quatro annos de resideuci~ etrecti

va no Estado, excepto se for cearense.
§ Unico. São considerados cearenses natos, os filhos de

paes cearenses que nascerem em qualquer parte da União 011
no estrangeiro, comtanto que os seus paes estejam em serviço
da União ou dos Estados, ou em ausencia temporaria.

Art. 47. Não podem ser eleitos Presidente do Estatlo os
que não forem elegiveis para deputados federaes ou estadoaes.

Art. 48, O Presidente não poderá ser reeleito nem elei
to vice-Presidente no periodo seguinte ao do seu governo.

Art. 49. A mesma incompatibilidade preTalace para o
vice-Pre idente que tiver estado em Axercicio nos ultimos seis
mezes anteriores á eleição.

Art 50. São inelegiveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presirlentes os parentes consanguineos e afins até ao 2',
grão, por direito civil, do Presidente, ou Vice·Presidente que
Re achar em exercício ao tempo da eleição, ou que o tiver
deixado até sei mezes antes.

Art. 51. O Presidente deixará o cargo no ultimo dia do
quatriennio, succedendo-Ihe immediatamente o recem-eleito, e,
se este nã.o se apresentar, será substituido noS termos do art.42.

Art. 52. O Presidente residirá na capital do Estado e
não podará ausentar-se destA sem licença da Assembléa, sob
pena de perda do cargo.

§ Unico. A disposição antecedente nào comprehende o
ca o de au encia menor de trinta dias, determinada por mo
tivo de mole tia.

Art 53. O Presidente, ou Vice-Presidente em exercicio,
que aceitar cargo federal ou de outro Estado, electivo ou de
nomeação, perderá o cargo.
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Art. 54. O exerclClO do cargo de Presidente do Estado
é incompativel com O de qualquer outro.

§ Unico. E' vedado ao Pre idente e Vice-Pr6,identes do
Estado, sob pena de perda do cargo, aceitar favores ou con
cessões do Estado.

Art. 55. O PresidentE'. ou o ,'en substituto em exercicio
terá os vencim~ntos fixado pela A :::emblla no periodo pre
sidencial antecedente, os II tlPS não poderão ser alterados du-
rante sua administração. .

Art. 56. Nos crime. comilluns erá o Presidente proce
sado e julgado no fôl'o ordinario, depois de auctorL ada n. accu
sat;ão pela maioria dos deputado pre eoteR, e 00, de respon
sabilidade seni. proce sado perante a A sembléa e julgado por
nm tribunal de justIÇ<l" com lO ·to de ueputados e membros do
Tribunal da Relaçã.o em numero eguai.

§ Unico. Declarada procedente a accu ação nos crimes
commUllS ou de respon. atilidade, será o Presidente suspenso
do exercicio das suas funcções.

Art. 57. São crimes rI respon~abílidade os actos do Pre-
sidente que attentarem :

1° Contra a Constituição e leis da União ou do Estado.
2°. Contra o livre exercicio do~ poderes r,on titucionaes.
3°. Contra o gozo e livre exercicio dos direitos indivi-

duaes.
4°. Contra a tranquilirt':.de e ,egnrança do K tado.
5°. Contra a gn lI'da 8 o ernlJrego legal do. dinheiros pu

blicas.
6°. Cont1':\ a prouil1al da nrlmini tração e do governo.
§ Unico. Na 1" ~e... i1.o oI'!linarin ,la A SE: Llléa erá de

cretada lei especial definmúo o' delictoB, e :t lei proce..:sual.
Art. 58. Sal vo o caso de flagrante dtllict l, o Presidente

não pMe ser preso senãl'l em virtude do IJ'ollllncia na fõrma
da lei.

CAPJTlTL TI

Art. 59. Compete ao Pre:id.ent9 :
1°. Sanccionar, promulgar, fazer publicar e cumprir as
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leis e resoluções da Assembléa, e expedir o-rdens, instrncções
e regulamentos para a sua fiel execução;

2°. Convocar extraordinariamente a Assembléa ;
3°. Ler perante a Assembléa, no dia da abertura de ca b

s~ssão, uma. mens3gem dando conta dos negocios do Estado, e
indicando as: providencias reclamadas pelo serviço publico, e
não o potlendo fazer pessoalmente, a enviará á Assembléa;

4°. Pre!:tar por escripto todas as informações e esclare
cimentos exigidos pela Assembléa ;

6°. Distribuir e mobílisar a força publica conforme exi
gir o bem do Estado;

7°. Fazer com outros Estados ou com a União ajustes e
convenções, sem caracter politico, mediante auctorisação da
Assembléa ad rejm-endum dos poderes da União;

8°. Requi itar a intervenção do governo da União nos ca
sos do' arts. fio, 6° e 48 n. 15 da Con::;tituição Federal j

511
• Representar o Estado na uaS relações ofticiaes com

o governo da União e com o dos outros Estados j

10. Enviar á Assembléa proposta do orçamento e fixa
ção de força dentro de 10 dias contados daquelle em que ror
aberta a es ão ;

] L Fazer arrecadar os impostos e rendas do Estado e
appHcal·os conforme a lei;

] 2. Contral1ir emprestimos e fazer outras operações de
credito, precedendo auctorisação da Assembléa;

13. Reclamar contra a invasão do Governo Federal nos
negocios peculiares do Estado;

14. Perdoar e commntar as penas impostas por senten
ça em crimes communs, ou de 1'6 ponsabilidade não sujeitos á
jl1risdicção Federal, nos termos d,t lei, ficando o acto depen
dente da approvação da. A!:sembléa j

15. Expedir as ordens neces~arias para se efi'ectuarem
ns eleições;

16. Decidir os conflicto de attribuição administrativos;
17. u. pender as re oluções das Camaras Mnnicipaes

quando infringirem as Leis Federaes e as do Estado, ou oft'en·
derem direito de outro Municipio, sujeitando o seu acto á appro
vação da As embléa em sua primeira reunião; .

18, Levantar forças no E tado, nos seguintes casos:
a) de invasão estrangeira ou de outro Estado;
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b) de commoção interna ou perigo imminente;
19. Prorogar as leis annua~ do ultimo exercicio, se findo

o prazo de que trata o § unico do art. 10 a Assembléa não
as tiver votado Quando a prorogação se effectuar no ultimo
anno da legislatura, o presidente convocará a nova Assembléa
para votaI-as;

20. Conceder licença, aposentadoria, reforma, ou iubila
ç1i.o aos funccionarioR estadoaes nu. forma da lei;

21. Repre~entar ao governo da União contra. os func
cionarios federaeso) residentes no Estado, por abusos que te
nham commettido ;

22. Decretar despezas e soccorros extraordinarios, nos
casos de epidemia ou de calamidade publica, sujeitando o seu
acto â approvação da Assembléa, em sua primeira reunião;

23. Nomear, suspender e demittir, na forma da lei, os
funccionarios do Estado. o

CAPITULO III

Dos secr'etarios do Estado

Art. 60. Os serviços do &tado serão destribuidos por
tres secretarias, e para cada uma o presidente nomeará um
Secretario da sua confiança..

Art. 61. Os Secretarios são obrigados a prestar ás com
missões da Assembléa verbalmente ou por escripto, as infor
mações que lhes forem exigidas.

Art. 62. São responsaveis pelos actos do Presidente que
subscreverem, e pelos que expedirem com a sua exclusiva as
signatura.

§ Unico. Serão processados e julgados pelo Tribunal da
Relação nos crimes que praticarem no exercicio de suas funcções.

TITULO V
Do Poder Judiciario

CAPITULO I

Art. i3. O poder judiciario tem por orgãos:
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1°. O Tribunal da Relação com sMe na Capital e juris-
dicção em tado o Estado;

2°. Os Juizes ne Direito com jurisdicção nas comarcas;
3°. Os Juizes Substitutos com jurisdicção nos termos;
40. O Ministerio publico;
Õ0. O Tribunal do J ury j

6°. As Juntas correccionaes.
Art. 64. O ministerio publico tem por orgãos:
1°. O Procurador Geral do Estado;
2°. Os promotores de ju tiça e adjuntos com exercicio

nas comarcas.
Art. 65. O Procurador Geral será nomeado pelo Presi·

dente do Estado dentre os desembargadores com assento no
Tribunal da Relação, e os promotores de justiça dentre os
doutores e bachareis em direito e advogados provisionados.

§ Unico. O Procurador geral e os promotores servirão
em quanto bem desemllenharem as funcções, tl convier ao s~r·
viço publico.

Art. 66. Os adjuntos serão nomeados pelo Presidente,
mediante proposta do Juiz de Direito.

Art. 67. Os Juizes Substitutos serão escolhidos dentre os
doutores e llachareis em direito que tiverem um anno de pra
tica nos auditorios ou igual tempo de exercicio no ministArio
publico. Servirão -por quatro annos, poderão ser reconduzidos,
e sõ a pedido serão removidos.

Art. 68. Os Juizes de Direito serão nomeados dentre os
Juizes Substitutos que tiverem quatriennio, na ordem da ano
tiguidade absoluta.

Art 69. Os Desembargadores serão nomeados dentre os
Juizes de Direito na ordem da antiguidade absoluta.

Art 70. Os l(esembargll,nores são vitalicios desde a data
da poso e, e ó por sentença, ou incapacidade pbysica ou mo
ral, provada. e julgada perante o Tribunal da Relação, perde
rão os cargos.

Art. 71. Os Juizes de Direito ão vitalicios. Deixam o cargo
em virtude de promoção a Desembargador; são delle privados
por sentença, ou incapacidade physica ou moral provada, e só
podem ser removidos a pedido ou por motivo de conveniencia
publica, julgado provado pelo 'rribunal da Relação.

§ Unico. Neste ultimo caso, decretada. a remoção, será
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designada immediatamente outra comarca ao removido, o qual,
não bavendo comarca vaga, será declarado avulso, percebendo
somente ordenado.

Art. 72. São considerados vitalicios os Juizes Substitutos
que completarem qu!1.triennio e forem reconduzidos, e neste
caso lhes são applicaveis as di posições do art. llntece1ente.

Art. 73. Os Juizes Substitutos serã0 substituídos por tres
supplentes, nomeados qua.triennalmente pelo Presidente do Es·
tado. .

Art. 74. Nos crimes de responsabilidade, commettldos
pela totalidade ou màioria dos seus membros, os Desembar
gl1àores serão processados e julgados pela. Assembléa i os Jui
zes de Direito pelo Tribunal tia Relação e os Juizes Substi
tutos, promotol'e~, adjuntos e serventuarios de .i ustiça pelo Juiz
de Direito, com recurso para o Tribunal da Relação.

Art. 75. Os Magistrados não podem ser nomeado.s. nem
eleitos 'para qualquer cargo, emprego ou commissão no Estado
ou fóra delle, salvo o que lhes competir por accesso na ma
gistratura.

Art. 76. Os serventuarioi de officios de justiça são vita
lícios, e, em qU:lnto viverem, os seus 01ficioi não poderão ser
annexados ou divididos.

Art. 77. O poder judiciario não cumprirá as leis do Es
ta.do contrarias á esta Constituição, nem os regulamentos, actos
e decisões do governo ou delibera9ão das municipalidades,
contrarios á me, ma e ás leis do Estado.

Art. 78 O juizo arbitral poderá ser estabelecido por
conveução das partes desde que não tenham interesse no pleito
menores, orphiio!', interdictos, ausentes, ou a Fazenua Na
cional.

Art. 79, O Tribunal da Relação compõe-se de sete d~s·

embargadores, sendo o seu presidente o mais antigo em exer
cido.

Art. 80. Os Desembargadores, Juizes de Direito. Juizes
Suhst.itutos, sl1pplentes destes, e serventuarios de jllstiça, se
rão, na forma da lei, nomeados pblo Presidente do Estado

Art. 81. E' mantida a instituição do Jnry, com todas as
attribuições estabelecidas nas leis do regímen anterior, reor
ganisada de conformidade com as leis do Estado ou da Uniã.o.

Art. 82. Ficão creadas em cada termo juntas correccio-
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naes, sendo determinada, em lei e~pecial, a sua organisação e
respectiva forma processual.

Art. 83. Lei ordinaria estabelecerá a organisação judiciaria.
Art. 84. A lei de organisação regulará:
(a) a divisão judiciaria do Estado;
(b) a inve~tidura dos cargos da magistratura e suas con

dições;
(c~ a descriminação das competencias de cada juiz e trio

bunal, e das di posições communs a estes;
(d) as differentes representações do mini terio publ ico,

suas funcções e condições necessarias para a investidura;
(e) o provimento dos officios de justiça;
(j) o exercicio das profissões de advogado e de solici

tador;
(g) os vencimentos dos magistrados e dos funccionarios

de justiça;
(h) a substituição, o accesso e remoção dos juizes;
(i) o modo da nomeação dos funccionarios ua justiça;
(j) os casos de licença dos juizes e mais funccionarios ;
(lr) as incompatibilidades.
Ârt. 85. Ao Tribunal da Relação compete:
1°, Julgar os crimes de responsabilidade con,mettiuos por

um ou pela minoria dos seus membros;
2°. Processar e julgar os secretarios do E~tado, os jui

zes de direito e o procurador geral, nos crimes de re::I:lonsa-1

bilidade;
3°, Concorrer para o processo e o julgamento do PJ'e~i

dente do Estado nos termos do art. 56;
4°. Tomar assEntos para intelligencia das leis civis, com

merciaes e criminaes.
Ârt. 86. A assembléa legislativa na primeira sessão ano

nual da primeira legislatura, proverá á codificação das leis
lJrocessuaes, attendendo ás seguintes bases essenciaes :

(á) manter a unidade da jurisprudencia;
eU) reduzir as formalidades do processo e diminuir os

prazos,. .
te) ampliar os recursos;
(d) diminuir as custas do processo;
(e) impõr pena ao funccionario judicial, que houver dado

causa á lIuUidade do proce~so.
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Art. 87. As questões que recabirem sobre a jurisdicção
administrativa contenciosa são da competencia do poder judi
ciario que as processa e julga, exercendo as mesmas attribui
ções que pelo direito preexistente pertenciam ao contencioso
administrativo.

Art. 88. Fica abolida a jurisdicção administrativa con
tenciosa.

Art. 89. Serão Juizes de casamento:
1°. No termo, onde estiver a séde da comarca, o juiz de

direito.
2°. Na séde dos outros termos, os Juizes substitutos.
3°. Na sMe dos districtos, os supplentes deste.
Art. 90. Nenlmm magistrado perceberá custas pelos actos

que praticar.

TITULO VI
Do Munieipio

CAPITULO I

Art. 91. O territorio do Estado será dividido em muni
cípios.

Art. 92 O municipio é a base da organi ação adminis
trativa do Estado, e corno ta.l sõmente será considerada a cir
cumscripção territorial qne, além de uma localidade que lhe
sirva de sMe, tenha uma população nunca inferior a dez mil
habitantes, e renda sufticiente para manter-se.

Art. 93. Compete exclusivamente á A.s~embléa a creu·
ção de novos municipios e alteJ;ação dos actuaes mediante re
clamação do povo.

§ Unico. Toda vez que a alteração comprebender parte
de mais. de um municipio, serão previamente ouvida as res
pectivas camaras municipaes.

Art. 94. O municipio é autonomo na gestão dos seus ne
gocios e as suas deliberações não dependem de sa.ncção de
qualquer .poder do Estado, respeitadas as restricções feitas
por esta Constituição.

Art. 95. A administração municipal, tem por orgãos:
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1°. A Camara municipal composta de vereadores;
2°. Um intendente na séde do municipió, incumbido das

funcções executivas e tantos sub-intendentes quantos forem os
districtos em que a camara dividir o municipio.

Art. 96. São eleitos quatriennalmente, por suffragio di
recto e maioria relativa de votos, os vereadores, e estes em
cada anno elegerão dentre si o Intendente, que poderá ser
reeleito, e será sul)stituido, no caso de impedimento tempora
rio, por um cidadão que a camara eleger.

§ Unico. Os sub-intendentes serão eleitos pela camara
municipal.

Art. 97. A camara do municipio da Capital compõ:-se
de dez vereadores e a dos outros de oito.

Art. 98. Vagando o cargo de vereador, proceder-se-ha a
eleição para preenr.himento da vaga.

§ Unico. Perderá o cargo o vereador cuja incapacidade
physica ou moral ror reconhecida por junta medica e julgada
pela Gamara.

Art. 99. A acção da CaII1ara Municipal estende-se:
1°. Ao patrimonio e rendas ào municipio;
2°. A's de pezas do municipio e meios de satisfazeI-as;
3°. Aos estabelecimelltos sustentados pelos municipios,

ou por eBes fundados, ou de utilidade publica municipal j

4°. A's obras publicas municipaes e serviços de utilidade
commum dos municipios;

5°. A' policia municipal;
6°. A' applicação e execução local das leis e regulamen

tos da União e do Estado na execução de serviços de caracter
geral, desde que não embaracem a boa administração dos ne
gocios municipaes;

7°. Ao direito de representar aos poderes do Estado e
da União, por actos ilIegaes praticados por seus agentes ;

I 8°. A' conservação das mattas, estradas e aguadas pu-
blicas, regulando o exercicio da caça e da pesca;

9°. A' desapropriação por utilidade e necessidade publica
municipal, na fôrma prescripta pelas leis do Estado;

10. A celebrar com outros municipios ajustes, conven
ções ou contractos de interesse municipal, admini trativo ou
fiscal, dependentes da approvação da Assembléa.

Art. 100. A 80brança da divida activa do municipio se
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fará pelos processos e acções estabelecidos para a cobrança da
do Estado.

Art. 101. A' Cam ara Municipal comppte:
1°. Crear os cargos do municipio, definir RS attribuições

dos que os exercerem, e marcar-lhes os vencilnento8,
2°. Deliberar, resolver e legislar sobre qualquer assumpto

gne entenda com a policia, economia e Ildmini tração local,
de accordo com a Constitnição do E tado e li da União;

3°. Interpretar, suspender e revogar as suas lei;
4°. Orçar a receita e fixar a despeza municipal, annual·

mrn te. sobre propol':ta do Intendente;
5°. Contrahir empre timos ;
6°. Fhicalisar a arrecadação, applicação e de~tino das

renda~ municipaes;
7°. Organisar a força de policia e vigilancia do i\1u:li

cipio ;
HO. Crear impostos e contribuições dentro du. renl1as que

forem descriminadas por lei do E tado;
9°. Legislar sobre acqnisição, reinvindicação, admims

tração, alienação, permuta. lucação, arrendamento, aforamento,
1J.ypotheca e outros contracto sobre ben municipaes;

10. Conceder, mediante auctorisação da assembléa legis
lati Vil , favores de caracter meramente municipal;

11. Organisar a e tatistica municipal;
12. E tabelecer impo ições de pflnas correccionaes e ad

ministrativas aos funcciollarios municipae , sem prejuizo da
acção da iustiça publica; .

] 3. As penas correccionaes não podcrão exceder de quino
ze dias de detenção impIes, e as administrativas de multa
de cincoenta mil réis e :::u.ren~ão do exercicio até trinta dias
ou perda do emprego.

Art. 102. Os cargos de "ereador, intendente e sub-in
tendente não são remunerados.

Art 103. As camaras municipaes pagarão integ-ra\rnente
as custas dos processos em que forem partes, e pe\~ metade,
somente aos serventuarios de j nstiça, as dos prece. o.' em que
figurarem como réos, em crimes communs, pessoas poures ou
desvalidas, ou con ideradas taes pela lei.

Art. 104. O Estado pl'estarã soc(;ün o. , em ca.o de cala
midade publica, ao :Municipio que os solicitar.
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Ârt. 105. A assembléa, ou o Governo em suas leis e re
p:ulamentos, não poderá únerar as Camaras Municipaes com
despezas' eventuaes de qualquer ordem, sem decretar fundos
ou estabelecer, desde logo, verba estadoal para esse fim.

Ârt. 106. São attribuições do intendente:
1°. Convocar sessões extraordinltrias j

2°. Nomear, su.pender, demittir e licencear os funcciona
rios municipaes;

3°. Apresentar á Camara as bases para a confecção do
orçamento;

4°. Prestar contas annualmente de sua admini tração,
no primeiro dia da primeira sessão da Camara, apresentando
semestralmente o balanço da receita e despeza, com a demons
tração e documentos comprobatorios j

5°, Apre entar relatorios, orçamentos e dados estatisticos,
relativos aos serviços, ouras, bens e negocias municipaes j

6°. Promover a arrecadação das rendas, administrar as
propriedades e superintender os serviços municipaes j

7°. Expedir regulamentos e in trucções para n. fiel exe·
cução das leis municipaes, dependentes da approvação da Ca
mara;

8°. OrDenar as despezas que tiverem ãe ser feitas de
conformidade com o orçllmento votado.

Art. 107. Ao intendente em todo o municipio e aos subo
intendentes nos districtos respectivos, além da Axecllção das
deliberações da camara municipal, competem as attribuições
que actualmente exercem O!'l delegados e subdelegados de po
licia.

Art. lOS. O Intendente é re ponsavel pela má gestão
dos negocias do .Município e applicação de suas rendas.

Art. 109. Os ben~ municipaes são isentos de penhora exe
cutiva.

Art. 110. As Camara Mnnicipaes reunem-se duas vezes
por anno em se sões ordiDll.rias de quinze dias, no maximo,
podendo fazei-o extraordinariamente quando o interesse do Mu
nicipio o exigir.

Art. lU. As Camaras Mnnicipaes elegerão annualmente
o seu presidente e vice·pre idente.

Art. 112 O' confiictoi' entre os Ulunicipios e o Poder exp,
cutivo serão resolvidos l)ela. Assembléa.

?-
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Art. 113. Os confiictos judiciarios entre os Municipios
serão resolvidos pelo poder judiciario, e os demais pela As
sembléa.

Art. 114. Os vereadores e intendentes não podem exer
cer attribuições judiciarias.

Art. 115. Os vereadores são inviolaveis pAlas opiniões
que emittirem no exercicio de suas funcções.

Art. 116. São condições de elegibilidade para vereador:
1°. Estar alistado como eleitor no municipio j

2°. Estar no gozo dos direitos civis e politicos j

3°, Ter, pelo menos, dois annos de residencia no Muni
cipio, sendo brazileiro nato, e seis se fôr nsturalisado;

4°. Não estar obrigado por divida, contracto, ou qual
quer responsabilidade, para com os cofres municipaes.

Art. 117. A assemhléa em sna primeira sessão ordinaria
descriminará as rendas dos municipios, regulará o proresso
das eleições e determinará as incompatibilidades para os cargos
de vereador e intendente.

§ Unico. Uma vez descriminadas as rendas, não poderão
em caso algum ser diminuidas.

Art. 118. Os municipios não poderão crear impostos de
transito pelo seu territorio sobre produetos de outros munici
pios.

Art. 119. Serão obrigados a contribuir com uma parte
das suas rendas, para açudagem e irrigação no Estado, con
forme fôr regulado por lei.

TITULO VII
na, -ror~a publica

CAPITULO UNICO

Art. 120. Haverá uma força de segurança publica, 01'
ganisada para garantir Mo auctoridade e integridade do Estado.

Art. 121. Esta força será essencialmente obediente e su
jeita á disciplina que fôr decretada.

Art. 122. Somente por ordem do Presidente pôde ser
reunida ou mobilisadu, SAm prejuizo dos direitos da União, nos
termos da Constituição Federal,
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TITULO VIII
Declaração de diJ."eitos

CAPITULO UNICO

Art. 123. A Constituição garante os direitos concernen·
tes á liberdade, segurança individual e de propriedade nos
termos seguintes:

1°. Igualdade, sem outra differença qUA não seja a do
saber e merito ;

. 2°. Uzo e gozo, em toda sua plenitude, da propriedade e
segurança pessoal ; r

3°. Liberdade de reunião, associação e locomoção j

4°. Ninguem será obrigado a fazer ou deixar de fazer ai·
guma cousa senão em vLrtude de lei;

5°. Plena liberdade de industria ou profissão;
6°. Direito de petição, representação, queixa e denuncia j

7°. Liberdade religiosa; garantido o exercicio de todos
os ~ultos e confissões que não forem contrariÚB á moral e aos
bons costumes;

8°. Livre manifestação de pen amento na tribuna e na
imprensa, observando-se as dispo ições leg:les.

Art 124. A lei é igual para lodos e não terá effeito re
troactivo, á excepção dos casos em que fôr mais benigna.

§ Unico. Todo cidadão pode emittir opinião sobre os vi
cios e defeitos que encontre na lei, sem que incorra em de
licto.

Art. ] 25. Salvo o caso de flagrante delicto, ninguem po
derá ser preso senão por ordem escripta da auctoridade com
petente e por motivos expressos em lei.

Art. 126. Ninguem }lode ser conservado em prisão sem
culpa formada, nem nella detido ou a ella ser levado se pres
tar fiança idonea, excepto os casos especiaes determinados
pOr lei.

Art 127. Ninguem será sentenciado sinão em virtude
de lei anterior.

Art. ] 28. E' garantida ao accusado a mais plena defeza.
§ Unico. A nota da culpa, será dada dentro de 24 ho-

ç
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ras, devendo conter os nomes das testemunhas e ser assigna
da pela. auctoridade.

Art. 129. A' excepção dos crimes de alçada policial ou
correccional, e dos que ão da corupetencia privativa de jui
zes ou tribunaes especiaes, todos os outros serão julgados pelo
jury.

Art. 130. A casa é o asylo inviolavel do cidadão, e nella
ninguem poderá entrar sem o seu consentimento, senão nos
casos exceptuados na lei e na forma por ella prescripta.

Â l't. 131. E' garantido o direito de habeas cm'pus impe
trado pelo paciente ou por outrem, todas as vezes que o ci
dadão soffrer violencia ou coacção por illegalidade ou abuso
de poder ou se sentir constrangido pela imminencia evidente
deste perigo.

Art. 132. Â instrucção primaria, será gratuita, inclusive
o ensino elementar de artes e officios.

Art. 133. Continúa garantido,.em sua plônitude, o direito
de vitaliciedade dos magistrados, professores primarios e se·
cundarios e serventuarios de ju tiça, além do caso do artigo 72.

Art. 134. O Estado garante assistencia e soccorros pu
blicos

Art. 135. E' garantido o direito de advocl.lcia em todo
o Estado, independentemente de renovação de provisão, aos
advogados que a tinham em vigor até á promulgação da Cons··
tituição de 16 de junho de 1891.

Art. 136. Todo cidadão residente no Estado, maior de
21 anno. I sabendo lêr e e~crever será alistavel como eleitor,
e elAgivel, de conformidade com a lei.

TITULO IX
Disposições geraes

CAPITULO UNICO

Art. 137. Esta Constituição não poderá ser reformada
siuão dois annos depois de sua promulgação, e por deliberação
de dois terços da totalidade dos membros da Assembléa.

§ Unico. Reconhecida a necessidade de reforma, a Assem-
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bléll. da legislatura immediata será investida de poderes cons
tituintes, restrictos aos pontos indicados.

Art 138. Todos são obrigados a contribuir para as des
pezas publicas, como fôr estabelecido na lei.

Art. 139. A responsabilidade civil e criminal dos func
cionarios publicos do Estado e dos municipios pelos actos ou
emis~ões que praticarem, com dolo ou culpa., no pxercicio de
suas funcções, se fará effectiva pela fôrma determinada na
lei.

Art. 140. E' prohibida a accumulação: IOde empregos
remunerados do Estado e dos municipios; 2" de emprego re
munerado do Estado com outro da União ou do municipio.

Art. 141. Os reformados, aposentados ou jubilados, que
exercerem ou acceitarem emprego remunerado, optarão pelos
vencimentos da reforma, aposentadoria ou jubilação ou pelos
do emprego.

§ Unico. Não se considera accumulação o exercicio si
mnltaneo de serviços publicos, comprehendidos por sua natu
reza no desempenho da mesma funcção de ordem profissional,
scientifica ou technica.

Art. 142. Lei ordinaria ~eterminará os casos e condi
ções das aposentadorias, reformas ou jubilações.

Art. 141i. Os cargos electivos não ~ão obrigatori{ls, ex
cepto os que emanarem directamente da acceitação do mandato.

Art. 144. E' garantida a liberdade de aprender e de en
sinar sem offensa á moral e ~em prejuizo da segurança e hy·
giene publica.

Art. 145. Nenhum vencimento, ordenado ou gratificação,
será elevado ou diminuido senão por lei especial.

Art. 146. Nenhum dos poderes do Estado ou dos muni
cipios poderá firmar contracto, fazer concessão para obras,
fornecimento~, exploração de bens e fundação de estabeleci
mentos, SiDão por concurrencia publica.

Act. 147. Todos os acto, resoluções e deliberações dos
poderes do Estado ou dos municipios, serão publicados pela
imprensa, onde houver, ou por editaeEl, 8:llvo o ca o de segre
do elll negocios do E$tado ou da justiça.

Art. 148. São nullos os actos praticados por qualquer
auctoridade sob a acçãofJ illegal tia força publica, e os que de
correrem de préssão sediciosa.
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Art. 149. Só é constitucional para o ef1'eito das disposi
ções anteriores o que diz respeito aos limites e attribuil;ões
dos poderes politico e dos direitos politicos e inriividull.es dos
cidadãos.

Tudo o que não é constitucional póde 1'er alterado pelas
legisl3 turas ordinarias.

Art. 150. Os provimentos dos empregos far·se·ha sem
pre por concurso, e as promoções por antiguidade.

§ Unico. Exceptuam-se os cargos de secretarios do Es·
tado, commandantes de forças, officiaes do corpo de seguran
ça, promotores de justiça, directores da instrucção publica e
da Escola Normal e collectores.-de fazenda.

Art. 151. E' considerado dia de festa e feriado p li o
Estado o da promulgação desta Oonstituição.

TITULO X
Disposições trausitorias

CAPITULO UNICO

Art. 1°. Approvada esta Oonstituição, será promulgada
pela Mesa do Oongresso Oonstituinte e assignada pelos sena
dores e deputados presentes.

Em seguida o Oongresso non, tituinte el€gerá por votação
nominal, cada um por sua vez, o Presidente do Estado, e o
1°, 2° e o 3° Vice·Presidente que tem de servir no primeiro
periodo presidencial. .

Art. 2°. Para a eleição de que trata o artigo antecedente
não haverá incompatibi1üiade.

Art. 3°. O Presidente e Vice-Presideutes prestarão ju
ramento, ou farãQ a promes a. civica. de cumprimento de de
ver, perante o Congre !'lO Constituinte.

Art. 4°. Estando ausente o Presidente eleito, o seu substi
tuto assumirá immediatamente o exercicio do cargo, começan
do a decorrer dessa data o período presidencial.

§ 1°. Em qualquer tempo que se apr~sente, o Presidente
eleito assumirá o exercicio depois de empossar-se nos termos
do art. 45.
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§ 2°. Qualquer dos vice-presidentes eleitos que não tiver
prestado juramento, on feito a promessa civica de cumprimento
de dever, perante o Congresso Constituinte, poderá prestal·o
ou fazeI-o perante a Assembléa Legislativa ou, não estando
esta reunida, perante a Camara Municipal da. capital.

Art. 5°. Se vagar o cargo de Presidente antes do ulti
mo anno do primeiro perlodo presidencial. a Assembléa preen
cherá a vaga pelo modo indicado no artigo tO. deste titulo,
reunindo-se para esse fim.

§ 1°. As vagas de vice-presidentes que se derem no mes
mo periodo e nas mesmas circumstancias, serão tambem pre
enchidas pela Assembléa na sessão que, á ella seguir-se, sem
necessidade de reunião prévia. .

§ 2°. O eleito para preenchimento da vaga de presiden
te e vice-presidente, servirá no resto do período.

Art. 6°, Terminados os trabalhos constituintes, os actuaes
senadores e deputados constituirão uma só camara, nos termos
do art. 7°, a qual funccionará na primeira legislatura.

Art. 7°, A sessão annual da la. legislatura será instaUada
no dia seguinte ao da eleição de presidente e vice-presidentes
e durará até que sejão votadas as leis complementares desta
Constituição.

Art. 8°. A primeira legislatura terminará a 31 de De
zembro de 1896.

Art. 9°. Os impostos que em virtude de lei especial pas
sarem do Estado para os municipios serão arrecadados por estes,
a contar do lO de Janeiro de ]893.

Art. 10. Durante o corrente anno continuará o Estado a
mal;lter os serviços de nat.ureza municipal,. actualmente a seu
cargo.

Art. 11. Continuam em vigor, em quanto não forem ex
pressamente revogltdas. as leis anteriores á e ta Constituição,
que não contiverem disposições antinomicas ás suas.

Art. 12. Serão annexado aos municipios, mediante repre
sentação da maioria dos respectivos eleitores ao Presidente do
Estado e approvação da A~sembléa, os territorios que foram
deUes desmembrados depois de 15 de Novembro de 1889.

Art. 13. O Presidente do Estado perceberá provisoria
mente o subsidio de 12;OOO~OOO annuaes, além de dois contos
de rêis para o primeiro estabelecimento.
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Art. 14. Os membros da Assembléa legislativa percebe
rão nas sessões da primeira legislatura o subsidil) de vinte mil
réis diarios, além da ajuda de custo de 700 réis por kiLometro.
de vinda e volta, para os que residirem fóra da éde da Assem·
bléa.

Art. 15 As C' maras Ml1nicipll.es eleitas de conformida.de
com o decreto n. 23 ue 26 de A.bril de,'te anno, continuam no
desempenho do seu mandato, até ao fim do periodo de quatro ano
nos contados da data da po.se.

Art. 16. Para os actuaes membros da Assembléll. não ha
incompatibilidades.

Art. 17. São mantidas em seu cargos os actuaes magis
trados reconhecidos vitalicios por esta Constituição.

Art. 18. Os actUl\es municipios que não estiverem nas con
dições do artigo 92 serão annexados pelo Presidente, no todo ou
em parte, com approvação na Assembléa, dando preferencia,
nesta annexação, aos municipios donde furam elles desmembra
dos.

Art. 19. Em qunnto por lei ordinaria não se regular o pro
cesso eleitoral, aR vagas, que occorrerem antes de finda a pri
meira legislatura, serão preenchidas de conformidade com os
decretos e regulamentos em .vigor para as eleições e. tadoaes.

Art. 20. Toda.s as jubilições, reformas, ou apQsentadorias,
concedidas de 15 de Novembro de 1889 fim diante, ficam depen
dentes de approvação da Assembléa.

Art. 21. No caso de vaga durante a primeira legislatura,
não será elIa preenchida, em quanto o nnmero de deputados es
tabelecido no Art. 8° não fôr reduzido ao fixado no mesmo artigo.

Mandamos, pottanto, a todas as auctoridades deste Estado
a quem competir o conhecimento e execuçJ.o da mesma Cons
tituição, que a executem e façam-na inteiramente observar.

Publique-se e cumpra-se em todo o Estado.

Sala das sessões do Congresso Cou tituinte Cearense, na
cidade de Fortaleza, em doze de Julho de mil oitocentos e
noventa e dois, quarto anno da Republica.

Antonio Pinto Nogueira Acciolly, pre' idente.
Antonio Joaquim Guedes de Miranda, 10 vice-presidente.
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Dr. lldefonso Correia Lima, 2° vice-presidente.
Agapito Jorge dos Santos, 1° secretario.
Manoel Nogueira Borges. 20 secretario.
Francisco Gomes d'üliveira Braga, 10 supplente dos secre

tarios.
Antonio Affonso d'Albuquerque, 2° supplente dos secre-

tarios.
Dr. Pedro Augusto Borges.
Manoel Ambrosio da Silveira Torres Portugal.
Gonçalo de Almeida Souto.
José Marrocos Pires de Sá.
Dr. Helvecio Monte.
Carlos Felippe Rabello de Miranda.
João Paulino de Barros Leal.
Salustiano Moreira da Costa Marinho.
Francisco Baptista Vieira.
João Arnoso.
Dr. Francisco Cunegundes Oliveira Dias.
Urcesino Xavier de Castro Magalhães.
Tiburcio Gonçalves de Panla.
José Pinto Coelho de d'Albuquerque.
José Nogueira d'Amorim Garcia.
Lourenço Alves Feitosa de Castro.
Francisco Alves Barreira.
Antonio Salles.
Jovino Guedes Alcoforado.
Alfredo José Barbosa.
Francisco Benevolo.
Antonio Pereira da Cunha CaUou.
João Martins Alves Ferreira.
Antonio Gurgel do Amaral Valente.
José Thomaz Lobato de Castro.
Thomaz Pompeu ·Pinto AccioJy.
Dr. João Mllrinho de Andrade.





CONSTITUIÇÃO

DO

ESTADO DA PARAHYBA DO NORTE

PROMULGADA

Em 30 de Julho de 1892 (*)

("') Vid. a Constituiyão primitiva a fis. 331 do 10 vol. desta obra.





Nós, os representantes immediatos do }Jovo parahybano,
aqui reunidos em congresso ordinario, com attribuições cons
tituintes, consultando os principios de justiça, utilidade publi
ca e interesse do mesmo povo, em nome de Deus, decretamos
a sua Constituição de Estado autonomo, federativo da Repu
blica Brazileira. \

TITULO I
Do Estado

Art. 1°. A Parahyba do Norte, com seus antigos e co
nhecidos limites, fazendo parte integrante da Republica Fede
rativa dos Estados Unidos do Brazil, constitue-se em Estado
autonomo, com a denominação de Estado da Parahyba do Norte,
nos termos da constituiçào federal da União Brazileira.

Art. 211
• O seu governo é o republicano. constitucional,

representativo, exercitado por tres poderes independentes e
barmonicos entre si: - o legislativo, o executivo e o poder
iudiciario.

Art. 3°. Os tres poderes constitucionaes, de que faz men
ção o art. 2°, são delegações da soberania popular.

TITULO II
CAPITULO I

Do Poder Legislativo

Art. 4°. O poder legislativo, emanado immediatamente
Oll. soberania popular, compõe-se de uma assembléa legislativa
de ao deputados, com a sancção do Presidente do Estado.

I
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Art. 5°. As reuniões da 3f:sembléa terão logar todos os
annos, na capital do Estado e em dia marcado pela mesma
assembléa em sua primeira reunião annua.

Art. 6°. Cada legislatura durará quatro annos, e cada
sessão annua dous meze , contados do dia de sua installação.

Art 7°. Âs sessões da Assembléa poderão ser proroga
das, adiadas e convocadas extraordinariamente.

Art. 8°. Tem competencid. parli exercitar a attribuição do
artigo antecedente o Pre idente do Estado. a mesma assem
bléa. e o presidente desta, no caso de convocação extraordi·
naria.

§ 1°. O adiamento da ses ão, antes de reunida a assem·
bléa, sómente será decretado depois de ouvida a mesa dasta,
seguindo-se o seu parecer. vencido por maioria.

§ 2°. Neste ChSO con8iderar-se-ba mesa da aSllembléu o
seu pre idente e vice-presidentes. o 1° e 2° secretarias.

§ 3°. Installada a srssão le~i lativa. somente terá logar
o adiamento, se, indicauo pelo Presidente do Estado, fôr ap-
provado pela assembléa. .

§ 4°. Os adillmentos, prorogllções e convocações extraor
dinarias, somente serão realisados quando o bem publico e a
utilidade do Estado o reclamarem.

§ 5°. A prorogação em caso algum poderá exceder de
ao dias.

Art. 9°. As deliberações da assembléa serão tomadas por
maioria absoluta de votos dos deputados presentes, salvo:

1°. Nas sessões preparatorias para verificação e reconhe
cimento de poderes;

2°. Na vota~ão das leis não sanccionadas, quando precisa
a votação de dous terços dos deputados presentes.

Paragrapbo Unico. As suas se8sões serão publicas ou se
cretas, quando ella assim o determinar por motivo de alta in
dignação social.

Art. la. o deputado, ao tomar assento, prestará jura
mento formal de bem cumprir os seus deveres, salvo se per
tencer á seita que véde o juramento, caso em que tomará com
dromisso nos mesmos termos do juramento.

Art. 11. O deputado é inviolavel por suas palavras e
voto no p.xercicio de seu mandato.

Art. 12. O deputado, desde que fôr investill( dv mar.d~to,
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aM realisar-se nova eleição, não poderá ser preso nem pro
cessado criminalmente, em prévia licença da lIssembléa, salvo
flagrante em crime inafiançavel. Neste caso, preparado o pro
cesso até pronuncia exclu ive, será remettido á assembléa para
resolver sobre a procedencia da accusação, se o accusado não
preferir ser julgado immediatamente.

Art. 13. O deputado perceberá um subsidio, e ajuda de
custo, fixados pela assembléa, no fim de cada legislatura para
a seguinte.

§ 1°. Não é permittida accumulação de subsidio e outro
qualquer vencimento, caso em que poderá o deputado optar.

§ 2°. Durante a sessão legislativa cessa. o exercicio de
qualquer emprego publico.

Art. 14. O deputado, uma. vez eleito, não pode acceitar
emprego de qualquer natureza, emanado de nomeação do po
der executivo, nem pode acceitar eleição de presidente ou
vice-presidente do Estado, sob pena Lle perder o mandato neste
ultimo caso.

Art. 15. E' permittida a renuncia do mandato.
Ârt. 16. O deputado, eleito na vaga de outro, exercerá

o mandato pelo tempo que a esse faltava para completar a
legislatura.

Art. 17. São condições de elegibilidade á assembléa la
{{islativa :

1°. Ser cidadão brazileiro nato, ou naturalisado desde
dous annos. pelo menos, antes da eleição.

2°. Ser maior de vinte e um annos.
3°. Ser eleitor ou alistavel.
4'. Estar no goso de seus direitos politicos.
Art. 18. São inelegiveis:
1°. O Presidente fl vice-presidente do Estado.
2°. O commandante da força publica do Estado.
3°. Os magistrados, salvo os aposentados, os avulsos e

disponiveis.
4°. Os cidadãos pronunciados em qualquer crime.

CAPITULO II

Das attribuições da Assembléa

~rt. 19. Compete a assembléa legislativa:
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§ 1°. Verificar e reconhecer os poderes de SAns membros.
§ 2°. Eleger a sua meza,
§ 3°. Nomear os empregados de sua secretaria, marcan

do-lhes os vencimentos e obrigações.
§ 4°. Regular a sua policia interna, promovendo as ne

cessidades do seu serviço, inclusive a publicação dos debates
e leis.

§ 5°. Fazer lei sobre todos os assumptos de interesse
do Estado, interpretai-as, su pendeI-as, revogai-as e derro-'
gal-as.

§ 6°. Orçar e fixar a despeza annualmente.
§ 7°. Decretar os imposto necessarios.
§ 8°. Tomar a contas da receita e despeza de cada.

exercicio financeiro.
§ 9°. Regular a arrecadação e distribuição das rendas

do Estado.
§ 10. Legislar sobre a divida publica e estabelecer os

meios para o seu pagamento.
§ 11. Orear e snpprimir empregos, marcar-lhes os ven

cimentos e fixar-lhes as attribl1ições.
§ 12. Autorisar o governo a celebrar com os Estados

ajustes e convenções, sem caracter politico. submettendo-os á
approvação da assembléa na sua primeira reunião.

§ 13. Determinar os casos e regular o processo de des
apropriação por utilidade publica estadoal e municipal.

§ 14. Auctorisar o governo a contrahir emprestimos e
fazer quaesqner outras operações de credito que o bem do Es
tado exigir.

§ 15. Estabelecer a divisão administratIva e judiciaria
do E tado.

§ 16. Tomar conhecimento dos actos do governo, sendo
este obrigado á fornecer os esclarecimentos e informações que
lhe forem exigidas.

§ 17. Regular o proc88so da eleição para os cargos pu
blicos electivos do Estado.

§ IS.-Velar pela fiel observancia da constituição e das
leis.

S 19. LegiRlar sobre terra e minas do dominio do Estado.
§ 20. Mudar a capital do Estado, quando a c(\D"prieucia

publica o exigir.
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~ 21. Legislar sobre o serviço do correio do Estado.
§ 22. Fixar annualmente o efi'ectivo da força publica,

regulando as condições e modo de sua organisação.
§ 23. Auctorisar a acquisição e a venda dos bens do Es

tado.
§ 24. Commutar e 'perdoar as penas impostas aos func·

cionarios publico por crime de responsabilidade, e aos presi
dentes do Estado por crimes communs.

§ 25. Decretar as leis organicas para a execução com
pleta da constituição.

§ 26. Julgar os membros do superior tribunal de justiça
nos crimes de responsabilidade.

§ 27. Julgar o presidente dú Estado nos crimes de res
ponsabilidade, e decretar a sua aecusação nos crimes communs.

§ 28. Decretar, no caso de rebellião ou invasão de ini
migo, a suspensão de alguma ou algumas das formalidades que
garantem o direito de liberdade individual dos cidadãos, em
bem da segurança do Estado.

§ 29. Legislar sobre o ensino em todos os seus grãos.
§ 30. Prorogar e adiar suas sessões, quando o bem pu

blico o exigir.
§ 31. Annular as leis. actos e deci,ões dos conselhos mu·

nicipaes, que forem contrarias aos federaes, do Estado e dos
outros municipios, e que forem gravosos aos municipaes, dada,
neste caso, a reclamação destes assignada, pelo menos, por
cem municipes contribuintes.

§ 32. Decidir os confiictos de jurisdicção entre os con
Relhos municipaes, e entre estes e o poder executivo do Estado.

§ 33. Hepresentar ao congresso e governo federaes con
tra toda e qualquer invasão no territorio do Estado, e bem
assim contra as leis da União e as dos outros Estados, que
attentarem contra os seus direitos.

§ 34. Conceder subvenção, isenções e garantias a quaes·
quer companhias ou emprezas, que tenham por fim promover
o desenvolvimento industrial do Estado.

§ 35. Garantir, por tempo limitado, aos auctores e in
ventores o direito exclusivo sobre suas obras e invenções.

§ 36. Conceder licença ao Presidente do Estado.
§ 37. Marcar os vencimento do Presidente do Estado no

ultimo anno de cada período governat~vo.

4]
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§ 38. Legislar sobre organisação judiclaria e processual.
§ 3!. Legislar sobre bygiene publica e particular.
§ 40. Verificar a legitimidade e regularidade da eleição

do presidente e vice-presidente do E tado.
§ 41. Legislar sobre assistencia publica, casas de caridade

e distribuição de soccorros.

CAPITULO III

Das leis e resoluções

Art. 20. Os projectos de lei podem ser propostos por
qualquer dos membros da assembléa,

Art. 21. Os projectos de lei soffrerão tres discussões em
dias diversos.

Art. 22. O projecto de lei approvado pela assembléa será
remettido ao Presidente do Estado que, acquiescendo, o sane
cionllrá e promulgará.

§ 1°. Se o presidente o julgar contrario a esta consti
tuição, á federal, ou aos interesses do Estado, recusar-Ihe-ba
a sancção dentro de dez dias, á contar d'aquelle em que re
cebeu o projecto e o devolverá neste mesmo praso á assem
bléa, com os motivos da recusa.

§ 2U
• Se até o ultimo dia do referido praso não for de

volvido o projecto nos termos e pelo modo prescripto neste
artigo, considerar-se-ba sll.nccionada a lei e como tal será pu
blicada, e no caso de ser a sancção negada, quando já esti
ver encerrada a assembléa, o Presidente dará publicidade ás
razões de sua recusa; e caso o não faça considera-se a lei
sanccionada.

§ 3°. O Projecto devolvido será sujeito a uma s6 discus
são, considerando-se approvado, se obtiver dois terços dos vo
tos presentes, e neste caso será, como lei, promulgada pelo
presidente da assembléa.

§ 40, A sancção e a promulgação effectuam-se por estas
formulas:

1&. A assembléa legislativa do Estado decreta e eu sanc
CiODO 8. seguinte lei (ou resolução.)

2&. A assembléa legislativa do Estado decreta e eu pro
mulgo a seguüac lei (ou resolução).
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§ 5°. A formula da promulgação feita pelo presidente da
assembléa é a seguinte: F. presidente da Assembléa legislativa
do Estado da Parahyba do Norte, faço saber que a mesma
assembléa decreta e eu promulgo a seguinte lei (ou resolução).

Art. 23. Os projectos de lei regeitados pela assembléa
e os não sanccionados, salvo neste caso o de orçamento e fi·
xação de força, não poderão ser submettidos á discussão nem
votados na mesma sessão

Art. 24. O projecto de lei não póde ser sanccionado so
mente em parte.

Art. 25. O projecto não sanccionado poderá ser modifi
cado no sentido das razões allegadas pelo presidenttl e voltar
á sancção.

Art. 26. Os projectos de lei que versarem sobre interesl3e
particular, auxilio á emprezas e concsssâo de privilegias, e
os não funccionados só serão votados, achando-se presentes,
pelo menos, dous terços dos meml)ros da. assembléa, s: Ivo os
de orçamento e força publica em que se poderá deliberar com
maioria absoluta, adoptando ·se o que fôr vencido por dous ter
ços desta.

TITTJLü III
00 PodeI- Execut.ivo

CAPITULO I

Do P,'esidente e Vice-P"esiclentes

Art. 27. O poder executivo é delegado a um Presidente,
como chefe do Estado.

Art. 28. São condições essenciaes para ser eleito Presi-
dente:

1°. Ser parahybano nato.
2°. Estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro.
3°. Ser maior de 30 annos e menor de 60.
§ 1°. O Presidente será snccessivamente substituído em

seus impedimentos temporarios, ou faltn, por um primeiro e
um segundo vice.presidentes, eleitos U:L mesma occaslão que o

4~<).



Presidente, pelo mesmo espaço de tempo e com os mesmos re
quisitos.

§ 2°. No impedimento ou falta dos vice-presidentes. será
o Presidente substituido successivamente pelo presidente e vice
presidentes da assembléa e pelo do conselho municipal da ca
pital.

§ 3°. No caso de vaga do Presidente por fallecimento,
renuncia ou perda do cargo, preencherá o periodo governa
mental successivamente o primeiro e segundo vice-presidentes,
somente procedendo-se a nova elei~ãol no caso de vaga aberta
peJo Presidente e vice-presidentes.

§ 4°. O periodo governamental será de quatro annos, e
comeyará no dia seguinte ao ultimo do periodo anterior.

Art. 29. O Presidente não poderá ser reeleito para o pe
riodo governamental immediato, nem tambem o vice-presidente
que tiver estado em exercicio dentro dos doze mezes ultimos
do periodo governativo.

§ 1°. O Presidente deixará o exercicio de suas funcções
no mesmo dia em que terminar o periodo de seu governo, suc
cedendo-lhe immediatamente o recem-eleito.

§ 2°. Se o recem-eleito estiver impedido ou ausente, a
substituição se fará nos termos dos §§ 10 e 2° do art. 28..

Art. 30. O Presidente ou vice-presidente em exercici(l
não poderá sahir do Estado sem permissão da assembléa, e
não funccionando esta, sem licença do superior tribunal de jus
ça, sob pena de perder o cargo.

Art. 31. O exercicio do cargo de Presidente é incompa
tivel com o de outro qualquer emprego.

ArtL 32. São inelegiveis para o cargo de Presidente e
vice-presidentes os parentes consanguineos ou aflins até o 30

gráo civil do Presidente ou vice-presidente que se achar em
exercicio, no momento da eleição, ou que tenha· deixado até
12 mezes antes.

Art. 33. O Presidente eleito por occasião de entrar em
exercicio, pronunciará perante a assembléa, se esta estiver
funccionando, ou, no caso contrario, perante o conselho muni
cipal que se reunirá, se for preciso, em sessão extraordinaria,
o seguinte jUTamento: Juro cumprir com lealdade os deveres
inherentes ao meu cargo, observando e fazendo observar fiel-
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mente a constituição e leis do Estado, salva a excepção da
segundllo parte do art. 10 da presente constituição.

Art. 34. A assembléa em sua primeira reunião ~marcará

os vencimentos do Presidente do Estado, regulando o_modo de
sua percepção, quando deixar o exercicio por motivo legal, e
a parte que deve ser percebida pelo vice·presidente"em exer
cicio, quer na substituição temporaria, quer na definitiva.

Art. 35. O Presidente não poderá acceitar o,. lugar de
representante da União ou de qualquer Estado, sob pena de
perder o cargo.

CAPITULO II

Das attrlbuições do Presidente

Art. 36. Compete ao Presidente do Est.ado:
§ 1°. Sanccionar, promulgar e fl.tzer publicar as ,leis e

resoluções da assembléa, expedindo ordens, decretos, instruc-
ções e regulamentos para sua fiel exe~ução. .

§ 2°. Fazer arrecadar e applicar as rendas do Estado,
de accordo com o orçamento.

§ 3°. Dispôr da força publica, conforme o exigir o inte.
resse do Estado. .

§ 4°. Nomear, remover, suspender e demittir os funccio..
narios publicos, respeitadas as restricções expressas nesta cons
tituição.

§ 5°. Contrahir emprestimos e fazer quaesquer outras
operações de credito autorisadas pela assembléa.

§ 6°. Convocar extraordinariamente a assembléa, quando
o bem publico o exigir, respeitados os preceitos do art...So e
seus paragraphos da presente constituição.

§ 7°. Indicar em sua mensagem á assembléa as providen
cias e reformas que julgar convenientes.

§ 8°. Commutar e perdoar as penas nos crimes 8njeitos
á jurisdicção do Estado, salvo a disposição do § 24 dQ art. 1.9.

§ 9°. Promover o bem geral do Estado.
§ 10. Mandar pror.eder á eleição, no caso de vaga de

deputado, no praso maximo de dous mezes.
§ 11. Decretar soccorros ou despezas extraordinarias, em
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caso de calamidade ou perigo publicos, sujeitando o acto á ap
provação da assembléa na soa primeira reunião.

§ 12. Decidir os conflictos de jurisdicção administrativa.
§ 13. Dispensar, nos interval10s das sessões do poder le

gislativo, nos casos de que trata o § 28 do art. 20, as for
malidades que garantem a liberdade individual dos cidadãos,
convocando immediatamente a assembléa para que esta resol
va sobre seu acto.

§ 14. Suspender na aussencia da assembléa as resoluções
e decisões municipaes, nos casos previstos no § 31 do art. 19
da presente constituição, submettendo ao conhecimento da mes
ma assembléa em sua primeira reunião.

Art. 37. Incumbe ao Presidente:
1°. Prestar as informações e esclarecimentos que lhe fo

rem exigid(ls pela assembléa.
2(1. Apresentar annualmente á assembléa um relatorio

minucioso do estado dos negocios publicos, com os dados pre
cisos para que esta possa organisar o orçamento e fixar a for
ça publica.

CAPITULO TIl

Da responsabilidade do Presidente

Art. 38. O Presidente do Estado ~erá snbmettido á pro
cesso e julgamento, nos crimes de responsabilidade, perante a
assemblêa, e, e nos crimes communs, ante ° superior tribu
nal de justiça, depois que 8 assemblêa declarar procedente a
accusação.

Paragrapho unico. Quer n'um, quer n'outro caso, uma
vez decretada a procedencia da accusação, ficará o presidente
suspenso de suas funcções.

Art. 39. São crimes .de responsabilidade do Presidente
os actos que attentarem contra :

1°. A constituição do Estado.
2°. O livre exercicio dos poderes politicos.
3°. O goso e exercicio legal dos direitos politicos e in

dividuaes.
4°. A segurança interna do Estado.
5°. A probidade lia administração.
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6°. A guarda e emprego constitucional dos dinheiros pu
blicos.

7". As leis orçamentarias votadas pela assemblêa.
Paragrapho Unico. A assemblêa em sua. primeira reunião

ordinaria regulará a forma do processo de responsabilidade
presidencial.

TITULO IV
Dali eleições

Art. 40. Os deputados á assembléa serão eleitos por voto
directo em todo o Estado.

Art. 41. O modo, processo dessa eleição e o alistamen
to dos eleitores serão regulados em lei ordinaria especial.

Art. 42. E' vedado ao deputado desde o dia da eleição:
tO. Celebrar contractos com o poder executivo do Estado

ou federal.
2°. Ser presidente ou director de bancos e companhias

ou emprezas que gosem de favores do Estado, ou da União.
Art. 43. A eleição de Presidente e vice-presidentes será

feita por su:ffragio popular directo e terá logar no ultimo anno
do periodo governamental, em dia designado pelo Presidente
em exercicio, nunca excedente nem anterior á 6 mezes da ter
minação do mesmo periodo.

§ 1o. Cada eleitor votará em uma só urna com duas cedu
las rotuladas, uma para Presidente e outra para vice-presiden
tes do Estado. Do trabalho eleitoral lavrar-se-ha uma- acta
circumstanciada da qual serão remettidas duas copias authen
ticas, uma ao conselho municipal e outra á assemblêa legis
lativa.

§ 2°. O conselho municipal fará a apuração, limitando-se
a sommar os votos recebidos no municipio, e da acta que lavrar
se extrahirá duas authenticas que serão enviadas, uma ao Pre
sidente do Estado e outra a assemblea legislativa.

§ 3°. Reunida esta em sessão ordinaria ou extraordina
naria, se lor preciso, elegerá uma commissão de cinco n:em
bros, que, verificando as authenticas dos conselhos com as dos
coUegios eleitoraes, fará a apuração definitiva, emíttindo pa-
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recer sobre a legitimidade ou não da eleição. Este parecer
será discutido e votado em uma unica sessão.

§ 4°. Decidindo·se LJor maioria absoluta dos membros
presentes pela legitimic1ade lia eleição, o presidente da assem
bléa proclamará PresidenLe do E tadú da Parahyba do Norte,
o cidadão que houver obtido I.i. maioria absoluta dos suffragioR
eleitoraes, 10 e 2° vice-presidentes os que na respectiva eleição
reunirem aquella maioria.

§ 5°. Se nenhum tiver obtido essa maioria, ou se somente
um ou dous a tiverem attingido, a assembléa elegerá por maio
ria de 'fotos presentes o Presidente do Estado ou cada um dos
vice-presidentes, d'entre os cidadãos que occuparem os dous pri
meiros logares na respectiva votação.

§ 6°. Em caso de empate decidirá a sorte.
§ 7°. O processo de que trata este artigo nos §§ 3° e 4°

começará e findará na mesma sessão da assembléa.
§ 8°. A commissão de que falla o § 3° apresentará o seu

parecer dentro de tres dias improrogaveis.

TITULO V
Do Poder Judiciario

Art. 44. O poder judiciario é independente, e será com
posto de juizes e jurados, assim no civel como no crime, nos
casos, A pelo modo que for determinado em lei ordinaria.

Art. 45. Para julgar as causas em segunda e ultima
instancia, haverá um superior tribunal de justiça, com séd~

na capital do Estado.
Art. 46. Os membros do superior tribunal de justiça e

os juizes de direito serão vitalícios, e só por sentença irrevo
gavel perderão o seu logar.

Art. 47. Â lei determinará o modo de provimento dos
juizes, dos membros do superior lribunal de justiça, e mais
funccionarios dena, o seu numero, attribuições, vencimentos e
a maneira porque hão de exercer os seus logares.

Art. 48. Para representar os interesses do Estado, da
justiça, dos menores, dos interdictos, dos ausentes e das mas-
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sas fallidas perante os juizes e tribonaes, fica creado o mi
nisterío publico, que se comporá:

§ 1°. De um procurador geral, como chefe.
~ 2°. De promotores publicos, nas comarcas.
§ 3°. De curadores geraes de orphãos, ausentes, inter

dictos, massas fallidas e de residuos, nos municipios.
Art. 49. Os juizes de direito nos crimes de responsabi

lidade responderão perante o superior tribunal de justiça i e
os demais funccionarios desta perante o respectivo juiz de di
reito.

Art. 50. Os membros do superior tribunal de justiça res
ponderão rios crimes de responsabilidade perante a assembléa
legislativa.

Art. 51. A lei marcará a forma do processo desses fnnc
cionarios.

Art. 52. Quando as partes convencionarem o julgamento
por arbitros, s~rá este admittido, salvo quando na questão
forem interessados menores, orphãos, interdictos ou a fazenda
publica do Estado ou do município.

Art. 53. A assembléa fixará e não mais poderá reduzir
os vencimentos dos magistrados.

Paragrapho unico. Somente considerão-se magistrados os
desembargadores e os juizes de direito.

Art. 54. Os tribunaes correccionaes serão organisados
quando julgar opportuno a assembléa ordinaria.

TITULO VI

Do Huniclpio

Art. 5ó. O Estado será dividido administrativamente em
municipios, cuja sMe, numero, limites, attribuições e deveres
serão determinados em lei ordinaria.

Art. 56. Na direcção de seus negocios peculiares será
autonomo, uma vez que não infrinja as leis federaes e do Es·
tado.

Art. 57. O governo do Estado, somente pode intervir
nos negocios do municipio:

§ 1°. Quando 8S deliberações dos funccionarios muniei·
41'
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paes forem contrarias á constituição e as leis federaes e do
Estado.

§ 2°. Quando essas deliberações offenderem direitos de
outros municipios, que reclamem.

§ 3°. Nos casos do art. ] 9 § 31 e § 14 do art. 36 da
presente constituição.

Art. 58. Cada municipio terá um conselho municipal eleito
por quatro annos, pelo systema eleitoral que fôr adoptado em
lei ordinaria, mas sempre por voto directo.

Paragrapho unico. Na sua primeira reunião ordinaria a
assembléa promulgará a lei definidora da!'; attribuições do con
selho municipal, forma e ordem de seu governo, seus deveres
e responsabilidade, assegurando a garantia de suas rendas e
bens e concedendo-lhe acção executiva para a cobrança de ren
das de qualquer natureza que sejão, e bem assim a faculdade
de lançar impostos.

Art. 59. A assembléa em sua primeira reunião ordinaria
descriminará por uma lei especial as rendas do Estado e as
do municipio.

TITULO VII
Dos 'cidadãos e das garant,ias de seus

direit,os

Art. 60. São cidadãos parahybanos todos os que tiverem
nascido no territorio do Estado da Parahyba do Norte.

Art. 61. A constituição assegura á brazileiros e estran
geiros, residentes no Estado, a inviolabilidade dos direitos con
cernentes á liberdade, â segurança individual e de propriedade,
nos termos prescriptos pela constituição federal da Republica
Brazileira.

'1'1TULO VIr I
Da reforIDa da CODst.ituição

Art. 62. Esta constituição só poderá ser reformada por
iniciativa. da. assembléa ou dos conselhos municipaes.
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§ 1°. Considerar-se-ha proposta a reforma, quando o pe·
dir nma terça part~ pelo menos dos membros da assembléa,
ou quando for solicitada por dous terços dos municipios, repre
sentado cada municipio pela maioria de votos de seu conselho.

§ 2°. Em qualquer dos casos acima, a proposta será no
anno seguintl:\ submettida a trez discussões, considerando-se
approvada, se obtiver cada uma d'ellas dous terços dos votos
dos membros da assembléa.

§ 3°. A proposta assim approvada será publicada com
as 8ssignaturas do presidente e secretarios da assembléa, fi
cando de Recordo com ella modificada a parte reformada.

TITULO IX

Disp(lsi~õesgeraes

Art. 63. Nenhum dos trez poderes do Estado será. exer
cido cumulativamente com qualquer dos outros.

Art. 64. Todos os funccionarios publicas são responsaveis
pelos abusos e omissões que commetterem no exercicio de suas
funcções, assim como pela indulgencia ou negligencia em não
responsabilisarem effectivamente os seus subalternos.

Art. 65. Continuão em vigor as actuaes disposições le
gaes de direito privado, a legislação proces~ual, administrati
va, financeira e policial, e bem assim as leis, regulamentos e
contractos da antiga provincia e do governo provisorio do Es
tado, no que implícita ou explicitamente não forem contrarios
a esta constituição, até que sejão revogados, alterados ou res
cindidos pelos poderes competentes.

Art 66. O serviço de segurança do Estado é um ramo
da administração superior a quem iucumbe a manutenção da
ordem, da paz e tranquillidade publica.

Paragrapho unico. Para. esse serviço terá o Estado uma
policia com a organisação que lhe fór dada em lei ordinaria.

Art. 67. Não se poderá, sob pretexto algum, fazer de
ducção nos vencimentos dos funccionarios.

Art. 68. Terão fé publica no Estado os documentos offi·
ciaes. devidamente authenticados do governo federal ou dos
outros Estados. ~ R
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Art. 69. Quando não tiver sido votada a lei do orçamento,
vigorará a do exercicio anterior.

Art. 70. Todas as vezes que a assembléa funccionar comO
tribunal de justiça, será presidida pelo presidente deste tri
bunal.

Art. 71. Quando em algum municipio se perpetrarem cri
mes, que, por sua gravidade, numero de culpados ou patroci
nio de pessoas poderosas, tolhão a acção regular das autorida
des locaes, o Presidente do Estado determinará que algum ma
gistrado para ali se transporte temporariamente, afim de proce
der o inquerito e formação da culpa, inclusive a pronuncia dos
criminosos com recurso necessario para o superior tribunal de
justiça.

Art. 72. E' concedida a extradicção de criminosos recla
mados pelas justiças dos outros Estados ou do districto fede
ral, de accordo com as leis.

Art. 73. As condições para o cidadão ser eleitor são as
mesmas prescriptas na constituição federal.

Art. 74. O representante da assembléa do Estado que fôr
eleito para o congresso federal, optará por um dos dous man
datos.

Art. 75. Qualquer funccionario publico prestará juramen
to formal de bem cumprir os deveres inherentes ao cargo,
antes de entrar em exercicio, respeitada a excepção da se
gunda parte do art. 10 da presente constituição.

Art. 76. A assembléa em ~ua sessão ordinaria reverá a
divisão dos actuaes municipios, para o fim de adoptai-os á or
ganisalião estadoal, segundo o melhor plano de divisão judicia
ria do territorio do Estado.

Art. 77. E' gltrantida a divida do Kstado.
Art. 78. Nenhum empregado poderá accumular vencimen

tos, ou sejão elies pagos pelos cofres ~a União, do Estado ou
municipio, salvo tratando-se de fnncções em materia de or
dem puramente profission,al, scientifica ou technica, que não
envolva autoridade administrativa, judiciaria, ou p'llitica na
União ou no Estado. Os aposentados ou reformados que exer
cerem qualquer cargo remunerado, optarão pelo vencimento
da reforma ou aposentadoria, ou pela remuneração do que
exercerem.

Art. 79. Fica reconhecido o direito de aposentadoria dos
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funccionarios publicos, quer estadoaes, quer municipaes regu
lando-se a causa e o modo em lei ordinaria.

Art. 80. E' da competencia dos conselhos munipaes a
divisão dos municipios em districto!l, de rnnneira que nanhum
districto eja comprehensivo de menos de 500 fogos.

Art. 81. Na lei de orçamento não poderão ser incluidas
disposições que não se relacionem com a receita e despeza, ou
que tenhão caracter individual.

Art. 82: São garantidas em toda a sua plenitude os di
reitos adquiridos dos funccionarios vitalícios e inamoviveis.

Disposições t.ransitorias

Art. 1°. Promulgada a constituição, o congresso consti
tuinte dará por terminada esta. sua primeira phase legislativa,
e marcará o dia para fazer-se a eleição de Presidente e vice
presidentes do' Estado; e trmta dias depois de realisada a
eleição reunir-se-hel em sessão ordinaria da assembléa legisla
tiva, para ocr.upar-se com as lei::: complementares da constitui
ção, e verificar a eleição presidencial.

Art. 2°. No dia da eleição presidencial se procederá a
elei~ão do deputado ou deputados, que preenchão a vaga. ou
vagas existentes no actual congresso.

Art. 3°. Na investidura dI) poder judiciario, quanto aos
magistrados; não é o governo obrigado a re.peitar as condições
constitucioUlles, aproveitando quanto fôr passiveI ao bem do
. erviço publico os actuaes magistrados, sem olhar a condição
de antiguidade, e attendendo, sobretudo, ao merecimento.

Art. 4°. Até que a assembléa decrete a lei eleitoral do
Estado, vigorará a lei federal de' 26 de Janeiro do corrente
anno, com as alterações estabelecidas no decreto da junta go
vernativa n. l5 de 15 de Fevereiro do mesmo anno.

Art. 5°. A primeira reunião da assembléa legislativa du
rará t1'6s mezes, afim de serem votadas as leis complementares
da constituição.

Art. 6°. Depois de votada a constituição e antes de sua.
promulgação, o congres o elegerá todas as suas commissões
permanentes, completando a eleição da mesa nos termos do
regimento approvado pelo mesmo congresso.

Art. 7°. A promulgação desta constituição será feita. pelo
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congresso constituinte, assignada por todos os deputados pre
sentes.

Art. 8°. Nã9 terão effectividade as incompatibilidades
differidas nesta constituição, relativam~nte á primeira eleição

.presidencial e durante a prímeira legislatura.
Sala das seSBões do congresso constituinte em 29 de Julho

de 1892.
Vigario Ant.onio Ayres de MeiJo - Presidente.
Antonio da Trindade Antunes Meira Henriques - 1°

Vice-Presidente.
Antonio Bernardino dos Santos - 2° Vice-Presidente.
JOBé Joaquim do Rego Barros -}° Secretario.
Felisardo TOFcano Leite Ferreira - servindo de 2° Se-

cretario.
Thomaz d'Aquioo Mindello.
Augusto Alfredo de Lima Botelho.
Gercino Martiol'i de Oliveira Cruz.
Francisco EmililJ Paes Barreto.
João Tl\vares de Mello Cavalcanti.
Apollonio Zenayrles Peregrino de Albuquerque.
João Lourenço Porto.
Valdevino Lobo Ferreira Maia.
Bento José Alves \"'ianna.
José Antonio Maria da Cunha Lima.
•T(1sé Fernandes de Carvalho
Padre Walfredo Leal.
Pedro Velho do Rego MeIlo.
Manoel Florentino Carneiro da Cunha.
Pedro Baptista Gomes Gam barra.
Bellarmino Alvares da N(,brega Pinagé.
Chateaubriand Bandeira de Mello.
Jovino Limeira Dinoá.
AMon Odilon da Nobrega.
Miguel Santa Cruz d'Oliveira.
RodoIphu GaIvão.
Augusto Gomes e Silva.
Ascendino Candido das Neves.



CONSTITUIÇÃO

DO

ESTADO DO AMAZONAS
PROMULGADA

Em 23 de Julho de 1892 (*)

(*) Vid. a Constituição primitiva (27 de Jtmho de 1&91) a 11s. 249 do lo vaI.
desta obra. ,()





Nós, os representantes da sociedade amazonense, reunidos
em Congresso Constituinte para rever a Constituição do Estado
do Amazonas, promulgada a 27 de Junho de 1891, revimol-a,
e em nome da Patria e da Família estabelecemos, decretamos
e promulgamos a seguinte Constituição do Estado do Amazonas:

TITULO I
Do Estado e seu territ.orio

Art. 1°, O Estado do 4mazonas, como parte integrante
da União Federal Brazileira, é a associação politica dos ha
bitantes do territorio da ex-provincia do Amazonas e consti
tue-se sob o regimen republicano no livre exercicio de sua au
tonomia, de conformidade com os termos da Constituição Fe
deral.

Art 2°. Os limites do seu territorio, que são os mesmos
da ex-provincia do Amazonas. de accôrdo com as leis, docu
mentos e tradições historicas, só poderão ser alterados mediante
disposição legislativl:L de seu congresso. tomada em duas ses
sões annuaes, successivas, e com a approvação definitiva do
Congresso Nacional.

Art. 3°. A capital do Estado do Amazonas continúa a ser
a cidade de Manáos.

Art. 4°, Todos os actos e medidas concernentes aos seus
interesses peculiares de qualquer especie, competem·lhe exclu
sivamente, não sendo admittida a intervenção do governo da
União, salvo os casos especificados no art. 6° da Constituição
Federal.

§ nnico. Tambem é da sna competencia tudo o que não
está privativativamente reservado aos poderes da União nos
termos do art. 65 d'aquella Constituição.

Art. 5°, A base da organisação do Estado é o municipio j
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que para os effeitos da. adm inistração da justiça, se divide em
comarcas e estas em termos.

Art. 6°. As despezas do seu governo e da administração
serão feitas a expensas proprias com productos dail rendas,
taxas e outras contribuições decretadas pelo poder competente,
salvo o caso de calamidade publica, no qual poderá ser recla
mado o auxilio do governo da União, conforme o dispo~to no
art. 5° da Constituição Federal.

TITULO II
Do Governo do Estado

Art. 7°. O governo do Estado tem por orgãos os pode
res legislativo, executivo e judiciario, que funccionarão inde
pendente e harmonicamente na orbita da respectiva compe
tencia, estatuida nesta Constituição.

§ unico. A qualquer delles é vedado dele~ar a outro o
exercicio de suas funcções.

SECÇÃO I

Do Poder Legislativo

CAPITULO I

Disposições geraes

Art. 8°. O poder legislativo é delegado a um congresso
denominado - Congresso dos Representantes do Amazonas
que o exercerá com a sancção do Governador.

Art. 9°. Compõe-se esse Congresso de vinte e quatro
membros eleitos por suffragio directo em todo o Estado, ga
rantindo-se a representação da minoria.

§ unico. O numero dos seus representantes sómente em
virtude de lei especial, poderá ser augmentado ou diminuido.

Art. 10. O Congresso reunir-se·ha annualmente, nR capi
tal do Estado, sem depender de convocação, no dia 10 de Ju
lho, e funccionarã tres mezes contados do dia da abertura,
podendo ser convoca.da extraordinariamente a sua reunião.
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Art. ] 1. Por deliberação do Congresso e para g-arantir
a isenção e independencia em seus traballH<s, poderâ elle func
cionar fóra da capital. precedendo annuncio e reunindo-se em
logoar publico e accessivel ao povo, dando conhecimento ao po
der executivo.

Art. 12. O Congresso não poderá encerrar a sua sessão
ordinaria sem ter votado a lei orçamentarh, o que fará ate o
3° mez de trabalho, e sendo os dous primeiros mezes consagra
dos ao exame das despezas do anno anterior. se assim enten
der conveniente, e á adopta~ão de qualquer medida de sua com
petencia.

Art. 13. O Congresso do Estado do Amazonas não po
derá ser dissolvido em caso algum.

Art. 14. O mandato dos representantes durará tres annos
e no dia 15 de Novembro do ultimo anno da legislatura e1fec
tuar-se·ha nova eleição. A sua acceitução é facultativa e a re
nuncia pôde ser feita em qualquer tempo.

§ JO. As sessões do Congresso serão publicas, salvo quan
do, em caso excepcional, o contrario fôr deliberado por dois
terços dos votos dos membros presentes.

§ 2°. As suas deliberações serão tomadas por maioria re
lativa dos votos presentes, salvo as re tricliões consignadas n'es
ta Contituição.

§ 3°. As votações serão symbolicas ou nomiaaes não sen
do permittido o escrutínio secreto, e sempre que os votos fo·
rem dados por escripto serão devidamcmte assignados.

Art. 15. Podem ser eleitos representantes os cidadãos
brazileiros natos ou naturalisados ~

1°. Que tiverem mais de vinte e um annos de idade, sou
berem ler e escrever e forem alistaveis como eleitores;

2°. Que tiverem pelo menos ciuco annos de cidadão bra
zileiro, se forem naturalisados;

3°. Que tiverem pelo menos um anno de residencia no
Estado.

Art. 16. Em caso algum serão elegiveis para o Con
gresso:

1°. O Goververnador, o vice-Governador ou seu substituto
em exercicio, o secretario do Estado e o chefe de segurança
publica;

2°, Os commandantes de districtos militares, os chefes
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de flotilha de guerra, os commandantes de corpos militares,
policiaes e municipaes;

3°. Os que tiverem contractos de fornecimentos ou em
preitadas de obras com o governo e as repartições do Estado;

4°. Os parentes do Governador, vice-governador. ou seu
substituto em exercicio na época da eleição ou proximamente
a eDa, considerando-se como taes os paes, filhos, sobrinhos,
genros, irmãos e ~unhados, durante o cunhadio;

5°. Os magistrados e funccionarios da justiça publica,
excepto os aposentados e os que estiverem avulsos ou em dis
ponibilidade ha mais de tres mezes antes da eleição;

6°. Os chefes das repartições publicas;
7°. Os directores e representantes de emprezas subven

cionadas pelo Estado;
8". Os que tiverem cumprido toda, ou em parte, pena por

crime infamante. ainda que tenham obtido perdão;
!lo. A inelegibilidade deixa de existir cessando sua causa

tres mezes antes da eleição.
Art. 17. O Congresso em lei especial prescreverá os de

mais casos de incompatibilidade.
Art. 18. Quando occorrer qualquer vaga de representante,

por qualquer causa, inclusive renun~ia, a mesa do Congresso
dará conhecimento ao Governador que providencjará immedia
tamente para que seja preenchida.

Art. 19. Salvo o caso de flagrante delicto em crime ina
fiançavel, os representantes não poderão ser presos, nem pro
cessados criminalmente, sem preceder licença do C(;mgresso, e
neste caso levado o processo atê a pronuncia exclusive, a au
toridade processante remetterá os autos ao Congresso., para
que este resolva sobre a proeedencia da aecusação, desde que
o accusado não opte pelo julgamento immediato.

§ unico. Se o Congresso resolver pela não procedencia.
da accusação, em tempo algum será eUa renovada.

Art. 20. O mandato dos representantes é incompativel
com o exercicio de qualquer outra funcção publica durante as
sessõps, salvo commissões eleitoraes.

Art..21. Os representantes durante a sessão perceberão
um subsidio que o Congresso fixarcí no fim do triennio ante
rior, bem como uma importancia nunc[\, excedente ao subsidio
de um mez, para despeza de representação durante a sessão.
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§ I'. Durante as prorogações os representantes não re
ceberão subsidio.

§ 2°. A lei que regular o subsidio dos representantes
poderá ser alterada, porém a alteração só vigorará para o
triennio seguinte.

Art. 22. Ao tomar assento, os representantes assumirão
compromisso formal, em sessão publica, de bem cumprirem os
seus deveres.

Art. 23 Nenhum representante emquanto durar o mano
dato, poderá ser eleito ou nomeado para qualquer cargo civil
ou militar do Estado, deputado ou senador ao Congresso Ee
deral (salvo renuncia do mandato). Tambem ficará vedado de
celebrar contractos com o poder execntivo do Estado ou fazer
parte de directorias de bancos ou em prezas industl'i:les subo
vencionadas pelo mesmo.

§ 10. A inobservancia de qualquer destas disposições im
porta a perda do mandato;

§ 2°. As incompatibilidades do art. 23, não corr:prehen
dem os casos de promoção, accesso ou commissões temporarias.

Art. 24. O mandato dos representantes expira em 31 de
Dezembro do ultimo anno da legislatura.

Art. 25. Os membros do Congresso são inviolaveis ~elas

palaVI'c.f, opiniões e votos emittidos, no exercicio do seu man"
dato.

Al't. 26. O Congresso verificará e reconhecerá os poderes
de seus membros, comporá a sua mesa e commissões, organi
sará o seu regimento internl), disporá sobre a formula da com
municação do Congresso com o Governador do Estado, bem
como sobre a solemnidade da abertura e encerramento de suas
sessões. Esses actos são privativos do Congresso e não depen
dem de sancção.

§ 10. Ao presidente do Congresso incumbe providenciar
sobre a segnrança e policia do interior e exterior do edificio
em que aUe funccionar.

§ 211
• Só com o seu consentimento poderá a força armada

manter li ordem a garantir a liberdade da di Cll5 ões e deli
berações.

§ 3°. Compete ainda ao presidente a nomeação e demis
são dos empregados da secretaria do Congresso.

Art. 27. O fuccionario publico eleito representante, sô~
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mente em virtude de processo regulamentar, poderá. ser sus
penso, removido ou rlemittitlo dllrante o seu mandato, pelo Go
vernador do E~tado.

Art, 28. E' facultativo ao funccionario publico, eleito
representante, continuar ou não no exercicio do seu emprego,
no intervallo das sessões, communicando immediatamente esta
resolução ao seu respectivo chefe.

§ unico. No caso de não continuar no exercicio do em
prego, não terâ direito aos seus vencimentos,

CAPITULO II

Das attrl.buições do Congresso

Art. 29. Compete 80 Congresso, além das attribuições
que nesta Constituição lhe são outorgadas, as seguintes:

1°. Fazer leis, interpretaI-as, alteraI-as, suspendeI-as ou
revogaI-as; .

2°, Fixar annuaImente a despeza e orçar a receita do
Estado, em vista ou não, das informações ou propostas do Go
vernador;

3°. Declarar sem efi'eito actos e resoluções dos munici
pios, quando forem contrarios ã Constituição e leis da União,
do Estado e ã economia do municipio ;

4°. Autorisar o Governador a contrahir emprestimos e
fazer outras operações de credito, fixando o maximo dos com
promissos annuaes que tiverem de pezar sobre os cofres do
Estado;

5°, Cúnceder verbas para os serviços creados e autorisar
a creação de novos. quando estes houverem de acarretar ac
crescimo de despeza;

6°, Antorisar ajustes e tratados com outros Estados, e
approvar os feitos pelo Governador, quando com elIes concor
dar;

7°. Receber o compromisso e dar posse ao Governador.
e vice-governador do Estado, e acceitar a rennncia e excusa
dos mesmos;

8°. Reclamar quando reunido, e no caso do art. 6° da.
Constituição da União, a intervenção do governo Federal;

9°, Velar na guarda. da Constituição e das leis do Esta-
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do e representar ao governo e Oongresso Nacional contra a
invasão do territorio do mesmo Estado, e bem assim contrll. as
leis dos outros que attentarem contra seus direitos, quando
reunido;

la. Conceder ou negar licença ao Governador do Estado
para sahir do mesmo j

11. Votar todos os meios indispAnsaveis á manutenção
da força publica;

12. Processar o Governador, vice-governador ou seu sub~

tituto em exercicio, e c0I!correr para o seu julgamento. como
dispõe o art. 49, nos crimes de responsabilidade, ou dar au·
torisação para ser processado nos crimes communs;

13. Fazer a apuração da eleição de Governador e vice
Governador;

14. Fixar o subsidio do Governador e dos representantes;
15. Resolver sobre a formação de novos municipios, nos

casos em que a lei dér para isso attrHmições;
16. Crear taxas de sellos quanto a documentos sem ca

racter federal e referentes a economia do Estado. contribui
ções postaes e telegraphicas quando estabelecer estes serviços j

17. Augmentar ou supprimir contribuições, taxas e im
postos, ou creal-os sem offensa das limitações especificadas nesta
e na Con~tituição Federal;

18 Crear e supprimir empregos, quando o julgar con
veniente ás exigencias do serviço publico;

19. Nomear a commis.ão dos representantes para con
junctamente com os membros do Superior Tribunal de Justiça
julgar o Governador do Estado ou seu substituto em exercicio.

Art. 30. E' attribuição exclusiva do Congres':lo lançar
impostos sobre transmissão de propriedade. heranças e lega
dos, titulos de nomeação e vencimentos de funccionarios do
Estado, exportação, immoveis ruraes, industria e profissão.

Art. 31. Poderá o Congresso tributar a importação de
mercadorias estrangeiras destinadas a consumo no territorio
do Estado, revertendo a renda do imposto para o Thesouro
Federal, quando a tributação tiver por effeito collocar em con
dição de igualdade, quanto aos onus fiscaes. os productos da
industria amazonense e os similares estrangeiros.

Art. 32. Compete ao Congresso legislar sobre:
1°. Incompatibilidades eleitoraes j
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2°. Processo para eleição de funccionarios electivos do
Estado e do municipio, conllagrando sempre o principio da
representação das minorias e o voto descoberto;

3°. Utilidade dos serviços;
4°. Divida publica;
5°. Arrecadação, fiscalisação e distribuição das rendas do

Estado;
6°. Divisão judicial e civil do Estado;
7°. Forma de processo da competencia do Esta.do;
8°. Monte-pio sem caraeter obrigatorio em beneficio das

famílias dos funccionarios do Estado ;
. 9°. Desapropriação por utilidade publica;

10. Terras publicas do Estado, mineração e industria ex
tractiva;

11. Meios de fazer effectiva a responsabilidade dos func·
cionarios que tenham a seu cargo a arrecadação, fiscalisação
e applicação das rendas publicas do Estado e municipios, e dos
que commettam faltas e crimes previstos n'esta Constituição;

12. Obras publicas, estradas, vias ferreas, telegraphos,
correio e navegação interna;

13. Hygiene e assistencia publica;
14. Incorporação do territorio de outro Estado ao c10

Amazonas, e sobre divisão ou desmembramento deste, nos ter
mos do art. 4° da Constituição Federal;

15. Meios para desenvolvimento da instrucção gratuita
e leiga, da immigração, agricultura, cornmercio, artes, colonisa
ção, catheches9 e civilisação dos indios ;

16. Nomeação, suspensão e demissão dos empregados pu
blicos, tendo sempre em vista o concurso para primeira entran
cia, e vitaliciedade depois de cinco annos de bons serviços;

17. Aposentadorias por invalidez provada nos serviços
do Estado, não podendo os aposE'ntados occupar nenhum empre
go remunerado pelo Estado;

18. Alienação, acquisição e arrendamento dos bens do Es
tado, de accordo com o que prescreve esta Constituição;

19. Regimen penitenciario, correccional e detentivo, casas
de soccorros publicos, estabelecimentos scientificos, artisticos
e industriaes;

20. Codigo florestal, rural e pescaria;
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21. Sobre instituição de credito rural e agricola e sobre
mobilisação do solo; /

22. Auxilio aos municipios nos casos de calamidade pu
blica;

23. Serviço ne estatistica e cadastro das terras.
Art. 33. O Congresso decretará leis organicas para com

pleta execução desta Constituição, as leis e resoluções neces
sarias ao exercicio dos poderes que pertencem ao Estado e
legislará sobre todos os assumptos que não ficaram pertencen
do á União Federal e que não estejam previstos n'esta Cons
tituição, não intervindo por qualquer modo nas suas organisa
ções e execuções.

SECÇÃO II

CAPITULO I

Do Poder Executivo

Art. 34. A suprema direcção governamental e admin is
trativa do Estado é confiada a um cidadão denominado «Gover
nador do Estado,. que o exercerà livremente, conforme o bem
publir.o, interpretado de accordo com as leis.

Art. 35 Assumirá o Governador a responsabilidade de
todos os actos que praticar no exercicio de suas fUDcções, aos
quaes dará toda a publicidade para completa apreciação pu
blica.

Art. 36. O Governador exercerá o cargo durante quatro
annos, não podendo ser reeleito ou eleito vice-Governador para
o periodo seguinte.

Art. 37. Substituem successivamente o Governador em
suas faltas e impedimen tos:

1°. O vice·Govern ador eleito simultaneamente e pelo mes
mo modo que eUe;

2°. No caso de impedimento ou falta d'este, serão cha-
mados para substituil-o:

] 0. O presidente do Congresso;
2°. O vice-presidAnte do mesmo;
3°. O superintendente da capital j

4'. O presidente da intendencillo da capital;
-,.r
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5°. O vice-presidente da mesma.
Art. 38. O vice-governador, se occupar por algum tempo

o governo no ultimo anno do periodo governamental, não po
derá ser reeleito nem eleito Governador.

Art. 39. O vice-governador occupanio o governo em vir·
tude de renuncia, morte, perda de cargo ou incapacidade phy
sica do Governador, exercel-o·ha até a terminação do periodo
governamental.

Art. 40. Para o car~o de Governador e vice-governarlor,
exige-se além das condições geraes de elegibilidade, o seguinte:
ser brazileiro nato, e~tar no exercicio dos direitos politicos,
ter pelo menos trinta annos de idade e cinco de residencia no
Estado.

Art. 41. O Governador não poderá exercer nenhum outro
emprego ou funcção publica, occupar qualquer cargo de
eleição do Estado ou dfl. União, nem tomar parte em qual
quer empl'eza industrial ou commercial, como membro da ad
ministração ou como simples associado.

§ unico. Ao vice-governador ou seu substituto em exer
cicio será imposta a mesma prohibição.

Art. 42. O Governador deixará o exercicio de suas func
qões improrogavelmente no mesmo dia em qne explrar o periodo
de seu mandato, suc.cedendo-Ihe o recem-eleito; e, na falta ou
impedimAnto deste, o substituto legal nos tArmos do art. 37
e seus numeros, d'esta Oonstituição.

Art. 43. No acto da posse, o Governador do Estado, fará
perante \) Oongresso, que para e~se fim e para o de que tra
tam os §§ 2° e 4° do art. 46 se reunirá, o seguinte compro
misso: «Oomprometto.me a cumprir fielmente os deveres de
meu cargo, e no exercicio d'elle jamais faltarei ás inspirações
da honra. da lealdade e do patriotismo."

§ Uniro. O vice-Governador quando substituir o Gove1'·
nador, fará perante a intendencia municipal, se o Oongresso
não estiver funccionando, o mesmo compromisso

Art. 44. O Governador residirá na capital do Estado e
não poderá retirar-se d'este sem licença do Oongresso, sob pena
de perda do cargo. Não estando este funccionando, a mesa fica
autorisada a conceder uma licença, nunca maior de t1'es mezes,
trazendo este acto ao conhecimento do Oongresso em sua pri-
meira reunião. '
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§ unico. Esta disposição não comprehende os casos de
ausencia menor de 30 dias, determinada por motivo de mo
lestia.

Art. 45. O Governador do Estado perceberá um subsi
dio correspondente ás necessidades de sua subsistencia mate
rial e representação decorrente do cargo.

§ 1°. O substituto do Governador no exercicio do cargo
de Governador, perceberá o mesmo subsidio e representação
correspondente ao tempo que estiver no governo.

§ 2°. O subsidio será fixado pelo Congresso impreteri
velmente na ultima sessão anterior a cada periodo governa
mental durante o qual não poderá ser augmentado ou diminuido.

CAPITULO II

Da eleição do Governador

Art. 46. O Govern!l.dor e vice·Governador do Estado se
rão escolhidos por suffragio directo e voto descoberto em todo
o Estado, ao mesmo tempo:

§ 1°. A eleição effectuar-se-ha cento e vinte dias antes
de terminar o periodo governamental.

§ 2°. A apuração dos votos será feita pelo Congresso que
para este fim se reunirá extraordinariamenttl 15 dias antes de
terminar o periodo governamental e funccionará com qualquer
numero. .

§ 3°. Será determinado em lei especial o processo da elei
ção e 3 puração.

§ 4°. Feita a apuração geral da eleição e verificado o re
snltado, o Congresso proclamará Governador e vice-Governa
dor do Estado os cidadãos eleitos de accordo com o artigo 46
e seus §§.

Art. 47. São inelegiveis para os cargos de Governador
e vice-Govel'lJadol' do E tado os parentes consanguineos e affins,
até segundo gráo inclusive, do Governador e vice-Governador,
que se achar em exercicio ao tempo da eleição ou que tenha
deixado até tres mezes antes.

§ unico. O Congresso, em lei ordinaria, regulará os de
mais casos de incompatibilidade.
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CAPITULO ITI

Das attribuições do Governador

Art. 48. Ao Governador do Estado como chefe supremo
do gov~rno e da administração, compete privativamente, com
plena responsabilidade:

1°. Dirigir, fiscalizar, promover e defender todos os in
teresses do Estado, de accordo com as leis;

2°. Sanccionar e promulgar as leis conforme as regras
adiante estabelecidas;

3". Organizar, reform~r ou sllpprimir os serviç0s nas re·
partições dentro das verbas orçamentarias;

4°. Expedir decretos, regulamentos e instrueções pa,ra
fiel e conveniente execução das leis;

5°, Convocar extraordinariamente o Congresso quando o
exigir o bem publico, expondo sempre os motivos da convo
cação;

6°. Expôr annualmente a situação dos negocios do Estado
ao Congresso, suggerindo-lhe as providencias delle dependentes,
em mensagem minuciosa;

7°. Preparar todos os dados orçamentarios da receita e
despeza do Estado, para serem apresentados ao Congresso, no
começo de sua sessão;

8°. Contrahir emprestimos e realisar operações de credi
tos, de accordo com as expressas alltorisações do Congresso, em
lei especial ou do orçamento, descriminando na applicação liS

despp.zas que neste estiverem contempladas englobadamente;
9°. Autorisar as desappropriações por nece sidade e uti

lidade publica, de aecordo com a lei;
la. Organizar a força publica do Estado, dentro da verba

orçamentaria destinada a este serviço. tendo em vista o vo
luntariado ou enganjamento;

n. Distribuir e mobilisar a força publica do Estado, que
lhe é immediatamente subordinada; dispôr della conforme as
exigencias da manutenção da ordem, segurança e integridade
do territorio;

12. Mobilizar e utilizar a guarda policial dos muni~ipios

em casos excepcionaes;
13. Prover os cargos civis e militares dentro das forças
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do orçamento, nomeando, suspendendo e demittindo os serven
tuarios na forma da Constituição e das leis;

14. Prestar por escripto todas as informações, dados e
esdal'eciruentos que requi. itar o Congresso;

15. Estabelecer a divisão judicial e civil, de accôrdo com
a lei;

16. Resolver sobre limites dos municípios, não podendo,
porém, alteraI-os sem accôrdo com as respectivas intendendas;

17. Manter ns relnções com os Estados da União, poden·
do com elles celebrar ajustes, convenções e tratados sem carac
ter rolitico, dando conta dos mesmos ao Oongresso;

18. Suspender, não estando reunido o Oongresso, a exe
cução das resoluções ou actos das autoridades municipaes, quan
do infringirem as leis federaes e do E tado e a economia do
municipio, dando conta circumstanciada do sen acto ao mesmo
Con~resso na subsequente reunião;

19. Decidir os conflictos de jurisdicção e attribuições que
se suscitarem entre as autoridades administrativas;

20. Pruvidenciar sobre administração dos bens do Estado,
e decretar a sua alienação na fôrma das leis;

21. Organisfir, de accôrdo com as leis, e dirip;ir o ser
viço rehttivo ás terras do Estado, á viação, navegação inter
na e ensino publico leigo;

22. Conceder licenças, aposentadorias, jubilações e refor
mas, de accôrdo com as leis;

23. Indultar e commutar as penas impostas aos réos de
crimes communs e de responsabilidade, sujeitos á jurisdicção do
Estado, precedendo informações do Superior Tribunal de Justiça;

24. Fazer arrecadar os impostos e rendas do Estado e
applical-os de accôrdo com a lei orçamentaria;

25. Nomear os membros do Superior Tribunal de Justiça;
26. Levantar forças no Estado nos seguintes casos: in

vasão estrangeira ou de outro Estado, commoção intestina ou
perigo imminente, dando conta cireumstanciada ao Oongresso;

27. Requisitar a intervenção do Governo Federal nos
casos previstos nos arts. 5 e 6 da Constituição da União, ex
pondo ao Congresso os motivos da rf'quisição ;

28. Mandar proceder ás eleições federaes, estadoaes e
muni ~ipaes e to r.: ar as necessarias providencias para que ellas
se efr'ectuem na fórma das leis;
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29°. Enviar ao Congresso Nacionll.l e ao presidente da
União todos os actos legislativos;

30. Remetter á auctoridade judicial os documentos que
tiver para formação da culpa de qualquer funccionario ;

31. Desenvolver com todos os meios votados pelo Con
gresso, o serviço da civilisação dos indio::>, immigração e colo
nisação i

32. Representar o Estado nas suas relações officiaes,
com o Governo da União e dos Estados;

33. Applicar os creditos consignados pelo Congresso ao
serviço do Estado, não podendo ser retirada do Thesouro quan
tia alguma cuja applicação não esteja determinada em lei.

CAPITULO IV

Da 1'esponsabilidade do Governador

Art. 49. Pelos crimes de responsabilidade que commetter
o Governador ou !'eu substituto em exercicio, será processado
pelo Congresso, A logo que este reconheça por dous terços dos
suffragios dos membros presentes a procedencia da accusação,
será elle julgado por um tribunal especial composto nos sete
membros do Superior Tribunal de Justiça e de sete membrus
do Cong'resso por elle f.'scolhido~ em votação nominlil

Paragrapho unico. Todas as votações deste tribunal se
rão descobertas e nelle funccionará por parte da justiça pu
blica o procurador geral do Estado.

Art. 5(J. O processo, julgamento e imposição da p~na DOS

crimes de responsabilidade serão regulados em lei especial do
Congresso.

Art. 51. O Governador do Estado será sobmettiJo a pro
cesso e julgamento pelos crimes communs perante o Superior
Tribunal de Justica, depois que o Congresso dos Representan
tes declarar procedente a accusação.

Art. 52. O Governador será criminalmente rasponsabili
sado: por traição, peita, suborno ou concussão; por tentar
contra a. Constituição e as leis devidamente promulgadas;
contra o exercicio regular das liberdades politicas i contra o
funccionamento legal do Congresso, magistratura e governo
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municipal i contra as leis orçamentarias votadas pelo Congresso
e a escrupulosa applicação dos fundos nella consignados; por
tentar contra a tranquiUidade e segurança do Estado.

Art. 53. Der.retada a procedencia da accusação ficará o
Gvvernador suspenso de suas funcções.

CAPITULO V

Do sec?'elario do Estado

Art. 54. Exercendo as suas attribuições relativas á ma
nutenção na ordem material, á direcção dos serviços publicos
que lhe são confiados e á fiscaHsação das relações industriaes,
no que interessam á communhão amazonense, o Governador
será auxiliado por um secretario de E tado, agente de sua in"
teira confiança e de sua livre nomeação e demissão que lhe
subscreverá os actos.

Art. 55. O Secretario não poderá accumular outro em
prego ou funcção publica remunerada pelo Estado ou Munici
pio, nem ser elegivel para qualquer cargo.

Art. 56, O Secretario do Estado nos crimes communs e
de responsabilidade s6mente sua, que commetter, será proces
sado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos con
nexos com os do GoverIlador do Estado, pela autoridade com·
petente para o julgamento d'este.

CAPITULO VI

Da jo?'ça publica e policia interna do Estado

Art. 57. Além da policia dos municipios, haverá uma fór
ça publica organisada militarmente para garantir a autoridade,
a independencia e a integridade do Estado i esta força será
essencialmente obediente e sujeitar-se-ha â disciplina que fôr
decretada.

§ unico. Só por ordem do Governador do Estado poderá
ella ser reunida ou mobilisada, sem prejuizo dos direitos da
União, nos termos da Constituição Federal.

Art. 58. O governo poJiciãl interno do Estado, cujo ob
jectivo é a manuten~ã~ da ordem e da tranquillidade publica,

-~-



será exercido por um cidadão de nomeação e immediata con
fiança do Governador, com a denominação de - Chefe de Se
gurança Publica.

Art. 59. Os officiaes e praças, pelas faltas e delictos com
mettidos no exercicio de suas· funcções. responderão perante
fóro especial, formado por cidadãos idoneos nomeados pelo Go
vernador do Estado.

CAPITULO Vil

Da Constituição e das leis

Art. 60. As leis e resoluções podem ter origem em pro
jecto de qualquer membro do Poder Legi lativo, em propo ta
do Poder Executivo e em representação de um ter~o das lnten
dencias Municipaes.

Art. 61. Approvado um projecto de lei pelo Congresso,
será enviado ao Governador do Estado que, acquiescendo, o
sanccionará e mandarâ publicai-o, dentro do praso de 10 dias.

§ IO. Se o Governador julgal·o inconstitncit)nal ou con·
trario aos interesses do Estado. oppor-lhe-ha 9 seu veto, dentro
de dez dias uteis, a contar d'aquelle em que o receber, devol
vendo, neste mesmo ptllSO, ao Congress(\, com os motivos da
recusa, dando-os á publicidade.

§ 2°. Devolvido o projecto com as razões da não sancção,
ali será submettido a uma só discussão e votação, consideran
do-se approvado se obtiver dous terços dos votos dos membrus
presentes; neste caso será de novo remettido ao Governador,
que no praBo de cinco dias promulgal-o-ba como lei do Estado.
sob pena de responsabilidade; e, se apezar disto, não o fizer,
deverá a promulgação ser feita pelo Presidente do Congresso
que usará da seguinte formula: c O Congresso dos Represen
tantes do Estado do Amazonas, em nome dos altos interesses
da Sociedade, decreta e promulga a seguinte lei.»

§ 3°. O silencio do Governador no decendio importa a
sancção.

Art. 62. A saIlcção 6 promulgação ordinarias e1fectuar-se
bão por estas formulas: «O Congresso dos Representantes do
Estado do Amazonas decreta e eu sancciono ou promulgo a
seguinte lei.)t
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Art. 63. Os projectos de lei terão no Congresso tres dis
cussões.

§ unico. As propostas para projecto de lei apresentadas pe
lo Governador ou pelos Municípios terão sámente duas discussões.

Art. 64. Os projectos regeitados só poderão renovar-se
na sessão legislativa do IInno seguinte.

§ unico. Os projectos de lei não poderão ser sanc('iona
dos s6mente em parte..

Art. 65. As leis do Estado, logo que sejam promulga
das, Ralvo disposições expressas em contrario, entram em exe
cução: no municipio da capital. tres dias depois da sua pu
blicação na folha of:ficial, e nos outros, sete dias depois da pu
blicação na sMe respectiva, pelas intendencias.

Art. 66. A Constituição e as leis do Estado não poderão
ser suspensas pelo Governador.

Art. 67. A lei do orçamento não poderá. conter disposi
ção alguma estranha á receita ou despeza do Estado.

Art 68. A Constituição poderá ser reformada.: 10 por
iniciativa do Congresso; 2° por proposta do chefe do poder
executivo; 3° por petição da maioria nas intendencias munici
paes ou por dous terços do eleitorado do Estado.

Àrt. 59. Quando fôr promovrua a reforma por iniciativa
do Congresso, deve ser a proposta acceita, pelo menos, por
dons terços dos Representantes; e só na sessão seguinte será
submettida á discussão.

Art. 70. No caso do n. 2 do art. 68, cumprirá ao Gover
nador publicar o respectivo plano durante tres mezes, com a
exposição dos motivos, o qual será submettido á discussão no
Congresso em reunião ordinaria ou extraordinaria, se a maiú
ria dos municipios não se manifestar contra e11e.

Art. 71. No caso do n. iS do art. 68, será a petição acom
panhada do plano e exposição dos motivos, remettido ao Con
gresso, que a submetterá á discussão.

SECÇÃO III
CAPITULO I

Do poder y"udi~ial'io

Art. 72. O poder judiciaria do Estado ê autonomo e in-
- r
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dependente. Será exercido por um tribunal denominado Supe
rir Tribunal de Justiça, com séde na capital e jurisdicção em
todo o Estado, por juizes de direito, por juizes mnnicipaes e
trlbunal ao jury.

§ 1° A nomeação dos membros do Superior Tribunal de
Justiça, que se chamarão desE'mbargadores, será feita pelo Go
vernador, mediante escolha d'este dentre tres nomes apresen
tados pelo Superior Tribunal de Justiça, de juizes de direito
do Estado que mais se tiverem di tinguido por suas habilita-

. ções, integridade e moralidade, preferindo-se em igualdade de
circumstancias os mais antigos em exercício.

§ 2°. Em caso nenhum o Governador deixará de nomear
qualquer dos tres juizes de direito propostos.

§ 3°, Ao desembargador presidente do Superior Tribunal
de Justiça compete organisar a respectiva secretaria, o regi
mento interno, mandando publicaI-o, depois de approvado pelo
TribuD3.1, nomear, suspender e demittir os funccionarios da se
cretaria, officiaes de justiça do Tribunal e fazer publicar an
nualmente a collecção dos julgados e decisões do mesmo.

Art. 73. O Superior Tribunal de Justiça é o competente
para sn pender, declarar avulso ou em disponibilidade os juizes
de direito 110S casos graves determinados em lei, dando·se-lhe
logar á defesa.

§ unico. Os juizes municipaes tambem só serão suspen
sos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Art. 74. As decisões do Superior Tribunal de Justiça po
rão termo aos processos e questõe de sua competencia, salvo
as excepções consignadas na Constituição Federal.

Al't. 75. Compete ao Superior Tribunal de Justiça além
de outras attribuições que lhe são conferidas em lei:

1°. Decidir os conflictos de jurisdicção entre as autorida
de judiciarias e entre estas e as admini trativas;

2°. Proce ar P. julgar o Governador do Estado e o Se
cretario, de conformidade com os preceitos desta Constituição,
bem como os Juizes de Direito nos crimes communs e de res
ponsabilidade ;

3°. Conceder habeas-c011JUS com recurso para o Supremo
Tribunal no casos previ to. pela Constituição da União.

Art. 76. Os' membro do Superior Tribunal ue Justiça,
serão processados e julgados nos crimes cOlllmuns e de raspon-
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sabilidade pelo Illesmo Tribunal, bem como o Procurador Ge
ral.

§ 1°. Quando a queixa ou den oncia fôr intflntada contra
todos os membros ou contr<\ a sua maioria, serão elles pro
cessados e julgados pelo Congresso do E tado que se consti
tuirá em Tribunal de Justiça. e procederá na fôrma das leis.

§ 2°. A qualquer dos condemnados de que trata este artigo
fica ~alvo o direito de pedir a revisão de seu processo ao Su
premo Tribunal Federal nos termos do artigo 81 da Consti
tuição da União.

Art. 77. O poder judiciario do Estado formará duas ins
tancias, sendo a primeira composta dos Juizes de Direito Mu
nicipaes e Tribunal do J ury e a segunda de Desembargadores
com assento no Superior Tribunal.

Art. 78. Os membros do Superior Tribunal de Justiça, o
Procurador Geral do Estado e os Juizes de Direito, são vita
lícios e só perderão os seus cargos por sentença judicial pas
sada em julgado.

Art. 79. Os cargos, empregos e officios judiciarios são
essencialmente incompativeis com outros retribuidos.

Art. 80. Os membros do Superior Tribuual e todos os
outros Juizes receberão dos cofres do Estado os vencimentos
que a lei tinI'; os emolumentos judiciaes taxados para os J ui
zes, Procurador Geral e promotores da Justiça publica serão
cobrados como rendas do Estado, salvo a excepção e8tabelecida
nesta Constituição.

Art. 81. São considerados Magistrados para todos os effei
tos legaes, os Desembargadores do Superior Tribunal, o Pro
curador Geral do Estado, os Juizes de Direito e os Juizes
Ml1nicipaes, quando reconduzidos.

Art. 82. E' absolutamente incompativel qualquer cargo
de Magistrado com outros de eleição popular do Estado, da
União e do Municipio.

Art. 83. Em caso nenhum a Magistratura será electiva.

CAPITULO II

Dos Jui$es de Direito

Art. 84. Os Juizes de Direito serão Juizes de 1ao instan-
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cia, nomeados pelo Superior Tribunal de Justiça d'entre os
Juizes Municipaes e Promotores Publicos, graduados em scien
cias iuridicas, prescrevendo a lei organica da magistratura. as
condições da investidura.

§ 1°. Na. falta de Juizes Municipaes e Promotores Pu
blicos graduados em sciencias juridicas, habilitados legalmente
para serem nomeados Juizes de Direito, poderão sei-o os gra
duados em sciencias juri dicas, de reconhecido merito e mora
lidade, que tenham pelo menos seis annos de advocacia.

§ 2°. Para. que os juizes Municipa.es ou Promotores pos
sam ser nomeados Juizes de Direito, é preciso que tenham o
quatriennio feito.

Art. 85. As remoções de Juizes de Direito só poderão ser
dadas a pediào ou mediante processo em que fique provada. a
inconveniencia da Eua continuação na respectiva co'marca, CUOl

prindo ao Superior Tribunal n'um caso como no outro provi
denciar.

§ 1°. O processo poderá começar por iniciativa do Pro
curador Geral do Estado, ou representação motivada pela ln·
tendencia Municipal ou de qualquer cidadão.

§ 2°. Se o Superior Tribunal julgar conveniente a re
moção, dará conhecimento ao Governador do ERtado, ficando
avulso o juiz até occorrer vaga que elte possa preencher.

Art. 86. Fica mantida a competencia dos Juizes de Di·
reito, quanto á concessão de habeas·corpus.

CAPITULO III

Dos JU1'zes Municipaes

Art. 87. Os Juizes 1\ltmicipaes serão nomeados quatrien·
nalmente pelo Superior Tribunal de Justiça dentre os gradua·
dos em sciencias juridicas que tiverem pelo menos um anno de
pratica de fôro, como advogado ou como Promotor, a par de
reconhecida capacidade moral.

§ 1°. Em cada termo, além do Juiz Municipal letrado,
cujo numero será determinado na lei organica, haverá tres
supplentes nomeados pelo Superior Tribunal de Justiça.

§ 2°. Os .Juizes l\1unicipaes não poderão ser demittidos se
não a pedido, nem removidos, salvo nos casos previstos em lei.
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Art. 88. Os Juizes Municipaes não poderão exercer cargo
politico, ou outro qualquer de eleição popular.

CAPITULO IV

Do Minister'io Publico

Art. 89. Para o fim de defender os interesses do E 'tado
e da Justiça Publica, perante os Juizes e rrribunaes será ins
tituido o l\1inisterio Publico. Egte será composto de um Pro
curador Geral do Estado, nomeado pelo Governador, dentre
os Juizes de Direito e os graduados em sciencias juridica,
de reconhecida capacidade, que tenham seis ou mais annos de
advocacia, com assento no Superior Tribl1'1al, perante quem
exercerá as suas funcções, iSem voto nas ded_ões. e de Promo
tores Publicos, um em cada comarca, podendo haver mais de
um na Capital, cujas attribuições serão definidas em lei.

§ 1°. As nomeações de promotores publicos serão feitas
pelo Governa.dor do Estado, dentre os bachareis em direito,
advogados, a cidadãos que tiverem pratica de fôro, a par de re
conhecida capacidade intellectual e moral, exercendo o cargo
pelo tempo que bem servirem. Os promotores ficarão immedia.
tamente sujeitos ao Procurador Geral do Estado.

§ 2°. Ao Juiz de Direito compete a nomeação interina de
promotnreJo:.

AI t 90. O Governador do E tado poderá nomear um
adjunto de promotor publico nos municipios que não forem
séde de comarc3, o qual s6 terá direito a emolumentos.

Art. 91. Os Promotores da Justiçll. Publica não são con
siderados magistrados, e não poderão exercer cargo politico ou
outro qualquer de eleição popular, Dem exercer advocacia.

TITULO III
Do Munielpio

Art. 92. O Estado continúa a ser dividido em circums
cripções territoriaes com a denominação d.e «Municipios» com
administração, direitos e interesses proprios.

6
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§ unico. O territorio do municipio será dividido em dis
trictos,

Art. 93. O municipio l'erá autonomo nas gestões de seus
negocios; suas deliberações independern de qualquer poder do
Estado, salva as restricções feitas por esta Constituição.

Ârt. 94. Compete exclusivamente ao municipio o imposto
da decima urbana; e poderá elle ainda crear outras fontes de
renda que explicita ou implicitamente não sejam vedadas por
esta Oonstituição.

Art. 95. O governo municipal serã exercido na sMe de
cada municipio por um Superintendente, encarregado das func
ções executivas e por uma corporação deliberante com a denomi
nação de «Intendencia Municipal. »

§ 1°. O Superintendente e a Intendencia serão simulta
neamente eleitos pelo municipio, mediante suffragio directo e
voto descoberto, de quatro em quatro anno~.

§ 2°. O Congresso do Estado regularizará o processo elei
toral, no qual se respeitará o principio da representação da mi
noria.

Art. 96. Na primeira sessão, a Intendencia Municipal
elaborará a sua lei organica qne, promulgada pela mesma, re
gerá o municipio, e só poderá ser reformada sob proposta fun
damentada por dois terços dos eleitores municipaes.

§ unico. A lei organica dos munir.ipios determinará o
processo da decretação das leis municipaes, e prescreverá tudo
que fôr da competAncia do municipio.

Art. 97. As Intendencias reunir-se-hão ordinariamente
quatro vezes por anno, durando cada sessão 15 dias no maxi
mo, que serão consagrados á adoptação de medidas neces~arias

ao municipio, ao exame da receita e de peza anterior e orça
mento da receita e fixação da despeza, a cuja confecção servirão
de base as informações e (lados apresentados pelo Superinten-
dente. .

Art 98. A Tntdndencia Municipal compor-se-ha de nove
membros na Capital, sete nas cidades e cinco nas villas, não
incluinilo neste numero os Superintendentes.

Art. 99. Somente ao Poder Legislativo do Estado com
pete a creação de novos municipios e a alteração das circums
cripções actuaes na forma do art 211 n. 15 e art. 48 n. 16,
mediante reclamação dos municipes.
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§ 1°. Para creação de novos municipios exige-se que as
circumscripções tenham pelo menos dez mil habitantes.

§ 2°. Quando a alteração referir·se a parte de mais de
um municipio, se faz necessaria a audiencia. dos re pectivos
governos municipaes.

Art. 100. A acção do governo municipal estende-se:
a) á todos os bens no patrimonio municipal, destinados

ao gozo e uzo commum dos municipes, e ás rendas publicas
municipaes;

b) á todas as despezas legaes do municitlio e aos meios
de occorrer a ellas ;

c) á todos os serviços de utilidade commnm do muni
cipio e obras publicas municipae~ ;

d) á instrucção primaria, policia municipal e 110S servi·
ços que lhe. dizem respeito;

e) áos estabelecimentos fundados pelos municipios e por
elIes sustentados, ou destinados a utilidade publica municipal.

Art. 101. O municipio que não estiver nas condições de
prover ás despezas exigidas pelos serviços que lhe incumbem,
poderá reclamar do Governo do Estado, a sua annexaçiio a
um dos municipios limitrophes.

Art. 102 O governo de um municipio poderá celebrar
com os de outros, ajustes. convenções ou contractos de inte
resse municipal, Administrativo ou fiscal.

Art. 11 3. E' permittido ao mUDicipio decretar desapro
pria.;ão por necessidade e utilidade publica municipal e de
harmonia. com os casos e formas determinadas por lei do Es·
tado.

Art ] 04. A' fazenda municipal compete o processo ex
clusivo para cobrança de suas dividas, rendimentos de seus
ben e multas que lhp.s pertencerem, nos mesmos casos e pele.
forma pela qual o fizer a do Estallo.

Art. 105. A Intendencia Municipal exercerá o Poder Le
gi lativo.

Art. 106. Compete á Iotendencia :
1°. Fazer as leis municipaes, interpretaI-as, alterll.l-8.' sus

pendeI-as e revogaI-as, salvas as restricções estatuitlas nesta
Consti tuição ;

2°. Fixar annualmente a despeza e orçar a receita em
vista ou não das informações e propostas do Superintendente j
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3°. Escolher dentro de seus membros o seu presidente e
e vice-presidente;

4°. Conceder verbas pllra os serviços creados e auto
risar a creação de novos, quando estes houverem de acarretar
accrescimo de despeza, não intervindo na sua execução;

5°. Marcar ao Superintendeute uma remuneração pecu
niaria correspondente ao cargo, a qual será fixada na ultima
sessão anterior a cada periodo administrativo. A remuneração
do Superintendente será fixada na la. sessão ordinaria da ln·
tendencia;

6°. Prorogar e suspender as suas sessões;
7°. Tomar compromisso do Superintendente e fazer a

apuração das eleições;
8°. Compete·lhe mais: providenciar sobre todos os as

sumptos que não forem reservados á União ou ao Estado.
Art. ] 07. Os Intendentes só terão subsidio durante os

dias das s'essões ordinarias.
Art. 108. Os Intendentes e Superintendentes não poderão

celebrar contractos de qualqup.r natureza com a Intendencia.
Art. 109. Poderá legislar sobre:
a) contribuição e imposto mnnicipaes, seu systhema de

arrecadação e fiscalisação;
b) aequisição, reinvindicação, alienação, permuta, locação,

arrendamento, aforamento, bypotheca e outros contractos sobre
bens proprios do municipio ;

o) meios de manter a policia local sem intervir na sua
organisação ;

cl) imposição de penas eorreccionaes a todos os funccio·
narios municipaes. sem prejuizo da acção da justiça publica;

e) sobre instrucção primaria, hygiene e assistencia pu
blica, sem prejuizo da eompetencia constitucional e legal do
Estado n'este serviço.

Art. 110. Ao Superintendente, como chbfe do Poder Exe
cutivo do municipio, aléru de outras attribllições que serão de
finidas em lei, compete com plena responsabilidade:

1°. Dirigir e fiscalisar os interesses do municipio;
2°. Organisar, reformar, ou supprimir os serviços sem

exceder das verbas orçamentarias;
3°. Convocar extraordinariamente a Intendencia, sempre

que exigir o bem publico;
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4°. Nomear, suspender, aposentar, licenciar e demittir os
funccionarios municipaes, de accordo com as leis do municipio;

5°. Apresenbr á lntendencia um relatorio minucioso a
respeito dos negocios do municipio e balanços da receita e des
peza do exercicio findo, com documentos justificativos;

6°. Representar o municipio em juizo, podendo passar em
seu nome procurações e constituir advogados j

7ft
• Applicação e execuçãó local das leis e regulamentos

dos poderes do Estado e da União, na execução de serviços de
caracter geral, uma vez que não impliquem com a bõa. &dmi
nistração dos negocias municipaes j

8°. Fazer arrecadar as rendas municipaes j

9°. Organisll.r a. policia local dentro da.'! verbas orçamen
tarias e de accordo com o plano do municipio da capital j

10. Mobilizar e distribuir a força municipal salvas as
restricções desta Constituição;

11. Remetter men~almente ao Governador. e ao Congres
so do Estado, copia authentica.. de todos os actos, deliberações,
decisões e resoluções das Intendencias Municipaes ;

12. Fazer executar todas as deliberações e medidas ad
ministrativas de utilidade municipal, de accordo com o orçamen
to respectivo.

Art 111. E' incompativel o cargo de superintendente
com outra func~ão publica. Os intendentes, durante as sessões,
não poderão exercer funcções publicas.

Art. 112. Não podem ser eleitos membros das Intenden
cias ou Superintendentes:

1f'. As auctoridades judiciarias ou militares, quer federaes
quer do Estado;

2°. Os exactores federaes, do Estado on do municipio j

3°. Os empreiteiros de obras municipaes.
Art. 113. Não poderão servir simultaneamente no Gover

no Municipal, avô, pae, filho, genro, irmão, sobrinho e cunha
do durante o cunhadio

Art. 114. As leis, deliberações, posturas, resoluções e de·
cisões das Intendencias Municipaes que ofIenderem explicita on
implicitamente as constituições e leis da União e do Esta.do
e forem manifestamente contrarias á economia do municipio,
serão suspensas em todo on em parte, pelo Poder Executivo
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do Estado, quando elle tiver sciencia e poderão ser annulladas
pelo Congresso do Estado.

§ unico. Neste caso cumpre ao Governador ou ao Oon
gres~o providenciár de modo que o serviço do municipio não
seja perturbado.

Aft. 115. Na confecçã0 de sua lei organica as Intenden
cias procurarão o mais possivel ter em vista a lei fundamental
do ~stado, da qual deverão tirar todos os prbcipios que forem
l:J.pplicaveis á organisação autonomica, independente e harmo
nica dos poderes municipaes.

§ unico A Intendencia que não estiver organizada até
o dia 23 de Julho de 1893, se regerá pela lei que fÓr decre
tada pelo Congresso ou pela de antro municipio que o Gover
nador provisoriamente designará, no caso de não estar o Con
gresso reunido.

Aft. 116. O Estado prestará soccorros ao municipio que
em caso de calamidade publica os solicitar.

§ unico. O Estado poderá prestar soccorros ao munici
pio da napital para melhoramento do mesmo dentro dos dez
primeiros annos desta Constituição.

Art. 117. Dois terços dos municipios do Estado podem
requerer li. revogação de qualquer lei votada pelo Congresso
do Estado, desde que se tratar de augmento de despeza ou
creação de novos impostos.

Neste caso será suspensa a execução da nova lei até que
o Congresso resolva novamente sobre elIa.

Art. 118. Os Superintendentes e Intendentes são respon·
saveis colIectiva ou individualmente. pelas faltas e crimes pra·
ticados no exercicio de suas funcções, perante o Juiz dA Direito
da comarca visinha, devendo o processo ser iniciado em virtude
de queixa ou denuncia documentada, dada por qualquer cida
dão, com recurso para o Superior Tribunal de Justiça.

§ unic,o. Este Juiz funccionará na sMe do Governo Mu
nicipal denunciado.

Art. 119. Autoridade alguma extranha a hierarchia mu
nicipal poderá ingerir-se nas funcções municipaes, salvo os casos
previstos na Constituição e leis do Ec:;tado.

Art. 120. Os contractos. fornecimentos, e obras serão
feitos mediante concummcia publica; só excepcionalmente po
derão ser feitos por administração.
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Art. 121. A Intendencia Municipal não poderá conceder
privilegios de quaesquer espede ou natureza.

Art. 1iJ.2. O Governo Municipal não poderá ser dissolvido.
Art. 123. O Superintendente será substituido em suas

faltas ou impedimentos pelo Presidente da Intendencia e este
pelo vice-Pre~idente da mesma. Os Intendentes serão substi
tuidos snccessivamente pelos cidadãos mais votados na eleição
directa.

Art. 124. O Superintendente e a Intendencia não pode
rão ser reelflitos para o quatriennio seguinte.

TITULO IV
Garantias de ordem e progresso no

Estado

Art. 125. A presente Constituição assegura a brazileiros
e estrangeiros residentes neste Estado as mesmas garantias
e direitos estatuidas pela Constituição Federal no art. 72.

Disposições geraes

Art. 126. Todos os funccionarios publicos do Estado e do
municipio, qualquer que seja a élasse ou eathegoria a que pAr
tencerem, são responsaveis civil e criminalmente por preva
ricação, abuso ou omissão no exercicio de suas funcções, as
sim como pela indulgencia e negligencia em não rosponsabi-
lisarem efectivamente os seus subordinados. '

§ unico. Não os isentarão de culpa quaesquer ordens e
determinações de seus superiores.

Art. 127. Além da pena criminal em que incorrerem,
ficam alIes sujeitos, pelo dflmno causado, á indemnisação pe
euniaria arbitrada pelo Juiz, com o limite marcado em lei e
resoluvel em pri ão.

§ unico A respon abilidade se fará efectiva perante jui
zes e tribuDa'es determinados nesta Constituição e nas leis.

Art. 128. São prohibidas as accumulações de empregos
remunerados pelo Estado.

§ unico. O exercicio simultaneo de serviços publicos,
ó1
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comprehendidos por sua natureza. no desempenho da mesma
fuucção de ordem profissional, scientifica ou technica, não deve
ser considerado como accumulação de cargos differentes para.
applicação do final do art 73 da Constituição Federal.

Art. 129. O Estado adoptará em suas prisões o regímen
penitenciario.

Art. 130. Os officiaes da força publica do Estado depois
de cinco annos de bons serviços, a contar desta data, só per
derão os seus postos em virtude de sentença.

Art. 131. Ficam abolidas as loterias n'este Estado e a
venda de bilhetes de loterias de ouu'os Estados.

Ârt 132. Ficam supprimidas quaesquer distincções eatre
funccionarios publicos do quadro e os empregados de baixa
cathegol'ia, que passarão a gosar das vantagens que gosarem
aquelles.

Art. 133. Fica o Governo autorisado a conceder uma
pensão á família dos empregados civis e militares do Estado,
que tendo faUecido no exercicio de seu emprego, a deixem em
estado de pobreza provada, uma vez que contem mais de vinte
annos de bons e reaes serviços ao Estado, nãõ devendo esta
pensão em caso algum ser maior de 150~OOO réis mem:a.es :

§ 1°. A pensão deverá ser requerida pela família, que
juntará documentos comprobatorios de seu estado de pobreza;

§ 2°. A viuva pensionada pelo Estado perderá o direito
que tem á pensão desde que contraia segundas nupcias;

§ 3°. A família dos empregados civis ou militares que
tiverem monte-pio não terão direito a pensão.

Art. 134. As pensões ficarão sujeitas a approvação do
Congresso, em sua primeira reunião.

§ unico. Só nos casos do art. 133 Fie poderão conceder
pensões.

Art. 135. Os funccionarios publicos do Estado não pode
rão acceitar a direcção de companhias ou emprezas de qualquer
natureza, contractar fornecimentos, dirigir casas commerciaes
ou quaesquer negocios estranhos á sua profissão.

Art. 136. Todos os funccionarios publicos que tenham
cinco annos de serviço ao Estado, são declarados vita.lícios, só
podendo ser demittidoB em visttl de processo regulamentar.

Art. 137. Só deverá ser considerado constitucional o que
disser respeito á forma de governo, aos direitos politicos e
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individuaes do cidadão e á natureza, limites e attribuições dos
poderes politicos.

Art 138. Sómente no caso de invalidez provada serão
concedidas aposentadorias. reformas e jubilações aos funccio
narios publicos que tiverem mais de 15 annos de bons e reaes
serviços, com vencimentos proporcionaes.

§ 1°. Para esta aposentadoria se contará somente o tem
po de serviço eifectivo. Aos empregados federaes que servi·
rem no Estado e que antes ou depois da organisação do mes
mo ficarem pertencendo a este. serão garantidas para todos os
eifeitos legaes as suas antiguidades.

§ 2°. Uma lei especial do CongreRso regulará as aposen
tadorias.

Art. 139. O estado de sitio só poderá ser decretado pela
União de accordo com o art. 80 da Constituição Federal.

Art. 140. Os bens do Estado e do municipio não estão
sujeitos á penhora.

§ unico. Uma lei especial determinará os bens que per
tencem aos municipios.

Art. 141. Continuam em vigor, até serem revogadas, as
leis do antigo regimen que não forem contrarias explicita ou
implicitamente ao systema de governo firmado pela Constituição
Ji'ederal e principios neUa consagrados e garantidos os direitos
adquiridos pelos funccionarios publicos em virtude dellas.

§ unico. Continuam tambem em vigor os decretos dos
Governadores e Presidente do Estado até serem revogados
pelo Congresso. .

Art. 142. O provimento dos empregos publicos se fará
mediante concurso, com excepção dos de alta e baixa catlte
goda.

Art. 143. Toda a lei ou regulamento que fôr cGntrario
a esta Constituição ou á da União não será executada.

Art. 144. Ficam approvados todos os decretos e actos
do Governo do Estado de 27 de Fevereiro do corrente anno
até esta data.

Al't. 145. Em lei ordinuria se estabelecerá o processo
para as reformas dos officiaes da força publica.

Art. 146. A decisão das cau as em que não forem en
volvidos menores orpbão's ou quaesquer mterdicto. poderá er
proferida em juizo arbitral, s~ accordarelll nisso o intere sados .

. '"'o
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Art. 147. O poder judiciario se regerá pelas leis em Ti·
gor, em tudo que não for contrario a esta Constituição e a da
Republica.

Art. 148. O Congresso, na codificação das leis do pro-
cesso, attenderá as seguintes bases:

1°. Manter a unidade da jurisprudencia;
2°. Reduzir as formalidades do processo;
3". Ampliar os recur. os, tanto quanto fôr compativel com

a organisação iudiciaria, e diminuir as custas do processo.
Art. 149. Uma lei especial tratará:
1°. Da divisão judiciaria do Estado;
2°. Da investidura dos cargos da magistratura e de suas

condições;
3°. Da discriminação especificada das competencias de

carla juiz ou tribunal;
4°. Das differentes representações do ministerio publico

e suas funcçõesj
5°. Da substituição e remoção dos juizes j
6°. De regular os casos de lícenlia dos funccionarios da

justiça j
7°. Das incompatibilidades.
Art. 150. O poder judiciario não cumprirá as leis do Es

tado que forem cantrarias á Constituição, .assim como os re
gulamentús, actos e decisões do governo ou deliberações das
municipalidades contrarias á mesmas e ás leis.

Art. 151. O Congresso do Estado poderá crear os tribu
naes que exigir a boa administração da .lu tiça.

Art. 152. Os serventuarios dos officios da justiça são
vitalícios e incompatíveis com qualquer cargo de eleição popu
lar.

Art. 153. As posses em boa fé existentes em terras do
Estado, desde que os interessados provem morada habitual e
cultura effectiva anteriores á proclamação da Republica, são
respeitadas.

Art. 154. Fic8m respeitados todos os direitos adquiridos.
Art. 155. Para perpetuar em todo os tempos a gratidão

profunda. do povo Amazonen~e ao henellerito ddadão Benja
min Constant, fica consignado nesta. Constituição um voto de
admiração e respeito á memoria do eminente patriota, o «.Fun·
dador da Republica dos E tados Unidos do Brazil.»
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Disposições t.raositorias

Art. 1°. O periodo governamental occupado pelo Gover
nador Dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro e Vice·Governador Co
ronel Guilherme José Moreira (Barão de Juruá) terminará qua
tro annos depois da promulgação desta Constituição.

Art. 2°. O mandato dos actuaes Representantes termina
rá a 31 de Dezembro de 1894.

Art. 3°. Em lei especial serão marcadas os subsidios e
representações para o Governador e Vice-Governador actuaes e
membros do Congresso.

Art. 4°. Approvada esta Constituição será elIa promul
gada pela meza do Congresso e assignada pelos membros pre
sentes.

§ 1°. Será feriado no Estado o dia da promulgação desta
Constituição.

§ 2°. Será tambem feriado o dia da abertura das sessões
ordinarias do Congresso.

Art. 5°. A abertura da primeira reunião ordinaria do
Congresso dos Representantes do Estado do Amazonas terá
logar no dia IOde Agosto deste anno.

Art. 6°. A livre inscripção dos contribuintes do monte
pio de que falIa o n. 8 do art. 32 não invalida a que fôr feita
em virtude de lei anterior á promulgação desta Constituição,
a qual continuará a ser mantida e respeitada para todos os
effeitos legaes.

Art. 7°. O Con~resso reunir-se-ha cinco dias antes da
data designada para instalIação, em sessão preparatoria, afim
de verificar os poderes de seus membros e praticar os demais
/lctos concernentes a sua organisação.

Art 8°. As incompatibilidades eleitoraes de que trata esta
Constituição não attingem aos actuaés membros dos Poderes
Legislativo e Executivo do Estado, durante o exercicio dos
seus mandatos.

Art. 9° Revogara- e as disposições em contrario.

Paço do Congresso dos Representantes do Estado de Ama
zonas, em Manáos, 23 de Julho de 1892,4° da Republica.

66 .





CONSTITUIÇÃO

DO

ESTAUO DO SERGIPE
PROMULGADA

Em 18 de Mfi.io de 1892 (*)

c> Vid. a Constituição prim itiva (8 de Jlll1bo de J59 J) a Os. 421 do 10 vol•
desta obra.





Nós, os Representante. du Povo Sergipano, reunidos em
Assembléa Constituinte para organisar um regímen livre e
democratico, estabelecemos, decretamos e promulgamos a se
guinte Constituição do Estado de Sergipe:

TITULO I

Da organililação do Estado

Disposições preliminares

Art. 1°. O Estado de Sergipe, parte integrante da Repu
blica dos Estados Estados-Unidos do Brazil, constitue-se livre
e autonomo, soh o regimen constitucional representantivo.

Art. 2°. Seu territorio comprehende não sõ o que se acha
va sob a jurisdicção da antiga provincia de Sergipe, como
ainda o que, embora alheio á sua jurisdicção, todavia lhe per
tencia por direito.

Art. 3°. O Estado organisar-se-ha tendo por base o mu·
nicipio; e, para os eft'eitos da administração da justiça, se divi·
ãirá em comarcas, termo e districtos.

Arf. 4°. A capital do Estado continuará a ser a cidade
do Aracajú, em quanto o contrario não fôr deliberado por lei.

Art. 5°. São orgãoR de sua soberania o Poderes Legis
lativo, Executivo e Judiciario, barmonicos e independentes
entre si.
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SECÇÃO I

Do Poder Legi8lat,ivo

CAPITULO I

Disposições geraes

Art. 6°. O Poder Legislativo é exercido por uma Assem
bléa com a sancção do Presidente do Estado.

§ ] 0. A Assembléa será composta de 24 deputados, po
dendo este numero ser alterado por disposição legislativa.

§ 2°. Cada legislatura durará dois annos e cada sessão
annua dous mezes, sem interrupção.

§ 3°. A Assembléa reunir-se-ha, independente de convo
cação, na capital do Estado, no dia 7 dA Setembro de cada
anno, se a lei não designar outro dia; podendo ser prorogada,
adiada ou convocada extraordinariamente.

Tambem poderá funccionar em outro logar, preced-endo
deliberação delIa, ou convocação motivada de sua Mesa ou do
Presidente do Estado, approvada pela mesma Assembléa, logo
que se reuna.

§ 4°. Nas sessões extraordinarias não poderá a Assem
bléa deliberar sobre materia diversa da que motivou a convoca
ção, salvo os casos de processos criminaes de sua competencia.

Art. 7°. A Assembléa funccionará em sessões publicas,
salvo deliberação em contrario, em circumstancia extraordinaria.

§ unico. As deliberações serão tomadas por maioria de
votos, sempre que estiver presente metade e mais um do nu
mero total da representação.

Art. 8°. Os membros da Assembléa, no exercicio do man
dato são inviolaveis por suas opiniões, palavras e votos.

Art. 9°. Durante o mandato os deputados não poderão
ser presos nem processados criminalmente sem prévia licença
da Assembléa, salvo o caso de flagrancia em crime inafiança
vel. Neste caso o processo seguirá seus tramites até a pronun
cia exclusive, e os autos serão remettidos a Assembléa para
deliberar sobre a procedencia da accusação, se o accusado não
optar pelo julgamento immediato.

Arb. 10._ Durante àS sessões os deputados vencerão um



---141---

subsidio pecuniario e ajuda de custo, fixados pela Assembléa
no fim de cada legislatura para a seguinte.

Art. 11. O mandato não será imperativo e poderá ser
renunciado em qualquer tempo.

Ârt. ]2. No caso de vaga, por qualquer cansa, o Presi
dente da Assembléa officiará immediatamente ao Presidente
do Estado, para que, dentro de quarenta dias, mande proce
der á eleição.

Art. 13. Ao tomar assento os deputados contrahirão, em
sesão publica, compromisso de bem cumprir os deveres do cargo;
e considerar-se-ha ter renunciado o mandato o deputado que,
sem causa justa, deixar de contrahir o compromisso no praso
de trinta dias, depois de reconhecido.

Art. 14. E' vedado ao deputado desde o dia da eleição:
1°. Celebrar contracto com o Poder Executivo Federal

ou do Estado, e de qualquer delles receber commissão ou em
prego remunerado, salvo o caso de accp.sso ou promoção legal.

20. Ser presidente ou director de bancos, companhias ou
emprezas que gozem de favores da União ou do Estado, con
forme a lei especificar.

30. Exercer durante o tempo das sessões qualquer outro
cargo IiU funcção publica.

§ unico. A inobservancia de qualquer destas disposicões
importa a perda do mandato.

Art. ] 5 A Assembléa em caso algum poderá ser dis
solvida.

CAPITULO fi

Attribzeições

Art. 16. Compete ao Puder Legislativo, além da attribni
ção geral de fazer leis, suspendeI-as, interpretaI-as e revogaI-as:

10. Fixar annualmente a despezll. e orçar a receita do
Estado; .

2°, Regular a arrecadação e a distribuição da renda pu·
blica;

3°. Autorisar emprestimos e outras operações de credito;
4°. Fixar annualmente a força publica, sob proposta do

Poder Executivo;
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5°, Autorisar ajustes e convenções, sem caracter politico
com outros Estados;

6°, Annullar as resolllf;âE's e posturas municipaes contra
rias ás leis federaes e ás do Estado, ou ofl'ensivas de direitos
de outros municipios;

7°. Propôr ao Oongresso da. União a reforma da Cons
tituição Federal ;

8°. Velar na guarda da Constituição e das leis federaes e
das do Estado;

9°. Decretar:
a) a organisação da força publica do Estado i
b) a organisação judiciaria e leis do processo i
c) o regimen eleitoral, municipal e penitenciario;
d) as leis e resoluções necessarias ao exercicio dos po

deres pertencentes ao Estado;
e) as leis organicas para execução completa desta Cons

tituição;
f) a divisão civil, judiciaria e eleitoral do Estado;
10. Crear e supprimir empregos publicos, descriminar-lhes

attribuições e fixar-lhes vencimentos;
11. Marcar o subsidio dos membros da Assembléa e os

vencimentos do Presidente do Estado i
12. Mudar a capital do Estado i
13. Regular a administração e a alienação dos proprios

do Estado;
14. Conceder subvenção e garantia de juros, sendo a con

cessão approvada por dous terços do numero total dos depu
tados i

15, Legislar:
1) sobre terras publicas e minas situadas no Estado i
2) sobre obra~ publicas, estradas, cannes e navegação

interior e communicações postaes e telegraphicils, que não per
tençam á administração federal;

3) sobre' desappropriação por necessidade ou utilidade
:publica do Estado ou do municipio;

4) sobre .bancos, salvo a restricção estabelecida pela Cons
tituição Federal;

5) sobre os crimes de responsabilidade do Presidente e
o processo para seu julgamento;

6) sobre a instrucção publica em todos os grAos;
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7) sobre hygiene e assistencia publica;
8) sobre o desenvolvimento das industrias, da agricul

tura e da immigração ;
9) sobre aposentadorias, reformas e jubilações; não o po

dendo fazer para casos individuaes;
10) sobre todos os assumptos que, pela Constituição Fe

deral, não ficam pertencendo á privativa competencia dos po·
deres da União,

Art. 17, Compete privativamente á Assembléa:
10, Verificar os poderes de seu membros;
20, Eleger a sua Mesa j

3°, Organisar o seu regimento interno;
4°, Nomear os empregados de sua secretaria;
5°, Proceder á apuração da eleição do Presidente e do

Vice·Presidente do Estado; acceitar a renuncia delles, dar
. lhes posse e receber-lhes o compromisso;

6°, Conceder ao Presidente em exercicio, :icença para
sahir do Estado;

7°, Promulgar as leis e resoluções nos casos dos artigos
21 e 22 desta Constituição;

8°, Processar e julgar os membros do Tribunal da Re
lação, nos casos previstos no art. 41 § 2°,

9°. Perdoar e commutar, sob informação do Tribunal da
Relação, as penas dos empregados publicos, sujeitos á juris
dicção do Estado, em crimes funccionaes ;

10. Eleger no primeiro anno do biennio, e por todo tem·
po deste, os deputados que tem de funccionnar no Tribunal
mixto, de que trata o artigo 34.

11. Adiar e prorogar as suas sessões, não devendo a pro
rogaçãq exceder de um mez, e sendo o adiamento decretado
do modo que em nenhum anno deixe de haver sessão j

12, Tomar conta da receita e despeza do exercicio fi.
nanceiro encerrado,

CAPITULO m
Das leis e reJoluçÕ8s

Art. 18. A proposição das leis e resoluções, compete aos
membros da Assembléa Legislativa e ao Pr9Sidente do Estado
por melo de mensagem. --:;v
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§ 1°. Os projectos terão pelo menos tres discussões, si
oferecidos por qualquer deputado, e duas, si propostos pelo
Poder Executivo;

§ 2°. Nenhum projecto será submettido á discussão, an
tes de decorrido o praso de vinte e quatro horas, pelo menos,
depois de sua distribuição, devendo observar-se o mesmo praso
entte uma e outra discussão.

Art. 1tl. O projecto de lei adoptado pela Assembléa que
tiver por materia qualquer das medidas contidas no art. 15
desta Constituição, será enviado ao Presidente do Estado para
o sanccionar e promulgar.

§ unico. Sanccionado o projecto, será lei do Estado e se·
guir-se-ha a promulgação.

Art. 20. O Presidente só poderá negar a sancção, si
considerar o projecto inconstitucional ou contrario aos inte
resses do Estado; e, neste caso, o devo1verá á Assembléa com
os motivos da recusa, no praso de 10 dias, contados do em
que tiver recebido o projecto.

§ 1°. Devolvido á Assembléa, será o projecto sujeito a
nma discussão e votação nominal, considerando-se approvado,
si obtiver douR terços dos votos dos deputados presentes.

Neste caso o projecto será enviado como lei ao Presiden
te do Estado para a promulgação.

§ 2°. Na discussão á que se refere o § antecedente o
projecto poderá ser modificado no sentido de alguma ou todas
as rasões allegadas pelo Presidente em seu veto.

Art. 21. O silencio do Presidente no decendio importa
a sancção i e, dando-se elle, o projecto será publicado como
lei do Estado pelo Presidente da Assembléa.

Art. 22. Não sendo a lei promulgada pelo Presidente do
Estado, dentro de 48 horas, nos casos do § lOdo art 20 e art.
21 desta Constituição, o Presidente da Assemhléa a promulgará,
adoptando a seguinte formula: «A Assembléa Legislativa do
Estado do Sergipe decretou e eu promulgo a lei (ou resolu
ção) sllguinte.:.

Art. 23. As formnlas da sancção e promulgação pelo
Presidente do Estado são as seguintes:

1°. A Assembléa Legislativa do Estado do Sergipe de
cretou e eu sancciouo a leI (ou resolução) seguiute,
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2'. A Assembléa Legislativa do Estado de Sergipe de
cretou e eu pI.:omulgo a lei (Oll resolução) seguinte.

Art. 24. Os projectos rejeitados, ou não sanccionados, não
poderão ser renovados na mesma sessão.

Art. 25. Nenhuma lei ou resolução poderá ser sanccionada
ou promulgada em parte.

Art. 26. A lei do orçamento não poderá conter disposi
ção alguma estranha á receita ou despeza do Estado.

SECÇÃO II

Do Poder Executivo

CAPITULO I

Art. 27. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente
do Estado.

§ 1°. Substitue o Presidente em seus impedimentos e suc
cede-lhe em caso de falta um Vice-Presidente, eleito simulta
neamente com elle, pelo mesmo periodo.

§ 2°. No impedimento ou falta do Vice-Presidente serão
successivamente chamados á substituição o Presidente da As
sembléa e o do Tribunal da Relação.

§ 3°. Dando-se vaga do cargo de Presidente ou Vice
Presidente, si faltar mais de um anuo para findar o periodo
presidencial, far-se-l1a nova eleição, e o eleito servirá até o
fim do mesmo periodo. No caso de faltar menos de um anno,
preencherá o resto do tempe> o substituto legal.

Art. 28. O Presidente exercerá o carg-o por dois anuos,
não podendo ser reeleito nem eleito Vice-Presidente para o
periodo seguinte.

§ 1°. Igual incompatibilidade prevalece para o cidadão
que exercer o governo no ultimo semestre do biennio.

§ 2°. O biennio começará no dia 24 de Outubro.
§ 3°. O Presidente deixará o exercicio de suas funcções

no me. mo dia em que terminar o periodo presidencial, suc
cedendo-lhe immediatamente o recem-eleito; e se este se achar
impedido ou faltar, a substituição far-se-ha nos termos dos
§§ l° e 2° do art. 27.

Art. 29. Ao empossar-se do cargo, o Presidente e °Vice-



---146---

Presidente pronunciarão perante a Assembléa, e se esta não
estiver reunida perante o Tribunal da Relação a seguinte 'lf
firmação: « Prometto cumprir e fa.zer cumprir a Constituição
e leis da União e as neste Estado, e desempenhar com lealúade
as funcções de Presidente ou Vice-Presidente."

Art. 30. O Presidente residirá na capital do Estalo e
não poderá retirar-se deste sem licença da Assembléa, sob pena
de perda do cargo.

Art. 31. Seus vencimentos serão fixados pelo Poder Le
gislativo no periodo anterior.

Art. 32. Prevalecem para o Presidente e Vice-Presidente
as disposições do art. 14 desta Constituição no que lhes forem
applicaveis, consistindo, porém, a pena na perda do cargo.

CAPITULO II

AttribuiçtJes do Poder Execntivo

Art. 33. Compete ao Presidente do Estado:
1°. Sanccionar, promulgar e fazer publicar e cumprir as

leis e resoluções da Assbmbléa ;
2°. Expedir decretos, instrucções e regulamentos para

a fiel execução das leis;
3°. Convocar extraordinariamente a Assembléa Legisla

tiva, quando o exigir o bem do Estado;
4°. Lêr perante a Assembléa, na sessâo annual da aber

tura, uma mensagem acompanhada dos relatorios da adminis
tração do Estado, na qual dará conta dos negocios publicos e
indicará as providencias necessarias aos interesses do E tado;

5°. Prover os cargos pubHcos, civis e militares, nomean
do, removendo, suspendendo e demittindo na forma da lei j

6°. Mandar proceder á eldição dos membros da Assem
bléa e dos outros funccionarios elegiveis;

7°. Levantar forças militares no Estado, no caso de in
vasão estrangeira ou de outro Estado, ou quando occorra com·
moção interna ou perigo irnminente j o que logo communicará
ao governo federal e á Assembléa do Estado.

8°. Reclamar a intervenção do governo federal, quando
necessario, para o restabelecimento da ordem e tranquillidade
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publica, dando á Assemblêa sciencia dos motivos do seu pro
cedimento;

9°. Representar o Estado em suas relações ofticiaes com
o governo da União e os dos outros Estados;

10. Enviar á Assembléa do Estado propostas de leis de
vidamente motivadas, sendo as do orçamento e fixação de força
dentro de oito dias contados do !la abertura da sessão;

11. Indultar e commutar, !)ob informação do Tribunal
da Rela.ção, as penas impostas aos réos de crimes communs
l'ujeitos á jurisdicção do Estado;

] 2. Celebrar com os Estados convenções sem caracter
politico, sujeitando-as á approvação da Assemblêa ;

13. Suspender as resoluções e posturas municipaes nos
casos do art. 16 n. 6 desta Constituição;

14. :aesolver os confl.ictos de jurisdicção de ordem admi
nistrativa;

] 5. Representar aos poderes da União contra as leis
d'esta e contra os actos dos funccionarios federaes que offen
derem aos direitos do Estado;

16. Solicitar soccorros á União no caso de calamidade
publica no Estado, se as condições financeiras do Thesouro não
permittirem dispensai-os, prestando conta á Assembléa do em
prego dos subsidios recebidos;

17. Ordenar a applicação das re.ndas destinadas pelo Po
der Legislativo aos varias ramos da administração; .

18. Contrahir emprestimos e fazer operações de credito,·
de conformidade com a lei;

19. Conceder licenças, aposentadorias, reformas e jubila
ções e declaraI-as caducas DOS estrictos termos das leis regu
ladoras das espe~ies;

20. Conceder e solicitar l~ extradicção de criminosos, se
gundo a lei federal.

CAPITULO III

Da responsabilidade do Presidente

.A rt. 34. O Presidente e o Vice-Presidente serão proces
sados e julgados nos crimes communs, pelo Tribunal da Rela
ção e nos de responsabilidade por um tribunal composto dos

t~
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membros da. Relação, menos o procurador do Estado, que será
substituido pelo juiz de direito mais antigo e de igual nume
ro de membros da Assembléa.

§ 1°. Não se iniciará processo algum contra o Presi .ente,
sem que antes a Assembléa tenha declarado procedente a ac
cusação.

§ 2°. Si a Assembléa não estivar funccionando. o seu
Presidente a convocará extraordinariamente, afim de ueclarar
se procede ou não a aecusação.

§ 3°. Declarada procedente esta, o Presidente será sus
penso do exarcicio de . uas fllncções.

Art. 35. São crimes de responsabilidade os actos do Pre-
sidente que attentarem contra:

1". A Constituição e as leis;
2°. O livre exercicio dos poderes publicos j

3°. O goso e exercicio dos direitos individuaes e politi-
cos;

4°. A probidade da administração;
5°. A tranquillidade e segoran"a do Estado;
6°. A guarda e emprego legal dos dinheiros publicos.
Art. 36. Não se poderá impôr ao Presidente outra pena

que não seja a de perda do cargo, com ou sem inhabilitação
para qualquer outro, sem prejuizo da acção da justiça ordina
ria contra o condemnado.

SECÇÃO III

Do Poder Judiaial'io

Art. 37. O Poder Judiciaria terá por orgão:
a) um Tribunal de Relação com sMe na capital;
b) juizes de direito nas comarcas;
c) juizes municipaes e tribllnaes do jury e correccionaes

nos termos;
d) juizes de paz nos districtos.
Art. R8. O Tribunal da Relação será composto de cinco

magistrados denominados desembargadores e nomeRoos pelo
Presidente do Estado dentre os respectivos juizes de direito,
por antiguidade absoluta.

Art. 39. Um dos desembargadores servirá de procurador
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geral do Estado, não terá voto nas decisões, em que fôr parte
como advogado da justiça, e servirá o cargo por tres annos,
podendo ser reconduzido.

Art. 40. Os pHrentes co lsanguinpos ou affins dentro do
~egundo gráo por direito canonico, lião podem ser membros
do tribunal.

Art. 41. Os desembargadores serão processados e julga
dos nos crimes communs e funccionaes pelo Tribunal mixto
de que trata o art. 34.

§ 1°. Esse Tribunal elegerá d'entre si o seu presidente.
§ 2°. Quando a queixa ou denuncia for intentada contra

todos os desembargadores ou sua maioria, serão elles proces
sados fi julgados pela Assembléa do Estado, que se converterâ
em tribunal de ju tiça, e procederá na forma das leis; spndo
para este fim convocada extraordinariamente pelo seu presiden
te, no ca~o de não achar-se elIa funccionando.

Art. 42. Em cada comarca haverá um juiz de direito e
um promotor publico; em cada termo, ~éde de comarca, um
juiz municipal; em cada um dos termos um tribunal do jury
e outro correccional; e em cada districto quatro juizes de paz.

- Art 43. Os juizes de direito serão nomeados pelo Presi
dente do E tado, d'entre os doutores ou bachareis em direito,
que tiverem pelo menos quatro a.nnos de pratica do fóro e lhe
forem propostos pela Relação em lista de tres, dos mais an
tigos, pnra cada vaga.

Alt. 44. Elles responderão pelos crimes que com metterem
perante o Tribunal da Relação.

Art. 45 Os desembargadores e os juizes de direito serão
vitalícios e só por sentença judicial perderão os cargos, não
podendo estes ser removidos senão a pecHdo ou por accesso,
ou quando se provar perante a Relação que a ua permanenr.ia
na comarca é prejudicial aos interesses da justiça. Reconhecida
a necessidade da remoção do juiz de direito e decretada eUa,
o Tribunal o declarará avulso, até que haja comarca em que
possa ser elIe aproveitado, percebendo nesse caso somente' o
ordenado.

Art. 46. Os juizes municipaes erão nomeados pelo Presi
dente do Estado, dentre os graduados em direito que tiverem
pelo menos um anno de pratica forense, e os promotores pu-

"T?
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blicos dentre os me~mos graduatlos ou, na falta destes, dentre
os advogados provisionados.

§ 1°. Os juizes municipaes exercerão o cargo durante
quatro annos; s6 poderão ser removidos á pedido, e serão
substituidos em suas faltas ou impedimentos, por cidadãos que
o Presidente nomeará sob proposta do juiz de direito da co
marca, e que 8ervirão pelo tempo que fôr determinado em lei.

§ 2°. Os promotores publicos serão mantidos emquanto
bem servirem.

Art. 47. Os juizes de paz serão eleitos de quatro em qua
tro annos, e cada um servirá effectivamente durante um anno.

Art. 48. O tribunal do jury continnará com a organisa
ção actual, em quanto não fôr alterada; e os tribunaes correc·
cionaes serão organisados por uma lei ordinaria.

Art. 49. Ao Tribunal da Relação, além de outras attribui·
ções que lhe forem conferidas em lei, compete:

1°. Eleger o seu presidente, que servirá um anno, poden
do ser reeleito j

2°. Organizar o seu regimento interno e a sua secreta-
ria j

3°. Nomear os empregados della;
4°. Constituir com os cinco membros da Assembléa o tri

bunal mixto que tem de proceslIar e julgar o Presidente do
Estado;

5°. Processar e julgar os juizes de direito do Estado j

6°. Decidir os confiictos de jurisdicção e attribllição entre
as autoridades judiciarias, e entre el'tas e as administrativas j

7°. Conceder provisões de advogado e solicitador;
80

• Conceder ordem de habeas-c01-PuS, cumulativamente com
os juizes de direito;

9°. Organisar annua\mente a lista dos juizes de àireito
e remettel-a ao Presidente do Estado para os e:!feitos do ar·
tigo 43 j

10. Julgar em grâo de recurso as questões decididas
pelos juizes de primeira. instancia nas causas civeis, criminaes
e commerciaes, salvo os casos em que o julgamento do recurso
seja da competencia do juiz de direito;

11. Julgar as suspei~ões posta aos juizes de direito.
Art 50 Ao Presidente do Tribunal da Relação, além

de ontras aUribnições, que por lei lhe forem conferirias, in-
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cumbe propôr ao governo do Estado para ofBcios de justiça
os cidadãos que por meio de concnrso se mostrarem habilitados.

Ârt. 51. Os juizes de direito terão as attribuições que a
lei lhes conferir e as que actualmente lhe'! competem, tanto no
civel e commercial, como no criminal, julgando dentro de sua
alçada todas as caU8as de sua competencia, e decidindo os re
cursos que para eUes foram interpostos.

Ârt. 52. Âos juizes municipaes, aos de paz e aos promo
tores publicos, caoem as attribuições que têm actualmente, eom
as alterações que as leis decretarem j devendo os promotores
publicos accumular ás funcções de seu cargo as de euradores
geraes de orphãos, ausentes e interdictos e de promotores de
residuos.

Ârt. 53. Os juizes municipaes e de paz, promotores, es
crivães, tabelliães, officiaes de justiça e quaesquer empregados
do Estado ou do municipio, residente na comarca, responderão
pelos crimes que commetterem no exercicio de suas fllnclfões,
perapte o respectivo juiz de direito.

Art. 54. O jury e o tribunal correccional terão as attri··
buições que forem discriminadas nas leis da organisação judi
ciaria, competindo ao primeiro as que lhe são dadas pela le·
gislação vigente.

Ârt. 55. Os vencimentos dos magistrados e mais funccio
narios da justiça serão determinados em lei.

Ârt. 56. Esta Constituição reconhece duas in tancias uni·
cas para o julgamento das causas civeis, commerciaes e crimi·
naes, salvo, todavia o recurso de revista nas especiaes defi
nidas n9. Constituição Federal.

Ârt. 57. E' livre ás partes o julgamento das causas civeis
e commerciaes, por meio de arbitramento.

TITULO II
CAPITULO I

Da organisação m~tnicipal

Art. 58. O territorio do Estado continuará dividido em
municipios.
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§ 1°. Elles serão autonomos e independentes na gestão
de seus negocios, respeitadas as disposições desta Constituição.

§ 2°, Poderão, mediante a approvação da Assembléa, di·
vidir-se em outros municipio~ ou, quando não tiverem os meios
de manter-se, annexar-se a UUl ou mais municipios.

Art.. 59. O poder municipal será. exercido na éde de
cada municipio por um conselho, a quem competirá a delibe
ração, e por um intendente, a quem competirá a execução.

§ unico. O intendente e o conselho municipal serão si
multaneamente eleitos pelo municipio, por suffragio directo
dos eleitores, respeitada a representação da minoria; servirão
por quatro annos, e não poderão ser reeleitos para o quatrien
nio seguinte.

Art. 60. Dentro de cada trimestre do anno, o conselho
fará uma sessão ordinaria e funccionará o tempo por elle mar
cado, podendo ser convocado extraordinariamente pelo inten·
dente ou por metade de seus membros.

§ 1° E' essencial para as deliberações do conselho apre·
sença da metade e mais um do numero total de seus mem
bros.

§ 2°. O con!?elho elegerá d'entre si o seu presidente e
secretario.

§ 3°. Os membros do conselho e o intendente em seus
impedimentos e faltas, serão substituidos temporariamente pe
los immediatos ao ultimo eleito, na ordem dr" votação.

§ 4°. No caso de vaga proceder-se-ha á nova eleição.
§ 5°, O intendente poderá ser retribuido, mas os mem

bros do conselho servirão gratuitamente.
Art. 61. Os municipios não poderão lançar impostos in

directos nem sobre u transito,

CAPITULO II

Das attribuições dos conselhos m1t?!icipaes

Art. 62. Compete exclusivamente aos conselhos munici
paes:

1°. Verificar e reconhecE:r os poderes de seus membros
e dos cidadãos eleitos juizes de paz e intendentE'. , e julgar
da:validade ou nullidade destas eleições, com recurso para o



---153---

Tribunal da Relação, havendo contestação; receber-lhes o com
promisso e dar· lhes posse;

2°. Fazer o seu regimento interno;
3°. Marcar o tempo de Sl11'9 f:;p,'lsões ordinarias;
4°, Crear empregos municipae, fixar-lhes attribuições e

vencimentos;
5°, Orçar, annualmente, a receita e fixar a despeza do

municipio, uma vez que não infrinjam as disposições das Cons
tituiçõp.s Federal e do Estado;

6°. Regular a arrecadação e a distribuição das rendas
municipaes j

7°. Autorisar o intendente á fazer operações de credito;
81

'. Tomar conta ao intendente do emprego das rendas
do municipio no exercicio encerrado;

9°. Decretar desapropriações por necessidade ou utilidade
municipal, nos casos e pela fórma determinada em lei;

10. Mudar a séde do municipio ;
11. Celebrar com outros conselhos convenções sobre mate

ria de interp.sse commum á seus municipios j

12. Regular li caça e a pp.sca j

, 13. Organisar um corpo de guardas I municipaes, pres
tando aos presos pobres correccionaes, e aos não sentenciados
sustento e curativo; mantendo á sua custa casas de prisão e
quarteis, luz e agua para os destacamentos mandados estacio
nar em qualquer Iogar do municipio;

14. Crear e manter escolas concurrentemente com'o Es
tado;

15. Exercer o direito de petição e representar contra os
attentados feitos ás leis federaes e do Estado;

16. Comminar penas de multas até o valor de quarenta
mil réis, e de prisão até oito dias

§ 1°. As deliberações do conselho municipal com com mi
nação de prisão ou multa, serão consolidadas em um codigo de
posturas,

§ 2u• A pena de prisão será somente subsidiaria da multa.
17. Dividir o territorio do municipio em districtos poli

ciaes, e eleger para elIes annualmente commissarios de policia
com as attribuições que a lei determinar.

Art. 63. Compete tllmbem ao conselho municipal, mas
não exclusivamente, legislar por meio de posturas sobre es-

- ,...



tradas, ruas, jardins, logradouros pulJlicos, mel'callos, abaste
cimento dagua, obras de irrigação e aceio publico, illuminação,
bolsas e caixas economicas, bibliothecas publicas, predios es
colares, hospitaes, hygiene e saude publica, cemiterios; assim
como viação urbana e os demais serviços e obras de interesse
local.

§ unico. Se sobre as materias deste artigo collidirem as
leis do municipio e do Estado, prevalecerão as deste.

CAPITULO ITI

Das attribuições do intendente

Art. 64. Ao intendente compete:
1°. Executar e fazer execntar todas as deliberações do

conselho municipal;
2°. Nomear, demittir, licenciar e suspender os empregados

municipaes;
3°. Convocar o conselho f\xtraordinariamente i
4°. Administrar os bens municipaes;
5°. Apresentar ao conselho, no começo da ultima sessão

annual, o projecto de orçamento para. o anno seguinte;
6°. Prestar contas annualmente de sua gestão no primei

ro dia da primeira sessão do conselho municipal, e apresentar
lhe trimensalmente o balanço da receita e despeza com as de
monstrações necessarias;

70. Fiscalisar a arrecadação das rendas, administrar as
propriedades e superintender os serviços municipaes;

8°. Representar o municipio em juizo e perante os po
deres do Estado.

Art. 65. O cargo de intendente é incompativel com qual
quer outro remunerado.

CAPITULO IV

Disposições complemenla1°es

Árt. 66. Os intendentes e os membros dos conselhos mu
nicipaes nos crimes da funcção serão responsabilisados pelo juiz
de direito da comarca em virtude de queixa ou de denuncia
de qualquer municipe.
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Art. 67. E' vedado aos intendentes e aos membros dos
conselhos municipaes efi'ectuar com estes transacções de qual
quer especie.

Art. 68. Uma lei da Assernbléa, em sua primeirli reu
nião, fará a descriminação das rendas do Estado e do muni
cipio e fixará o numero dos membros dos conselhos desde cin
co até onze, segundo a população de cada um delles.

Art 69. A fazenda municipal terá acção executiva nos
mesmos casos que a do Estado.

Art. 70. Os conflictos entre municipios serão resolvidos
pelo Poder Legislativo, mediante representação de um denes.

Art. 71. Os conselhos municipaes não serão onerados de
custas de processos judiciaes em que não sejam parte.

TITULO III
CAPITULO I

Do regímen eleitoral

Art. 72. O voto nas eleições de membros da Assemh.léa
Legislativa, do Presidente e do Vice-Presidente do Estado,
intendentes, membros dos conselhos municipaes e juizes de
paz, será exercido mediante sufi'l'agio directo dos eleitores na
torma desta Constituição e da lei regulamentar.

Art. 73. Nas preditas eleições terão voto úE cidadãos
ali-stados para as eleições federaes.

§ unico. Nas eleições municipaes serão tambem alistados
se o requererem, os estrangeiros maiores de 21 annos, que sou
berem ler e escrever, sendo con1ribuintes e reAidentes no mu
nicípio um anno pelo menos.

Art. 74. São excluidos de votar nas eleições do Estado:
1°. Os analphabetos;
2°. Os mendigos;
3°. As praças" de pret, excepto as reformadas.
§ unico. São inelegiveis os cidêldãos não alistaveis.
Art. 75. Uma lei especial regulará o modo da qualifica

ção j as incompatibllidades eleitoraes e o processo das eleições.
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CAPITULO TI

Da eleição elos membros da Assembléa

Art. 76. A eleição de deputados será feita nos termos
da lei eleitoral, garantida :l representação da minoria.

Art 77. São condições de elegibilidade para a Assembléa
do Estado;

1°. A idade de vinte e um annos completos;
2°. Estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro ;
3°. Ser Sergipano nato, ou residir no Estado ao menos

dous annos;
4°. O tempo de quatro annos de cidadão brazileiro.

CAPITULO III

Da eleição do Presidente e Vice-Presidente do Estado

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente do Estado
serão eleitos simultaneamente por suffragio directo e maioria
absoluta de votos.

§ 1°. A eleição terá logar em toeJo Estado no dia 30 de
Julho do ultimo anno do periodo presid~ncial, e será apurada
pela Assembléa em Slla primeira reunião, de conformidade com
o art. 17 n. 5.

§ 2", Se nenhum dos votados houver obtido maioria ab
soluta, a Assembléa escolherá, por maioria absoluta de votos,
o Presidente e o Vice-Presidente d'entre os dous cidadãos mais
votados. Em caso de empate, a escolha será feita dentre os
mais votados, que obtiverem votação igual. Si, porém, o em
pate se der na votação da Alõ;sembléa, considerar-se·ba eleito
o mais velllo.

Art. 79. São condições de elegibilidade para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente :

1°. Ser Sergipano nato e estar na posse dos direitos po
liticos ;

2°. Ser maior de vinte e cinco annos;
3°. Ser residente no Estado durante os dous annos que

precederem a eleiljão, ou represental-o no (longresso Nacional
ou na Assembléa do Estado.
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Art. 80. São incompativeis para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente os consanguineos e aftins, até o terceiro gráo
por direito canonico, do Presidente ou do slllJ'titnto que go
vernar no dia da eleição e desde seis mezes ún teso

CAPITULO IV

Da eleição dos conselhos municipaes, intendentes e
juizes de paz

Art. 81. Os membros dos conselhos mUllIClpaes, os in
tendentes e os juizes de paz serão eleitos de conformidade com
o art. 50 § unico desta Constituição e com a lei eleitoral.

Art. 82. E' condição para ser eleito intendente ou mem
bro do conselho municipal a re'3it.lencia. por um anno no mu
nicipio.

SECÇÃO IV

DeclaraQão de direitos

Art. 83. Esta Constituição garante a brazileiros e es
trangeiros a inviolabidade de todos os direitos concernentes á
liberdade. á segurança e á propriedade. nos seguintes termos:

§ 1°. Todos são iguaes perante a lei.
O Estado não admitte privilegio de na!lcimento, desco

nhece fóros de nobreza, titulos nobiliarchicos e de conselho;
bem como ordens honorificas e todas as suas regalias.

§ ~o. Ninguem pMe ser obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma cousa senão em virtude da lei.

§ 3°. Todos os individuos e confissões religiosas podem
exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para
esse fim e adquirindo bens, observadas as disposiçõtjs do direi
to commum.

§ 4°. O Estaelo só reconhece o casamento civil, cuja ce
lebração será gratuita.

§ 5°. Os cemiterios terão caracter secular e serão admi
nistrados pela autoridade municipal, sem prejuizu do cenJite
rios particulares instituidos pelas corporações religiosas.

§ 6°. O ensino primario será livre e gratuito.
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§ 7°. Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção ofd·
cial, nem terá relações de dependencia ou aUiança com o go·
verno do Estado.

§ 8°, A todos é licito associarem-se a reunirem-se livre·
mente, mas sem armas. não podendo intArvir a policia senão
para manter a ordem publica.

§ 9°. E' permittido a quem quer que seja, representar,
mediante petição. abs poderes publicas, denunciar abusos das
autoridades e promover a responsabilidade dos culpados.

§ 10. Em tempo de paz, qualquer pode entrar no terri
torio do Estado ou deUe sahir com sua fortuna e bens, quando
e como lhe convier independentemente de passaporte.

§ 11. A casa é asylo inviolavel do individuo; ninguem
pode ahi entrar de noite, sem consentimento do morador, se
não para acudir á victima de crimes ou desastres i nem de
dia, senão nos casos e pela forma prescriptos na lei.

§ 12. Em qualquer assumpto é livre a manifestação do
pensamento pela imprensa ou pela tribuna sem dependencia de
censura, respondendo cad& um pelos abusos que commetter nos
casos e 'pela forma que a lei determinar. Não é permittido o
anonymato.

§ 13. A' excepção do flagrante delicto, a prisão não po
derá ter logar senão depois da pronuncia do indiciado, salvo
os casos determinados em lei e mediante ordem escripta da
antoridade competente.

§ 14. Ninguem poderá ser conservado em prisão sem cul·
pa formada, salvo as excepções especificadas em lei, nem le
vado á prisão ou nella detido, se prestar fiança idonea, nos
casos em que a lei a admittir,

§ 15. Ningem será sentenciado senão pela autoridade
competente, em virtude de lei anterior e na forma por ella
prescripta.

§ 16 Aos accusados se assegurará na lei a mais plena
defeza com todos os recursos e meios essenciaes á ella, desde
a nota de culpa. entregue em 24 horas no preso e lI.ssignada
pela autoridade competente, com os n0mes dó aecusador e das
testemunhas.

§ 17. E' garantido o direito de propriedade em toda
plenitude, salvo o caso de desapropriação por utilidade ou ne·
cessidade publica, media:lte prévia indemnisflção.
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As minas pertencem aos proprietarios do solo, salvo as
limitações que forem estabelecidas por lei, a bem da explora
ção deste ramo de indtlstrias. .

§ 18. E' in'Jiolavel o sigillo da corre pondencia.
§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
§ 20. Dar-se-ha habeas-c01'pZtS sempre que o individuo

sofi'rer violencia, ou coacção, ou illegalidade, ou abuso do
poder. .

§ 21. A excepção das causas que, por sua natureza, per
tencem a juizes especiaes, não haverá fôro privilegiado.

§ 22. E' garantido o livre exercicio de qualquer profis
são moral, mli.terial, intellectual e industrial.

§ 23. Os inventos industriaes pertencerão aos autores, aos
quaes ficarão garantidos por lei, privilegio temporario, ou será
concedido um premio rasoavel, quando haja conveniencia de
vulgarisar o invento.

§ 24. Aos autores de obras litterarias e 3rtisticas é ga
rantido o direito exclusivo de reproduzil-as pela imprensa ou
por qualquer outro proc:esso mecanicfJ. Os herdeiros dos auto
res gosarão deste direito pelo tempo qUfl a lei determinar.

§ 25, A lei assegurará tambem a propriedade das mar
cas de' fabricas.

§ 26. Por motivo de crenQR ou de funcção religiosa ne
nhum cidadão brazileiro poderá ser privado de seu direitos
civis e politicos, nem eximir-se do cumprimento de qualquer
dever civico.

§ 27. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser
cobrado senão em virtude de uma lei que o autorise.

, § 28. E' mantida a instituição do jury.
§ 29. Os cargos publicos civis ou militares são accessi

veis a todos os brazileiros, observada., as condições de capa
cidade que a lei estatuir, sendo, porém, vedadas as accummula·
ções remuneradas.

§ 30. A lei não terá efi'eito retroactivo.
Art. 84. A especificação dos direitos e garantias expres

sas nesta Constituição não exclue outras garantias e direitos
não enumerados mas resultantes da forma de governo que eUa
estabelece e ..dos principios que consigna.



---160---

TITULO IV
Disp08i~~ôe8 geraes

Art. 85. Continuam em vigor, emquanto não forem revo
gadas, as leis da extincta Assembléa Legislativa Provincial,
no que explicita ou implicitamente não for contrario aos prin
cipios desta Constituição.

§ unico. A justiça no Estado continuará a ser adninis
trada conforme ás leis processuaes vigentes. até que sejão
parcial ou integralmente substituidas pelo poder competente.

Art. 86. E' vedada a accumulação de empregos publicos
ou eommissões remuneradas.

Art. 87. São proh\bidas as pensões, mercês pecuniarias
e remissões de dividas.

Art. 88. O Estado garante a divida publica.
Art. 89. Os funccionnrios publicos, ao tomarem posse de

seus cargos, se comprometterão, sob affirmação, a desempenhar
leal e exactamente os seus deveres.

Art. 90. Quando a Assembléa deixar de votar o orça
mento do Estado, vigorará o do exercicio anterior.

Art. 91. A aposentadoria, reforma ou jubilação só será
cuncedilla por invalidez no serviço do Estado.

§ unico. A concessão será cassada, se o agraciado ob·
tiver emprego ou com missão remunerada do Governo Federal,
estadual ou municipal.

Art. 92. Os actuaes aposentados, reformados e jubilados,
que aceitarem emprego ou commissão remunerada, perderão o
direito aos proventos de suas aposentadorias, reformas e ju
bilações durante o tempo em que exercerem o emprego ou
a commissão.

Art. 93 Esta Constituição poderá ser reformada por ini
ciativa da metade dos membros da Assembléa.

§ 1°. ComideraNle·ha aceita a proposta para li. reforma,
quando fôr appro'lada em trps discussões por dous terços da
totalidade dos membros da Assembléa.

§ 2°, Essa JJropuRta dar-se·lIa por approvada, si no anno
seguinte for adoptada nos termos § antecedente.

§ 3°. A proposta Berá publicada com as assignaturas 40
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Presidente e Secretarios da· Assembléa e incorporada á Cons
tituição como parte integrante d'ella.

Art. 94. Esta Constituição será promulgada pela Mesa
da Assembléa Constituinte e a~signada por todos os deputados.

Art. 95. Será. feriado o dia da promulgação delIa.

Disposições t,ransitorias

Art. 1°. Promulgada esta Constituição a Assemblêa elege
rá por maioria ablloluta de votos o Presidente e o Vice-Presi
dente do E8~do que tem de servir durante o primeiro perio
do presidencial.

§ lU. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta de
votos, proceder-se-á á nova eleição, na qual será eleito o mais
votado.

§ 2°. Para cada um dos cargos a prover, haverá uma
votação distincta, começando pela do Presidente.

§ 3°. Para esta eleição não haverá incompatibilidades.
§ 4°. O primeiro periodo presidencial terminará no dia

24 de Outubro de 1894.
Art. ~o. Concluida a eleição de que trata o art. 1° e seus

§§, a Assembléa dará por finda a sua missão constituinte, e
encetará, 15 dias depois, o exercicio de suas funcções ordinarias.

Art. 3°. Para as primeiras nomeações do Tribunal da Re
lação o Presidente do Estado preterirá, d'entre os actuaes jui
zes de direito do mesmo Estado, os de mais nota; e para as
dos juizes de direito e mUllicipaes observará tanto quanto pos
sivel o art. 6° das Disposições transitorias da Constituição Fe
deral, dispensado o estagio de que tratam os arts. 43 e 46
desta C;onst~tuição.

Art 4°. Si occorrerem vagas de juizes de direito, sem
que haja doutores ou bachareis habilitados com o estagio exi
gido pelo art. 43, serão preferidos d'entre os juizes munici
paes e promotores publicos, os mais antigos para preenche
rem as vagas, observario o mais que dispõe o art. citado.

Art. 5°. Emquanto os municipios se occuparem em re
gularisar 3S despezas, durante o periodo de organisação de seus
serviçós, o Estado continuará a mantel-os.

ATt. 6°. Os deputados eleitos para a primeira Assembléa
Legislativa vencerão diariamente o subsidio de 8~OOO.
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Art. 7°. São fixados em 8:000/$000, annualmente, os ven
cimentos do primeiro Presidente do Estado.

Mandamos. portanto, a. todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta Constituição pertencerem. que
a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente
como n'ella se contem.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.
Sala das Sessões ~a Assembléa Constituinte do Estado de

Sergipe. em Aracajú, 80S 18 de Maio de 1892, 4° da Republica.
Padre OJympio de Souza Campos - Presidente.
Bacharel João d'Araujo Lima _1°. Secretario.
Professor Bricio Cardoso - 2°. Secretario.
Benjamin de Souza Telles.
Manoel Francisco d'Oliveira.
Alexandre TeBes de Menezes J unior.
Guilherme Nabuco Macie!.
Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel Junior.
Domingos de Sant'Iago.
Joaquim do Prado Sampaio Leite.
Sebastião da Fonseca Andrade.
Dr. Manoel Baptista ltajahy.
Matheus de Souza Machado.
Raphael Arr.hanjo Montalvão.
Antonio Ludgero de Oliveira Queiroz.
Manoel Xavier d'Oliveira.
Capitão Bacharel Preludiano da Rocha.
Padre Vicente Ferreira dos Passos.
Antonio Augusto Gentil Fortes.
Marcolino Ezequiel de J ezus.
Pbarmaceutico Josino Odorico de Menezes.
Capitão Messias Ludgero d'Oliveira Valladão.
Bacharel Gonçalo de Aguiar Boto de Menezes.
Alferes Aristides Augusto Villas-Bóas.



CONSTITUIÇÃO POLITICA

DO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROMULGADA

Em 2 de Maio de 1892 (*)

c> Vid.la Constituiyio primitiva (20 de Junho de 1891) a til. 4& 1 do l- vaI.
Qcsta obra.





Nós, representantes do povo Espirito-Santense, reunidos
em Congresso Constituinte, votamos, decretamos e, promulga
mos a seguinte Constituição Politica do Estado do Espirito-Santo,
da Republica dos Estados-Unidos do Brazil.

PARTE PRIMEIRA

TITULO UNICO

Principios basico,

Art. 1°. O Estado do Espirito-Santo, tendo por fôrma
de governo a Republica Federativa, obedecerá como membro
confederado da Republica dos Estados-Unidos do Brazil, a
todas as suas leis, concorrerá para o fortalecimento da sua in
tegridade e gozará das vantagens, como contribuirá para os
onus, de engrandecimento, da defeza, da lionra, do credito e

. do bem geral da nação.
Art. 2°. Os seus limites serão os mesmos que o indica

rem as tradições e os documentos historicos, com o direito
- salvo de reclamar a todo o tempo e resolver, segundo as leis

federaes, sobre duvidas existentes ou que occorrerem.
Art. 3°. O bem do Estado será a aspiração de todos
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quantos o habitarem. Contra eUe não haverá direitos adquiri
dos. Os legitimos interesses pessoaes, quando feridos em con
flicto com a felicidade publica, lograrão apenas justa e res
tricta reparação, promovidas pelos meios competentes.

Art. 4°. Todo o cidadão do Estado deve-lhe 08 seus ser
viços na medida de suas aptidões.

Art. 5°. Os onus e encargos publicos serão lançados sobre
a renda dos habitantes do Estado, com equidade e com a ma
xima parcimonia, de modo que cada qual contribúa para o bem
geral, na medida do maior ou menor interesse que auferir da.
cooperação social.

Art. 6°. Consideram-se leis do Estado todos os decretos ex
pedidos nos termos da Constituição por auctoridades investidas
dessa faculdade.

Art. 7°. As leis s6 regularão os actos futuros, sa.lvo 8S
que forem interpretativas de outras ou as que regerem relll.
ções que possam ser ainda submettidas á sua regra.

Art. 8°. A's leis do Estado, dentro do seu territorio, todos
deverão obediencia. A ninguem será relevada a sua ignoran
cia para excusar-se de respeitaI-as ou de fazer cnmpril-as.

Art. 9°. E' garantida a instrucção primaria gratuita. O
Estado se esforçará por melhorar sempre as condições do ensino,
de modo que a instrucção primaria venha a preencher os fins
da educação moderna, abrangendo as theorias fundamentaes da
existencia.

Art. 10. Será livre o exercicio de qualquer culto, desde
que não offenda á moral, aos costumes e á ordem publica. O
Estado reconhece que a religião é a base de toda a existencia
social, mas não intervirá de modo algum na propa~anda dt'
nenhuma fé, assegurando a todas a maxima liberdade.

Art. 11. A manifestação das opiniões, pela palavra e pela
imprensa, será garantida em sua plenitude, contanto que sejam
respeitados o decoro, a paz e a ordem sociaes. Leis especiaes
regularão a materia e estabelecerão regras para que á mais
extensa liberdade corresponda a mais completa responsabilidade
pessoal.

Art. 12. A aptidão, as virtudes e a boa reputação deter
minarão sempre a preferencia para as funcções publicas. Em
regra, o responsavel pela execução de qualquer serviço deve
ser quem indique ou nomeie os seus auxiliares e subordinados;
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'PARTE SEGUNDA
DIVISÃO POLITICA DO ESTADO

TITULO I
Divisão f'undalDent.al

Do Estado e do Municipio

Art. 13. A acção politica geral e local serã discriminada
de forma que o seu exercicio não possa chocar-se e que os
seus respectivos orgãos tenham l.l.ttribuições e espheras dis
tinctas.

Art. 14. A vigilancia da ordem, os actos que directamen
te interessarem á communidade, os ramos de administração
que càrecerem de uma gestão e direcção uniformes, serão da
competencia da autoridade do Estado.

Art. 15. Oompete á acção local, sob a autoridaue dos
municipios, a promoção e execução de todos os melhoramentos
locaes, a organisação, direcção e regulamentação do:; seus ser
viços internos, e, em gemI, toda a iniciativa que não esteja
comprehendida expressamente na orbita da acção central.

Art. 16. Os municjpios poderão auxiliar-se e combinar
entre si para a realisação de emprehendimentos que lhes in
teresSarem em commum, deliberando como lhes convier melhor
sobre a sua direcção.

Art. 17. A administração da fazenda municipal é isenta
de toda a superintendencia, salvo a da autoridade judicial nos
casos de responsabilidade criminal.

Art. 18. São considerados como assumptos carecedores
de direcção uniformA do Estado, além d'aquelles que por natu
reza. o forem: as estradas de ferro de tracção a vapor, com
excepção das urbanas; a navegação maritima e a fluvial de
longo curso; a instrucção publica primaria; a immigração e a
colonisação. .

Art. 19. Nos assumptos de sua competencia. os munici
pios serão inteuamente livres, desde que não offendam á har
monia geral, para conceder privilegios, contrahir obrigaçõe! e

tí
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determinar o modo de solvei-as, celebrar contractos, e prover
ao bem publico como lhes parecer melhor.

TITULO II

Divisão territ.orial

Art. 20. Quanto ao seu territorio, para o desenvolvimen
to da acção politica geral, o Estado formará uma só circums
cripção, tendo por centro a cidade da Victoria, capital do Es
tado.

Art. 21. Si algum dia o bem do Estado exigir a deslo
cação do centro politico, dever-se-ha procurar, no interior, si
tuação propria para sMe da nova capital, em clima ameno e
condiçôes vantajosas para attrahir população e desen'.'olver as
edificaçõe~, de modo que á salubridade se reunam predicados
de beIleza. Os poderes publicos velarão pela regularidade e
typo das construcções, pelo arruamento e pelas demais exigen.
cias plasticas.

Art. 22. A mudança da capital só poderá ter logar depois
de reconhecida sua necessidade por voto expresso do Congresso,
em duas legislaturas consecutivas.

Art. 23. Serão considerados na cathegoria de cidade todos
os nucleos de população superior a duas mil almas, prosperos
pelo seu commercio e industria.

Art. 24. Terão a e;atbegoria de povoações os nucleos de
população inferior a mil habitantes, e de villas os que estive
rem no meio termo entre 8S povoações e cidades.

Art. 25. Quanto á acção politica local, o Estado será di
vidido em tantos municil'ios quantas forem as cidades e villas,
que lhes servirão de sMe.

Art. 26. Toda a povoação que com seus arredores e ou
tras povoações inferiores conseguir uma renda municipal de
5:0006 annuaes, poderá desannexar-se do municipio a que per
teucer, formando um novo municipio; salvo quando essa des
annexação prejudicar as condições de existencia do muuicipio
primitivo, acarretando-lhe insufticiencia de reuda.

As populações interessadas deverão levantar snas esta
tísticas e requerer ao governo a desannexação, que lh~s ser,
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concedida, verificada a justiça da pretenção e ouv.ido o muni
cipio desintegrave!. Este informará, tendo em vista o princi
pio de equiüade de que o imposto municipal deve ser, quanto
possivel, applicado ao logar onde ê pago.

Art. 27. Quanto á administração policial, o Estado será
dividido em districtos e sub-districtos, tendo por séde a capi
tal, que formará um districto, por cabeça d'estes as sédes mu
nicipaes e dos sub-districtos as povoações e outros pontos con
venientes.

Art. 28. Quanto á administração da justiça, a divisão
territorial será por comarcas, tantas quantas forem necessa
rias para o commodo das populações tl para a prompta ef1ica
cia das providencias e remedios legaes da autoridade judicial.

Art. 29. As comarcas serão classificadas em primeira e
segunda entrancia, conforme a sua importtl.ncia, o seu movi
mento de custas, a catbegoril.L de sua sMe. a densidade da po
pulação e o aprazimento da existencia.

TITULO III
Orgão8 da acção polit.ica do E8tado

CAPITULO I

Da organisação politica do Estado

Art. 30. A acção politica do Estado será exercida por
seus orgãos, que terão os auxiliares necl:lssarios á boa adminis
tração dos diversos ramos de serviço a seu cargo.

Art. 31. Esses orgãos são: O Congresso Legislativo, o
Presidente, a Policia e a Ma~istratura.

Art. 32. Cada um d'elles terá suas aUribuições privati
vas e independentes e sua espbera de acção perfeitamente dis
tincta.

CAPITULO TI

Do Congresso Ler;islativo

Art. 33. O Estado deputa.rã por seus eleitores, de 3 em
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3 annos, ·25 cidadãos. de reconhp.cida probidade e merecimentos,
para constituirem o seu Congresso Legislativo.

Art. 34. O Congresso reunir-se-ha em assembléa delibe
rante todos os annos, no dia 7 de Setembro, e funccionará
durante 2 mezes, podendo prorogar suas sessões por mais trin
ta dias, quando aqnelle prazo fôr insufficiente para. OS traba
lhos da sessão.

Art. 35. Nos casos extraordinarios em que fôr mister a
autoridade do Congresso, o Governo solicitará ll, sua reunião
fóra do tempo marcado, designando dia para eUa e nomeando
o interesse publico que houver determinado o seu acto.

Art. 36. O mandato dos deputados s6 expirará depois
de nova eleição. A sua acceitação é facultativa e a sua resigna
ção p6de ser feita a qualquer tempo.

Art. 37. Não poderão ser deputados ao Congresso:
Os menores de 21 annos;
O Presidente e os vice·Presidentes do Estado;
O Chefe de Policia;
Os magistrados;
Os commandantes de forças federaes ou cstadoaes;
Os cidadãos que tiverem menos de 4 annos de residencia

no Estado. salvo i n'eUe houverem nascido e residido algum
tempo, dentro dos 4 annos anteriores.

Art. 38. O processo da eleição será regulado por lei es
pecial, votando cada eleitor em 20 nomes.

Ar~. 39. As deliberações do Congresso serão tomadas á
pluralidade de votos, sobre a maioria dos membros presentes,
excepto aquelIas q,qe versarem sobre assumptos devolvidos pelo
Presidente, para as qllaes serão necel'lsarios dois terços de votos,
sempre que o Congresso mantiver o acto devolvido.

Art. 40. Cada projecto passará por tres discussões, sen
do a primeira sobre o seu objecto e as outras sobre o texto;
redigido depois com as 801 terações acceitas, o Congresso remet
tel-o-ha ao Presidente do Estado para ter execução.

Art. 41. Quando ao Presidente do Estado parecer que a
medida adoptada invade a sua competencia ou que na sua exe
cução encontrará embaraços, deverâ devolveI-a ao Congresso,
com as suas observações minuciosamente expostas, solicitan
do·lhe que a 'iDodifique ou rejeite.

Ârt. 42. Nos casos de coni1icto de jurisdicção que serão,
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fixados em lei ordinaria pelo Congresso, em sua primeira re
união, deverá a questão ser submettida, caso não haja accôrdo,
ao jnizo da Côrte de Justiça; esta se pronunciará em'face do
relatorio de motivos de cada uma das partes e lhes communi
cará a sua solução, que será adoptada.

Art. 43. As attribnições do Congresso são:
fixar a despeza e orçar a receita do Estado, em face das

informações e propostas do Pre idente do E5tJl.do;
crear impostos novos, sem ofensa á Constituição;
conceder garantias de juros a emprehendimentos onero

sos, sob qualquer titulo;
autorizar emprestimos e operações de fundos, dar verba

para os serviços creados e autorizar a reforma dos existentes
ou a creação de novos, quando esses houverem de acarretar
accrescimo de ãespeza;

ordenar tratados com outros governos e approval-os ;
decretar a utilidade dos serviços e autorizar a sua orga

nisação;
velar sobre a Constituição e as leis do Estado;
julgar o Presiliente quando accusado, sómente para o efeito

de destituil-o do cargo ou de declarar improcedente a aecusação i
estabelecer o processo fiscal para a arrecadação de todos

~ ~P~~Si .'
organisar as leis eleitoraes i
crear e supprimir comarcas;
annullar as decisões, deliberações ou leis dos municipios,

quando attentatorias dos direitos de outros munieipios ou quan
do forem manifestamente contrarias á Constituição e leis do
Estado e da Republica;

decidir as questões que forem suscitadas pelos municipios,
por occasião da revisão de se~ limites;

decretar a alienação dos bens do Estado e legislar so
bre suas terras e minas;

Rcceitar as renuncias e excusas.do Presidente e vice-Pre
sidentes do Estado.

Art. 44. Os deputados ao Congresso serão subsidiados por
sessão, e receberão ajuda de custo para transporte os que re
sidirem fóra da capital.

Art. 45. Os deputados são inviolaveis por suas opiniões
e actos no exercicio de seu mandato.

"
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Art. 46. O Oongresso Legislativo não poderá ser dissol
vido.

CAPITULO m

Do Presidente

Art. 47. O Presidente será eleito de quatro em quatro
annos. por maioria absoluta de votos e suffragio directo do
Estado.

Essa eleição terá logar no dia 2 de Fevereiro.
Art. 48. O Presidente será julgado pela Côrte de Justiça

nos crimes politicos, e nos crimes communs ficará sujeito á
justiça ordinaria.

Não terá logar o processo, quer em um, quer em outro
caso, sem que o Congresso tome préviamente conhecimento da
accusação e profira seu julgamento, destituindo-o do exercicio

• de Buas funcções por dois terços de votos.
Na sua primeira reunião o Congresso legislará sobre a

materia.
Art. 49. Não poderão ser eleitos:
o Presidente do periodo antecedente e o vice-Presidente

que presidir á eleição, bem como os que o antecederem na
ordem da collocação; o chefe de policia e os oommandantes de
força publica estadoaI ou federal;

os menores de 25 annos;
os que forem directores ou socios de emprezas que rece

berem garantia pecuniaria do Estado, não comprehendidos os
directores e accionistas de sociedades anonymas e outras simi
lares;

os que não residirem no Estado ha seis annos pelo me
no~, salvo si houverem neIle nascido e residido ha quatro an
nos antes pelo menos.

,Art. 50. Não poderão entrar no exercicio do cargo:
os deputados ao Congresso 8em prévia resignação do man"

dato ;
os magistrados, sem resignarem o cargo;
os que tiverem pleito pendente com o Estado, antes de

sna definitiva decisão ou desistencia de sua parte.
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Art. 51. Ao Presidente incumbe:
dirigir, fiscalisar, promover e defender todos os interesses

do E$tado;
regulamentar, organisar e reformar todos os serviços ,den

tro das verbas orçadas;
baixar instrucções e regulamentos para a execução de

todas as deliberações do Congresso;
provêr a todos os assomptos de administração;
nomear e demittir, nos casos especificados em lei, o pes

soal director dos serviços a sen cargo;
approvar ou rejeitar as nomeações e demissões que este

fizer dentro da orbita de sua competencia;
provêr aos recursos, cujo conhecimento por lei compe

tir·lhe;
velar sobre a Constituição e as leis do Estado;
representar officialmente o Estado ou nomear represen

tante junto ao poder federal ou qualquer outro governo, sem·
pre que fór necessaria ou reclamada essa representação ;

inStruir o Congresso, annnalmente, sobre a situação fi-
nanceira do Estado e expôr-lhe os planos da admiuistração;

convocar extraordinariamente o Congresso quando o bem
do Estado o exigir;

fazer cumprir, no que lhe competir, as leis federaes e os
tratados celebrados com outros governos;

communicar á autoridade judicial a responsabilidade de
qualquer funccionario do Estado, instruindo-lhe a culpa;

perdoar ou minorar penas nos crimes commnns, ouvindo
a Côrte de Justiça. ,

Art. 52. Na meSma occasião em que se fizer a eleição de
Presidente, serão eleitos tres vice-Presidentes que, pela ordem
da eleição, substituirão ao Presidente nos seus impedimentos
temporarios ou prolongados.

§ unico. Em caso de empate, prevalecerá a eda.de. E'
extensiva á eleição de vice-Presidentes a disposição do art. 49·
. Art. 53. Nos casos de morte, invalidez physica ou moral,

resignação ou condemnação do Presidente, o periodo presiden
cial será terminado pelos referidos vice-Presidentes, si a vaga.
dêr-se nos dois ultimos annos.

§ unico. As vagas de vice-Presidentes por motivo de re-
;::-
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cusa ou qualquer outro serão preenchidas por eJeiç&o do Con·
gresso, que d'ellas deverá ter conhecimento immediato.

Art. 54. Exgotada a lista dos vice-Presidentes, deverá
assumir a presidencia o Presidente do Congresso e na sua falta
o vice·Presidente.

Art. 55. O Presidente ou quem suas vezes fizer não po
derá exercer nenhum outro emprego ou funcção, nem occupar·
se em industria, commercio ou em administração de empreza
qualquer.

Art. 56. O periodo presidencial começará no dia 23 de
Maio, tomando posse o PresidtlDte e os vice-Presidentes peran
te o Congresso, que par~ esse fim se reunirá em. sessão ex
traordinaria e solemne, com qualquer numero, proferindo o Pre
sidente, com a mão direita sobre a do Presidente do Congres.
so, ou quem suas vpzes fizer. a seguinte declaração: «Assumo
o encargo de Presidente do Estado do Espirita-Santo, obrigan
do-me perante os meus concidadãos a desempenhal-o com
honra e desinteresse, obedecendo s6mente aos impulsos do
patriotismo e ao senu'mento da justiça. Cumprirei a Cons
tituição e as leis, e serei, quanto em mim couber, leal ao
Estado e d Republica.»

O Presidente do Congresso, em nome do povo do Estado,
declarará empossados o Presidente e os seus substitutos, expres·
sando a confiança que nelles deposita o Estado.

Art. 57. Nessa sessão será permittido ao povo. ingresso
no recinto da assembléa.

Art. 58. O Presidente do Estado terá vencimentos cor
respondentes á alta cathegoria de suas funcções, á representa
ção obrigada do cargo e á consagração exclusiva que eBe exige.

Art. 59. Em caso algum, o Presidente poderá ausentar·se
do Estado sem passar o governo ao seu substituto legal.

CAPITULO IV

Da policia

Art. 60. A policia do Estado, cujo objectivo é a manu
tenção da ordem, da paz e da tranquilidade publica, será di·
rigida por um chefe, de nomeação do Presidente e de sua imo
mediatll. confiança.
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Art. 61. A policia serA um ramo da administração superior,
á qual incumbe a vigilancia da ordem.

Art. 62. Compete á policia, além de su s attribuiçôes im
mediatas:

a administração e a fiscalisação das prisões;
auxiliar a autoridade judicial com os meios coacti'fos 8.

sen car~o na execução das sentenças e das ordens legaes ;
anxiliar os municipios na sua policia, fazer respeitar as

posturas e prender os infractores i
providenciar ~obre a defesa das popul~çôes nos logares

onde a ordem fõr alterada; investigar dos crimes e perseguir
os criminosos;
. manter o prestigio da autoridade e das fl1Dcções publicas,

sempre que estiverem em exercicio legitimo, contra os recal
citrantes;

prover com sua intervenção benefica A reparação das
pequenas injustiças e das acções ou omissões de que resultar
ou possa resultar violencia physica ou moral para alguem.

Ârt. 63. O chefe de policia terá delegados em todos os
municipios do Estado, e estes, a seu turno, subdelegarã.o a8
suas funcções por todas as localidades onde o exercicio perma
nente dellas fõr necessario.

Art. 64. O Estado manterá a força publica que fc'Jr re
querida pela policia, á qual incumbe privativamente a organi
sação dessa força e a sua mobilisllção.

Art. 65. T~rão preferencia para o cargo na chefe de policia:
os magistrados ou cidadãos que houverem exercido judi

catura;
os diplomados em direito, com pratica forense de mais de

2 annos;
os advogados de nota.
Art. 66. O pessoal de policia será de livre nomeação e

demissão do chefe de policia, guardadas as disposições que lei
do Estado estabelecerá ácerca do provimento dos empregos, das
condições para a admissão e dos casos de demissão.

CAPITULO V

Da Magistratura

Art. 67. Cómo orgão proeminente da acção politica do
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Estado. á magistratura incumbe a missão de restabelecer as
relações juridicas das pessoas naturaes ou ideaes que compõem
a ordem social, pell:L applicação da lei que liS regular aos casos
particulares de litigio em taes relações, e bem assim a de man
ter a ordem constituida pela repressão physica ou moral dos
seus violadores.

Are. 68. O ~stado adopta a legislação federal. A forma
do processo, porém, será determinada em lei.

Art. 70. As suas decisões não serão definitivas:
quando se questionar sobre a validade ou applicabilidade

de tractados ou leis federaes, e a decisão fOr-lhe contraria;
quando se contestar a. validade de leis, ou actos do go

verno do Estado, em face da. Constituição e leis federaes. e a
deeisão considerar validos a lei ou acto impugnado j

no caso de luibeas-corpus ou no de espolio de estrangei
ro, quando a. especie não. estiver prevista. em convenção ou trac
tado.

Art. 71. Para o exercicio da sua. judicatura a magistra
tura do Esta.do formará duas instancias, sendo a primeira com
posta de juizes de direito, tantos quantos forem as comar.cas,
e a segunda de uma Côrte de Justiça. cujo numero de minis..
tros será determinado em lei ordinaria..

Art. 72. Os juizes de direito exercerão nas suas comar
cas a justiça de primeira instancia, processando e julgando
todos os feitos.
. Art. 73. Na capital do Estado terá séde a Côrte de Jus
tiÇa, cujos membros serão escolhidos da magistratura de pri
meira instancia por accesso natural de antiguidade e serio
presididos pelo que fôr ll.nnualmente eleito por seus pares, o
qual ficará sendo chefe da magistratura.

Art. 74. A. esse tribunal compete:
conhecer em grâo de recur80 nos casos determinados

em lei;
a concessão de habeas-corpus;
interpretar as leis, decidir os conf!.ictos ~ de jurisdicçio,

resolver duvidas de qualquer autoridade sobre materia que
não fôr de competencia privativa. do orgão central do governo
e seus subordinados;

conhecer dos casos de responsabilidade que a lei defe
rir-lhe.
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Art. 75. A magistratura de primeira instancia será no
meada pela Côrte de Justiça dentre os diplomados em direito.

Ãrt. 76. Os magistrados são vitalícios, ficando sujeitos
ás penas de observa.ção, suspensão e remoção nos casos especi
ficados em lei. A demissão só terá. l"gar por sentença.

Art. 77. Para a admissão á magistratura requer-se, como
titulo profundamenta indispensavel, a honestidade publica e pri
vada.

O magistrado deve saber impôr-se ao respeito e consi
deração dos seus concidadãos pelo seu proceder correcto e uma
tradição honrosa.

Art. 78. Todo o accesso será por antiguidade.
Art. 79. O juiz não recebe emolumentos. Terá direito

s6mente aos meios de transporte decente e confortavel quando
fór administrar justiça f6ra da séde de sua residencia.

Art. 80. O modo e a fórma da substituição dos magis
trados serão determinados em lei ordinaria.

Art. 81. Todo o pessoal forense será nomeado pela Côrte
de Justiça, com excepção dos officios subalternos da primeira
instancia. Todo esse pessoal será vitalício.

Art. 82. Os vencimentos da magistratura serão corres
pondentes â natureza das funcções e á dignidade relativa da
hierarchia. Sob este segundo aspe.cto serão graduados pelas
instancias, e na primeira instancia. pel&. cathegoria das entran
cias.

Art. 83. Será organisado o ministerio publico para a pro
moção da justiça, com um orgão central junto á Côrte e orgãos
locaes em cada uma das comarcas.

TITULO IV
Da organÍsação lDuDÍcipal e local

CAPITULO I

Orgãos da acção poliflica do município

Art. 84. Os negocios municipaes serão governados por
uma. corporação composta. de: F'::j-
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nove membros na capital.
sete nas demais cidades.
cinco nas villas.
Art. 85. Os membros d'essa corporação terão o titulo de

governadores municipaes e serão presididos por um dentre elies,
á sua escolha, que será renovada annualmente, quando o con·
trario não deliberar a sua maioria.

Art. 86. O governo municipal será electivo, garantindo
se representação á minoria.

Art. 87. São elegiveis todos os que podem ser elei
tores.

Art. 88. Os municipios escolherão homens, que pela Rua
posição social, pela sua probidade, pela sua reconhecida dedi
cação á causa publica, sejam capazes de zelar com despren
dimento e com ardor os iuteresses municipaes e as prerogativas,
a honorabilidade, a distincção e a independencia do governo
municipal.

Art. 89. O serviço municipal é um munus publico gratui
to. Todo o cidadão tem o dever de consagrar-se ao en~rande

cimento do logar onde vive. O mandato pôde ser resignado du
rante o exercicio, mas não p6de ser recusado.

Art. 90. Os governadores s6 poderão er suspensos ou
demittidos por sentença.

No exercicio de suas funcções, o governo municipal não
terá outra superintendencia além da da opinião publica, e do
ministerio publico nos casos de responsabilidade.

Art. 91. O período governamental será de quatro annos,
contados do dia 23 de Maio do anno da posse.

Art. 92. Nas mãos do presidente do governo empossante,
em sessão solemne, cada um dos membros do novo governo fará,
sob palavra de honra, a seguinte declaração: «Prometio amor
e dedicação ao meu municipio, consagrat'-me ao sezt bem estar,
mante?' a sua autonomia constitucional, esj01'çunclo-me paret qzte
elle conb'ibuu com a sua prospe1'idade pa?'a o eng?'andecimento
elo Estado e da Nação, e devolvendo as 'minhas fnncçóes ao povo
logo qzte não pode?' desempenhal-as condignamente.»

Art. 93. Ao governo municipal compete:
organist r o orçamento BunDal da. receita desi)tz~ dtl

municipio, dentro da lettra. constitucional ;
regulamentar, quando ror necessario, a sua execução;



---179---

prover â satisfação de todas as necessidades publicas,
realisando os melhoramentos locaes, mantendo a hygiene e a
salubridade, providenciando sobre a viação publica e sobre
a architectura dos centros populosos, inspeccionando as casas
de caridade e o seu regimen, policiando os espectaculos e
reuniões onde haja agglomeração de povo, velando sobre a
alimentação publica;

decretar o eodigo de posturas e fazer cumpril-o com
severidade e rigor;

desappropriar casas e terrenos indispensaveis á utili
dade publica, por amor á regularidade das construcções e á
facilidade dos caminhos;

fiscalisar a administração do ensino e representar sobre
eUe;

conceder privilegios em assumptos de sua competencia;
garantir juros ao emprego de capital necessario ao des

envolvimento de emprezas uteis, que não possa realizar por si;
conceder premios para o desenvolvimento de industrias

e para a extincção de elementos damninhos ao trabalho dos
campos e ás vivendas urbanas;

prover os empregos de sua jurisdicção ;
contractar como pessoa juridica.
E' facultativo aos governos municipaes crearem a sua mi·

licia local, ficando o plano d'essa organisação sujeito á appro
vação do governo do Estado.

As municipalidades poderão tambem prover, sem prejuízo
do ensino garantido pelo Estado, á instrucção primaria e es
pecial.

Art. 94. Não poderão fazer parte do governo municipal
os empregados publicos rem~nerados e em effectividade.

CAPITULO II

Do governo local

Art. 95. A autoridado municipal será representada em
cada povoação por um delegado do governo municip'l, que,
sem remuneração, velará pela autorirlade e fi calLarlí todos
os interesses loca.es, cuja guarda lhe compete, repre ent1llldo,
quando fôr mister, ao governo municipal, sobre as necessidades
de sua circumscripção.
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Art, 9/5. A nomeação d'esse delegado recabirá. em pessoa.
que tenba os requisitos do art, 88.

Art. 97. Ser-lhe-hão sujeitos os empregados municipaes
do seu territorio.

PARTE TERCEIRA
DAS RENDAS E DESPEZAS PUBLICAS

'fITULO I
Da renda e despeza geral do Est.ado

Art. 98. O governo do Estado expedirá regulamentos e
tabellas para a arrecadação dos seguintes impostos e outras
verbas, que farão parte exclusiva de sua renda :

1°. Imposto de sabida sobre todos os productos naturaes
ou artificiaes;

2°. Imposto de transmissão de propriedade sob qualquer
titulo inler-'Vi'Vos ou mortis-causa;

3°. Imposto sobre vencimentos dos empregados estadoaes;
4°, Emolumentos pagos nas repartições publicas do Esta-

do por nomeações, titulos, papeis, certidões e contractos;
5°. Custas judiciarjas ;
6°. Imposto sobre litígios forenses;
7°, Renda dos bens do Estado;
Soo Imposto de seIlo.
Art. 99. As despezas consistirão nas seguintes verbas :
11L. Representação do Estado;
21L

• Governo e administração do Estado;
3110

• Policia;
4&.. Magistratura;
5&.. Obras e emprebendimentos geraes;
61L

• Credito publico ;
71L

, Subvenções e garantias;
81L

• Despezas diversas.
Art. 100. Como obras e emprehendimentos geraes devem

ser considerados todos aquelles que tiverem por fim immedill.
to desenvolver ou crear fontes de producção, attrabir pepula-
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ção, facilitar os meios de transporte, melhorar a viação geral
e dar impulso aos grandes centros para onde convergem mas
sa.s de população, que os tornam ponto obrigado de zonas ex
tensas.

As subvenções e garantias obedecerão tambem a essa re-
gra.

Art. 101. E' licito ao Presidente do Estado prorogar o or
çamento quando ú bem do Estado o exigir, por qualquer circums
tancia imprevista ou quando o Congresso não lh'o votar.

Igualmente cumpre-lhe abrir creditos supplementares âs
verbas orçadas, nos casos previstos em lei ordinaria.

TITULO II
Da receita e despeza IDunicipal

Art. 102. A renda municipal será csnsistente dos seguin
tes impostos:

1°. Imposto de industrias e profissões, quer recaiam direc
tamente sobre o individuo em razão de sua industria, quer sobre
estabelecimentos, officinas, fabricas, etc.;

~o. Imposto predial Das cidades, villas e povoações;
3°. Impostos urbanos: como taes considerados os que in

teressarem a edificações ou terrenos, á occupação de ruas, cáes,
praças, laudemios, etc.;

4°. Renda dos proprios municipaes ou dos serviços a. car-
go da municipalidade j

5°. Multas por infracção de posturas e outras leis j

6°. Emolumentos de suas repartições;
7°. Imposto sebre vencimentos dos empregados munici-

paes.
Art. 103. A despeza. comprehenderá:
10. Pessoal municipal j

2°. Obras e serviços municipaes ;
3°. Providencia municipal;
4°. Credito municipal.
5°. Garantia de juros, premias e subvenções;
6°. Despezas diversas. 1''1
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TITULO III

Priocipios CODUOUOS

Art. 104. Os impostos do Estado e do municipio são inac
cumulaveis.

Art. 105. Todos os impostos serão regulados e fixados por
leis permanentes, que darão as regras para a sua arrecadação
e disporão mais o que fÓr necessario. Os orçamentos annuaes
se limitarão: quanto á receita a calcular a renda presumivel
de cada verba; e quanto á despesa, a dotar convenientemente
todos os serviços, tendo em attenção as leis e contractos, bem
como as informações que houverem sido ministradas.

Art. 106. E' inconstitucional o orçamento que se afi'astar
d'esse preceito e que contiver disposições extranhas á mate
ria orçamentaria.

PARTE QUARTA

TITULO UNICO

Disposições geraes

Art. 107. Não será admittido á discussão pelo Congresso
projecto tendente a substituir ou alterar disposições constitu
cionaes. Poderá porém o Congresso, por dous terços de seus
membros, propô~ a convocação de constituinte para alterar, sup
primir ou accrescentar artigo ou artigos determinados, indicada
a razão de ordem ou conveniencia publica da referida proposta.

Art. 108. Assim vencido, após o debate de praxe, o fu
turo Congresso occupar·se-ha da materia, acceitando-a ou re
geitando-a.

Art. 109. Não poderá ser acceita proposta tendente a
reformar a Constituição no que concerne ás attribuições dos
orgãos da acção politica do Estado ou local, ao modo da cons
tituição de. ses orgãos, á independencia de suas fUDcções, nem
quanto aos principios basicos da Constituição.
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Art. 110. Toda a materia não prevista na Constituição
será determinada. em lei ordinaria, salvo aquella que intrinse
camente estiver comprehendida em alguma das hypotheses do
artigo antecedente, pois, neste caso, as duvidas serão decidi
das á luz dos principios fnndaméntaes da propria Constituição,
por extensão de sua organisação typica.

Art. 111. As leis estadoaes obrigarão na capital da data
da publicação na folha que inserir o expediente official, e nos
outros pontos do Estado da publicação em audiencia pelo juiz
que exercer autoridade na comarca.

1°. Para esse fim serão immediatamente remettidos a esses
juizes os numeros da folha em que sahirem publicados os tex
tos, e eJles o.' lerão D'l. primeira andiencia do sen juizo, cum
prindo-lhes dar audienc13 n:traorrlinari.t toda vez que a lei
contiver disposições de urgente execução.

2°. Satisfeita ou não e'18a forrmtlidade, a~ leis obrigarão
em todo o Ii:stado, passados trinta dias de sua pulJlicação na
capital.

3°. Quando convier ao interes. e publico, quando pelo seu
caracter tenham obrigatoriedade immediata, ou quando fôr ex
pressamente determinado, as leis obrigarão desde logo no E 
tado, cumprindo ás autoridades encarregadas de velar pela sua
publicidade transmittirem logo uma ás outras o sen conheci
mento.

Art. ] 12. Os eleitores alistados para terem voto nas elei
ções federaes são considerados eleitores do Estado e do mu
nicipio.

Art. 113. A Constituição garante os soccorros publicos
por occasião de epidemias e outras calamidades publicas.

O Congresso terá particular cuidado em conservar e aug
mental' os hospitaes e outros estabelecimentos de caridade já
existentes, e fundar novos.

Art. 114. Todas as instituições que se fundarem com o
fim de prestar soccorros immediatos em hospicios ou hospitaes,
ou a distribuil-os nos domicilios, derramar a instrucção prima
ria entre as cla~ses pobres e preparar o seu bem estar, des
envolvendo-lhes o espirito de ordem e economia, ficão autori
sadas a possuir bens immoveis, a titulo oneroso ou gratuito,
sem limitação.

Igual faveor g'osarão os já existentes, ficando relevadas
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de quaesquer penas em que hajam incorrido por falta de se
melhante autorisação.

Art. 115. Ficam creados juizes districtaes, autoridade
electiva com funcções que serão determinadas em lei ordina
ria.

Art.·116. As terras devolutas em que estiverem ou ve
nham a ser fundadas cidades, villas ou povoações, e as que
forem necessarias para logradouro publico, farão parte do pa
trimonio das respectivas municipalidades e por estas serão co
brados os respectivos f6ros.

Disposições f,ransitorias

Art. 1°. Approvada definitivamente a presente Constitui
ção, o Congresso promulgal-a-ha em sessão solemne, depois de
assignada pelos deputados presentes.

Art. 2°. Na mesma sessão, reunida a maioria do Congres
so, tArá logar a eleição do Presidente e dos vice-Presidentes
do E tado, votando-se em primeiro logar para Presidente e em
seguida para vice-Presidentes, em votações successivas. Para
essa eleição não haverá necessidade dos requisitos do art. 49.

Art. 3°, Conhecido o resultado, o Congreeso convidará os
eleitos a fazerem a promessa constitucional, em dia prévia
mente annunciado e em sessão solemne, na qual terminará a
funcção constituinte do Congresso,

Art. 4°. As leis de organisação administrativa, judiciaria
e policial do Estado, bem como a da organisação municipal,
serão submettidas a approvação do Congresso, no mais breve
prazo possivel. Na mesma sessão, o Congresso votará a lei de
responsabilidade do Presidente, a lei eleitoral do Estado e
todas as mais determinadas na Constituição.

Art. 5°. As primeiras nomeações para a magistratura do
Estado serão feitas pelo Presidente, ficando approvados os
actos anteriores de nomeação da Junta Governativa, sem em
bargo de novas collocações do pessoal nomeado.

Art. 6°, Para regular a antiguidade da magistratura será
immediatamente organisado o quadro dos magistrados do Es
tado, em vista do tempo de exercicio de cada um delles, na
judicatura do paiz.

Art. 7°, Organisadas as municipalidades, passarão para
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o encargo destas os serviços p!:lculiares que têm sido ou estão
sendo feitos pelo orçamento do Estado, continuando este a ser
o responsavel e principal pagador quanto aos serviços que se
fundarem em contractos pelos quaes o Estado se obrigou. salvo
si os interessados e o municipio preferirem o contrario.

Art. 8°. O primeiro periodo Presidencial terminará a 23
de Maio de 1896.

Art. 9°. Será declarado dia de festa no Estado o da pro
mulgação desta Constituição.

Art. 10. O Presidente do Estado fica autorisado a crear
immediatamente novas comarcas no Estado, sujeitando ao Con
gresso o acto da creação.

Art. 11. E' mantida a actual divisão municipal do Es
tado, ficando dependente das condições constitucionaes a creação
de novos municipios.

Art. 12. O Presidente do Estado deverá celebrar com
os governos dos Estados limitrophes tratados para desenvol
vimento das communicações dos Estados entre si, por meio de
vias-ferreas, sobre limites e sobre outros assumptos que forem
necessarios para manter as nossas boas relações de amisade
e visinhança. ficando os mesmos tratados dependentes da ap
provação dos Congressos respectivos.

Art. 13. Logo que estiverem organisados os municípios,
o Estado liquidarâ a importancia dos impostos já arrecadados
em cada um delIes, pertencentes á renda municipal na fórma
da Constituição, e restituir-Ihes-ha a somma correspondente
ao segundo semestre.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e encução desta Constituição pertencerem, que
a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente
como nelIa se contém. Publique-se e cumpra-se em todo o ter
dtorio do Estado.

Sala das sessões do Congresso Oonstituinte do Estado do
Espirito-Santo. na cidade da Victoria. capital do mesmo Esta-.
do, 2 de Maio de 1892, 4°. da Republica.

O1eto Nunes Pereira - Presidente.
Dr. Eugenio Pires de Amorim - vice-Presidente.
Silvino Vicente de Faria - 1° Secretario.
AnterQ Pinto de Almeida - 2°. dito.
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Ramiro de Barros Conceição.
Dr. Custodio Moreira de Souza.
VIademiro Fradesso da Silveira.
Dr. Luiz Augusto Gomes.
Dr. Alberto Gomes de Azambuja MeireIles.
Dr. Torquato Roza Moreira.
Francisco da Rocha Tagarro.
Francisco Herculano Monteiro da Gama.
Joaquim Vicente Pereira.
José Gonçalves Ferreira.
Augusto Calmon Nogueira da Gama.
Aureliano Procopio Medina.
Antero da Silva Coutinho.
Dr. José (Joelho dos Santos.
Dr. Germano Chaves Tiradentes.
Dr. Henrique Alves de Cerqueira Lima.
José Furtado de Mendonça.



CONSTITUIÇÃO POLITICA

DO

ESTADO DO PARANÂ
PROMULGADA

Em 7 de Abril de 1892 (*)

("') Vid. a Constituição primitiva (4 de Julho de 1891) a fls. 511 do 1- ToL
desta. obra.





o Povo Paranaense, no exercicio pleno de sua soberania,
por sens representantes reunidos em Assembléa Constituinte,
adoptq" decreta e promulga a seguinte COIlStituição.:

TITULO I

Do E.t.ado e lIeu terrlt.orlo

CAPITULO UNICO

Art. til. O Paraná, parte integrante dos Estados Unidos
do Brazil, constitue·se em Estado autonomo e soberan~ na
conformidade do art. IOda Constituição Federal.

Art. 2°. Sen territorio, que continna & ser o mesmo aa
ex·provincia, s6 poderá ser alterado por deliberação do Poder
Legislativo do Estado, tomada slJcce~sivamente em duas Ressões
annnaes e com approvação definitiTa do Congresso Nacional.

Art. 3°. A. Capital do Paraná continua & ser 8. cidade
de Cnritiba, emqnanto o contrario não fór resolvido pelo Po
der Legislativo do Estado.

TITULO II
Do MechanlsDlo GovernaDlent.al

CAPITULO UNICO

Da divisão dos Poderes

Art. 4u• A soberania do Povo Paranaense se e~ercita

pelos tres poderes: - Legislativo, Ex~cutilt'O e J.ndieiario
independentes e harmonicos entre si. 1 ~
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§ unico. A qualquer delles é vedado delegar a outro o
exercicio de suas funcções.

TITULO III

DOA Poderes e suas attribuicões

CAPITULO I

Do Poder Legislativo

Art. 5°. O poder legislativo é delegado a uma Assembléa
denominada - Congresso Legislativo do Estado - composta de
30 membros, denominados - Deputados-, eleitos pelo voto di·
recto do povo, a qual exercerá esse poder com a sancção do Go·
vernador.

Art. 6°, O mandato legislativo durará dois annos.
Art. 7°. ·0 numero dos membros do Congresso poderá ser

augmentado, desl1e que, pelo recenseamento da popolução do
Estado, se verifique que a representação do mesmo não cor·
responde a um deputado para dez mil habitantes. não poden
do, porém, em caso algum, ser a mesma representação menor
de 30 membros.

Art. 8°. O Congresso, independentemente de convocação,
se reunirá no dia IOde Outubro de todos os annos, na Ca
pital do Estado, no edificio para esse fim designado e lunccio·
nará durante dous mezes consecutivos.

Art. 9°. As sessões do Congresso poderão ser prorogadas
ou adiadas pelo tempo que for necessario, a juizo da maioria
de seus membros.

Art. 10. O Con~resso pode ser extraordinariamente con
vocado pelo Governador do Estado ou pela maioria de seus
membros, por motivos de ordem publica, com designação do
lugar em que deve elle reunir-se, quando não seja possivel
fazeI-o no lugar já designado.

Art. 11, O mandato não é imperativo.
Art. 12. Considera-se renuncia do mandato o não com

parecimento do deputado durante uma sessão annual inteira,
sem mandar excusa ao Cougresso.
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Art. 13. Cada legislatura durará dois anDOS, não po
dendo o Congresso, em caso algum, ser dissolvido.

Art. 14. Em caso de vaga, por qualquer motivo, o Go
vernador mandará proceder á eleição para preenchimento da
mesma vaga, logo que receber a respectiva communkação da
-Mesa do Congresso.

Art. 15. As sessões do Congresso serão publicas, salvo
quando, por motivos excepcionaes, for resolvido o contrario
por dous terços dos votos dos deputados presentes.

Art. 16. O Congresso funccionará:
§ 1°. Independentemente de maioria absoluta de seus

membros para discussão das materia da ordem do dia, du
rante 3 hora regimental, até serem esgotadas.

§ 2°. Com a presença de dous terços, pelo menos. quan-
do se tratar da votação:

a) de projectos não sanccionados ;
b) de concessões e privilegios;
c) de projectos de interesRe individual, ou de auxilios á

emprezas ou associações;
d) de impostos que tenham por fim proteger industrias

exploradas com materias primas estrangeiras em prejuizo de
outras dos mesmos productos exploradas com materias primas
nacionaes;

e) do augmento de despeza não incluida no orçamento j

f) de despeza nova, mesmo que seja proposta pelo gover
no, exceptuadas as que forem projectadas para organisação dos

.serviços publicos.
§ 3°, Em regra, porém, as deliberações ,do Congresso,

são tomadas por maioria de votos.
Art. 17. O Congresso reconhecerá os poderes de seus

membros, elegerá a Meza e promulgará seu Regimento inter
terno, sob as ·bases seguintes:

§ 1°. Nenhum projeclo de lei ou resolução será submet
tido á discussão sem que tenha sido rlarlo para ordem do dia,
pelo menos 24 horas antes;

§ 2°, Cada projecto passará por tres discuscões.
§ 3°. De uma. a outra discussão o inter7allo não poderá

ser menor de 24 horas.
Art. 18. O Congresso organisará sua secretaria, fixando
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os vencimentos dos respectivos funccionarios, que serão nomea
dos pela Mesa.

Art. 19. E' absolutamente incompativel o exercicio de
qualquer funcção publica com o mandato legislativo, durante
as sessões.

Art. 20. Os membros do Congresso terão subsidio mar~

cado em lei especial, na ultima sessão de cada legislatura para
Tigor,ar na segninte.

Art. 21. Os membros do Congresso são inviolaveis pelas
opiniões e pelos votos que emittirem no exercicio de suas
funcções.

Art. 22. Os membros do Congresso não poderão sofrer
imposição de pena, nem se quer ser processados criminalmen
te, sem previa licença do mesmo Congresso, salvo o caso de
flagrante delicto, em crime inafiançavel Nesté caso levado o
processo até a pronuncia exclusive, a autoridade processante
remetterá os autos ao Congresso, para este resolver sobra ao
procedencia da accusação e ser ou não o deputado suspenso
de suas funcções.

Art. 23. Os membros do Congresso ao tomarem assento
contrahirão solemne compromisso de bem cumprirem seus de
veres.

Art. 24. Os membros do Congresso não poderão fazer
parte de directorias de bancos, companhias ou emprezas que
gozarem de ~arantias de juros ou quaesquer outros favores do
Estado.

Art. 25. Nenhum membro do Congresso, dentro de um
anno ap6z a expiração do prazo de seu mandato, poderá acceitar
cargo ou commissão, cujos vencimentos houverem sido augmen
tados na legislatura de que fez parte, salvo o caso de com
missões technicas ou scientificas.

Art. 26. Compete privativamente ao Congresso:
1°. Fazer leis, suspendeI-as, alteraI-as'e revogai-as;
2°. Orçar a receita e fixar a despeza annualmente, e to

mar as contas do exercicio financeiro anterior;
3°. Autorisar o Poder Executivo a contrahir emprestimos

e fazer outras operações de credito, fixando o maximo dos
compromissos annuaes, que tiverem de pezar sobre o Estado;

4°. Legislar sobre a divida publica e sobre os meios de
satisfazer seu pagamento;
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5°, Determinar a arrecadação e distribuição da. reuda. do
Estado, estabelecendo as contribuições, taxas e impostos ne
cesMarios, na conformidade da Constituição Federal;

6°. Fixar annualmente a força publica, sua despeza, e
legislar sobre sua organisação ;

7°, Determinar a administração dos bens do Estado e
providenciar sobre sua. acquisição, alienação e arrendamento ;

8°. Legislar sobre o ensi (\ publico;
9°. Legislar sobre a organisação municipal, de Rccordo

com o que prescrever esta ConQtituição ;
10. Legislar sobre a organisação judiciaria e providen

ciar sobre a reforma e codificação das leis do processo sobre
as bases estabelecidas nesta Constituição;

11. Decretar a divisão civil e judiciaria do Estado;
12. Autorisar o Poder executivo a entabolar com outros

Estados da União ajustes e negociações, sem caracter politico,
dependentes de sua ulterior approvação;

13. Crear e sopprimir empregos publicos, ffixar-Ihes as
attribuições e vencimentos;

14. Deliberar sobre anne;raçao ao territorio da 'Estado
do territorio de outros Estados, e em gerll.l sobre toda questão
de limites, de accordo com o que estatúe a Constituição Federal;

15. Regular as condições prOf"essuaes da ele~;íi ~ para os
cargos do E-stll.do e do municipio, de accordo com as disposi
ÇÕE'S da Constituiçã) Federal;

16. Organisar a milícia do Estado e estabelecer os pre
ceitos disciplinares a qne deve fiçar sujeita;

17. Legislar sobre o commercio, immigração, colonisação,
industrias e agricultura. nos limites da Constituição Federal;

18. Legislar sobre obras publicas, estradas, vias.ferreas,
canaes e navegação de rios, que não estejam subordinados á
administração Federal;

19. Legislar sobre desapropriação por necessidade ou uti
lidade publica do Estado e do municipio, mediante previa. in
demnisação, determinando os casos e as formas em que deve
ter logar;

20. Legislar sobre terras publicas, mineração e industrias
extractivas ;

21. Legislar sobre regimen penitenciario, correccional e
detentivo;
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22. Organisar os codigos florestal e rural;
23. Legislar sobre assistenciu publica e distribuiçi'io de

soccorroSi
24. Legislar sobre hygiene publica;
25. Decretar os casos de responsabilidade e regula,ri ar

o processo do Governador e dos vice-Governad res do Estado;
26. Decretar leis que tornem effectiva a responsabilidade

dos tunccionarios que tiverem a seu cargo a arrecadação e
distribuição das rendas do Esta.do;

27. Decretar toda~ as leis e resoluções necessarias ao
exenicio dos poderes creados por esta Oon tituição;

28. Legislar sobre instituições de credito real e agricola
e sobre mobilisação do solo;

2~. Legislar sobre qualquer outro objecto de interesse
do Estado em todos os casos não reservados exclusivamente ao
poder federal ou municipal;

30. Reconhecer os poderes do Governador e dos vice·Go-
vernadoreR; .

3J. Marcar os vencimentos do Governador do Estado, os
quaes não poderão ser alterados pela legislatura comprehen
dida no seu periodo administrativo;

32. Conceàer licença ao Governador para ausentar-se do
Estado por tempo determinado;

33. Conceder licen~a aos membros do poder judiciaria,
com ou sem ordenado, de quatro mezes até um anno, no ma
ximo;

34. Ceder aos municipios, mediante requisição das res
pectivas camaras, os edificios ou as propriedades do Estado
que, não sendo necessarios ao serviço deste, seiam de neces
sidade ou utilidade para aquelles;

35. Conceder amnistia nos limites da j~risdicção do Es
tado;

36. Legislar sobre telegraphos e correios do Estado;
37. Conceder, por tempo limitado, privilegios a invento

res, primeiros introductores e aperfeiçoadores de industrias
novas, salvas as attribuições do governo federal;

38. Cassar os poderes do Governador e dos vice-Gl)ver
nadares no caso de demencia ou incapacidade phy:sica, plena
mente provadas e reconhecidas por dous terços tlos membros
do Congresso j
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39. Julgar os crimes de responsabilidade QO Governador
e dos vice-Governadores.

Art. 27. Compete ao ()ongresso:
1°. Reclamar a intervenção do Governo da União nos

casos dos afts. 5°, 6° e n. 15 do art. 48 da Constituição Fe
dera.l ;

2°. Velar pela guarda e fiel execução das leis federaes
~ estadoaes.

SECÇÃO IV

Das leis e resoluções

Art. 28. As leis e resoluções podem ter origem em pro
jecto de qualquer membro do Poder Legislativo, em proposta
do Poder Executivo ou em representação de um terço das ca
maras municipaes.

Art. 29. Approvado um plano de lei será elle enviado
ao Governador do Estado que, acquiescendo, o sanccionllrá e
o mandará publicar dentro do prazo de dez dias.

§ unico. Se o Governador o julgar inconstitucional ou
contrario uos interesses do Estado, oppor·lhe·ha o seu veto mo
tivado, mandando immediatamente pelo orgão official publicar
as razões em que se tiver fundado.

Art. 30. O silencio do Governador no prazo acima de
terminado importa a sancção da lei.

Art 31. A sancção dlls leis se fará pela forma seguinte:
O Congresso Legislativo do Estado do Paraná decre

tou e eu sancciono a lei seguinte: (Integra da lei).
Art. 32. Quando um plano de lei fôr regeitado pelo Go

vernador, e por estp, devolvido ao Congresso, será elle sub
mettido a uma só discussão e votação nominal, e approvado
por dons terços dos votos dos deputados presentes, voltará
áquelle que o fará promulgar.

§ unico Esta promulgação se fará pela forma seguinte:
O Congresso Legislativo do Paraná decretou e eu pro

mulgo a seguinte lei: (Integra da lei).
Art. 33. Não sendo a lei publicada pelo Governador no

prazo do art. 29 e na hypothese do art. 32, o presidente
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do Congresso a promulgará dentro de 48 horas, a contar da ex
piração do prazo de dez dias, pela fórma estabelecida no § unico
do art. precedente.

Esta promulgação se fará, esteja ou não reunido o Con
gresso.

Art. 34. No caso do art. 32, o projecto poderã ser mo
dificado na conformidade das razões apresentadas pelo Gover
nador.

ATt. 35. Os projectos, propostas ou reclamações regei
tadas totalmente pelo Congresso, não poderão ser novamente
apresentadas na. mesma sessão annual.

CAPITULO TI

Do Poder Execut.h..o

SECÇÃO I

Do GO'vernador do Estado e suas attribuições

Art. 36. O poder executivo é confiado a um cidadão de
nominado «Governador do Estado », que será E'leito pelo voto
directo do povo, com mandato por quatro annos.

ATt. 37. O Governador terá inteira Te. ponsabilidade dos
actos que praticar. por si ou por seus secretarios, no exerci·
cio de snas attribuições.

Art. 38. O Governador, em suas faltas e impedimentos,
será substituido no exercicio de suas suas funcções pelos vice
Governadores, eleitos pelo mesmo mono e pelo mesmo tempo.

Nas faltas e impedimentos destes sel-o-ha pelo Presidente
e vice-Presidentes do Congresso.

Art. 39. O exercicio do cargo de Governador cessa pe
remptoriamente no dia em qUA expir<l.r o seu período gover
namental.

Ârt. 40. O Governador e os vice·Governadores ao em
possarem-se de seus cargos farão solemne promessa de bem
cumprirem os seus deveres, respeitando e fazeDllo respeitar as
Constituições e leis da União e do Estado, promovendo o pro
gresso e engrandecimento deste.
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Al't 41. Se o Congresso não estiver reunido, a promes
sa será feita perante o Superior Tribunal de Justiça, reunido
em sessão solemne.

Art. 42. O Governador do Estado, quando no exercicio
do seu cargo, perceberá os vencimentos fixados em lei.

Art. 4~. O Governador não poderá se ausentar do ter
ritorio do Estado sem licença do Congresso, sob pena de per
da de seu cargo.

§ unico. Se o Congresso não estiver reunido, a licença
será concedida por seu presidente, que a elle opportunamente
submetterá o seu acto.

Art. 44. Em saso de vaga do cargo de Governador, fal
tando dous annos para a terminação do periodo governamen
tal, far-se-ta nova eleição, e o eleito servirá até o fim do
mesmo periodo.

No caso de faltar menos de dous annos o substituto le
gal occnpará o cargo até preencher o tempo.

Art. 45 São absolutamen.te incompativeis as funcções do
cargo de Governador com as de qualquer outro cargo federal
ou estadoal, electivo ou não.

Art. 46, O Governador on vice-Governador que estiver
em exercicio du cargo no ultimá anno do periodo governamen
tal não poderá ser reeleito.

Art. 47. Compete ao Governador:
1°, Sanccionar, promulgar e fazer publicar as delibera

ções do Congre so, bem como expedoír. instrucções, decretos e
regulamentos para a boa execução das leis;

;&0. Resolver os conllictos de ordem administrativa;
3°. Prestar ao Congresso do ~stado as informações e os

esclarecimentos que lhe forem requisitados;
4°, Confeccionar o projecto de orçamento de receita e

despeza do Estado, para ser apresentado ao Congresso no ini
cio de cada sessão annual ;

5°. Representar ao governo da União contra abusos que
forem praticados por funccionarios federaes, residentes no Es
tado ;

6°. Desenvolver, com os
os serviços da civilisação dos
naI;
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7°. Convocar o Congresso extraordinariamente no caso
permittido por (:lsta Constituição;

8°. Fazer propostns de leis ao Congresso, sem prejuizo
das privativas attribuições d'este;

9°. Velar pela fiel execução das leis;
10. Mobilisar e distribuir a força publica. do Estado;
11. Nomear, suspender e demittir os funccionarios pu

blicas do Estado, na forma das leis;
12. Nomear e remover os juizes de primeira instancia

na forma das leis;
13. Prover os cargos da milicia civica, decretar sua mo

bilisação, no caso de perturbação da ordem publica, dando
conhecimento ao Congresso deste seu procedimento;

14. Conceder licença e aposentar os funccionarios publi
cos do Estado, na forma las IHis;

15. Applicar as verbas votadas pelo Congresso para os
diversos serviços da adffitini~trnç~o ;

16. Contrahir emprestimos e fazer outras operações de
credito, autorisadas pelo Congresso;

17. Celebrar com outros Estados ajustes e convenções sem
caracter politico, mediante Il.Ulorisação do Congresso, ad rele
rendum dos poderes da União;

18. Apresentar ao 80ngresso no 1°. dia de cada sessão
annual, uma mensagem, em que dará conta dos negocias do
Estado, e indicará as providencias legislativas reclamadas pelo
serviço publico;

19. Representar o Estado em suas relações officiaes com
a União e com os outros Estados;

20. Mandar proceder á eleição para os cargos da União
e do Estado;

21. Reclamar, não estando reunido o Congresso, a in
tervenção e o auxilio do Governo da União. nos casos dos arts.
5°, 611 e n. 15 do art. 48 oa Constituição Federal i

22. Decretar despezas e soccorros extraordinarios, nos
casos de epidemia ou de calamidade publica, sujeitando seu
acto á approvação do Congres~o, em sua primeira reunião i

23. Commutar e perdoar penas impostas aos funcciona
rios do Estado, por crime de Ttlsponsabilidade, m~diante in
formação motivada do Superior Tribunal de Justiça;
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24. Communicar á autoridade judiciaria a responsabili
dade de qualquer funccionario do Estado.

SECÇÃO II

Da responsabilidade do Governador'

Art. 48. O Governador será submettido á processo e
julgamento. nos crimes de responsabilidade, perante o Con
gresso Legislativo do Estado.

o Art. 49. O Governador do Estado só será submettido a
julgamento quando o Congresso declarar procedente a accusa
ção que lhe fôr feita. Uma vez tlecretada a pronuncia, será
immediatamente suspenso de suas funcções, e para o seu pro
cesso e julgamento, o Congresso será presidido pelo presidente
do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença condemnatoria só poderá ser proferida par
dois terços dos votos dos deputados presentes.

Art. 50. Para constituir crime de responsabilidade é es-
sencial que o facto imputado ao Governador attente:

1°. Contra a;, Constituições e leis da União e do Estado;
2°. Contra o livre exercicio dos poderes publicos;
3°. Contra o gozo ou o exercicio dos direitos politicos e

individuaes dos cidadãos;
4 11

• Contra a segura.nça interna do Estado;
5°. Contra a probidade da administração e moralidade

do governo;
6°. Contra a guarda e applicação legal dos dinheiros pu-

blicos; .
Art. 51. Lei especial regulará a forma de accusação,

processo e julgamento desses delictos.
Art 52. As penas para os delietos de responsabilidade

serão somente as de suspensão do cargo até seis mezes, no
maximo, e de demissão, com ou sem incapacidade para exer
cer outra funcção Estadual.

§ unico. Em caso algum, porém, cessará a obrigação de
sati fazer o damno can ado, que será pedida pela acção civil
commum.
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SECÇÃO ln
Dos vice-Governadores

Art. 53. Aos vice-Governadores compete substituir o Go
vernador em suas faltas e impedimentos, e exercer todas as
attribuições commettidas áqueHe.

Art. 54. A substituição será feita segundo a ordem em
que estiverem collocados os vice·Governadoras, a começar pelo
primeiro.

Art. 55. Quando não estiverem no exercicio do cargo,
podem os vice-Governadores exercer o mandato legislativo..

Perdem.n'o, porém, logo que entrarem no exercicio das
funcções executivas.

SECÇÃO IV

Dos secretarios de Estado

. Al't. 56. O Governador será auxiliado na administração
por secretarios de Estado de sua immec1iata connança, os quaes
lhe subscreverão os actos e dirigirão as respectivas secretarias.

Art. 57. As secretarias de Estado serão tantas quant\\s o
Congresso em lei ordinaria determinar, na qual fixará as at
tribuições de cada uma.

Art. 58. Os secretariús serão demissiveis ad-nutum, e
não poderão accumular outro emprego ou funcção publica fe
deral ou Estadual, electiva ou não.

Art. 59. O cidadão que acceitar a nomeação de secretario
de Estado perde qualquer funcção publica que exerça.

Art. 60. Os secretarios oe Estado só se corresponderão
com o Congresso, por escripto, ou pessoalmente em confere::l
cias com as commissões delle.

Art. 61. Os secretarios dirigirão annualmente relatorios
ao Governador, que os fará imprimir, e remetterá com sua
mensagem ao Uon~resso.

CAPITULO III

Do Poder JudiciaI-io

Art. 62. O poder judiciaria do Estado serã autonomo e
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independente em suas decisões, bem como na interpretação
das leis que tiver de applicar.

Art. 63. O poder judiciario será exercido:
1u. Por um tribunal denominado Superior Tribunal de

Justiça do Estado, com séde na capital e jurisdicção em todo
o Estado;

2°. Por juizes de dirtlito, nas comarcas;
30. Pelo tribunal do jury, nos termos;
4°. Por juizes districtaes e tribunaes correccionaes, nos

districtos.
Art. 64. Os membros do Superior Tribunal de Justiça

do Estado, denominados - Ministros - serão escolhidos pelo
proprio Tribunal, d'entre os juizes de direito do Estiado, pelo
principio da antiguidade absoluta, da idade, ew caso de igual
antiguidade, e de capacidade moral, em caso de igualdade de
antiguidade e idade;

§ unico. Os Ministros do" Superior Tribunal de J ustiÇll
do Estado, serão vitalicios e só poderão perder seus cargos
por incapacidade physica ou moral, plenamente provada e res
conhecida pelo mesmo Tribunal.

Art. 65. Os juizes de direito serão escolhidlÍ!I pelo Go
vernador dentre os bachareis ou doutores, graduados por qual
quer faculdade juridica do Brasil, que tiverem o noviciado
exigido por lei ordinaria e se houverem habilitado perante o
Superior Tribunal de Justiça e que forem por este classificados
e apresentados em lista.

§ unico. Os juizes de direito serão vitalicios, e só po
derão ser removidos a pedido ou por conveniencia publica, na
fórma que fôr estabelecida em lei ordinaria, e com informação
do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 66. O tribunal do jury é mantido nos termos, para.
conhecimento das causas criminaes de sua competencia.

§ unico. E' igualmente maI!tido seu carll.cter popular.
Art. 67. Os juizes districtaes, em numero de tr6S, serão

eleitos pelo voto directo do povo, com mandato triennai, exer
cendo cada um d'elles suas funcções por um anno sómente,
salvas as excepções que forem determinadas em lei ordinaria.

Art. 68. Para conhecimento e julgamento dos pequenos
delictosr haverá em cada districto um tribunal correccional,

qCl
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composto dos tres juizes districtaes e mais dous jurados, ti
rados á sorte.

§ unico. O sorteio dos jurados membros do tribunal cor
recr.ional, será feito de accordo com o que for determinado em
lei ordinaria.

Art. 69. Para representar os interesses da soCiedade, da
justiça e do Estado, perante todos os juizes e tribunaes, será
instituido um ministerio publico.

A nomeação de seus membros é da competencia exclusiva
do chefe do poder executivo.

Art. 70. Uma lei especial tratará:
a) da divisão judiciaria do Estado;
b) da investidura dos cargos da magistratura e de suas

condições;
c) da discriminação especificada das competencias de cada

juiz e tribunal;
d) das differentes representações do ministerio publico,

suas funcções e condições. necessarias para a investidnra ;
e) dos vencimentos dos magistrados e dos funccionarios

da justiça;
f) da substituição e remoção dos juizes;
g) do modo da nomeação dos funccionarios da justiça;
h) de regular os casos de licença dos funccionarios da

justiça;
i) das incompatibilidades.
Art. 71. Na lei da organisação judiciaria se observarão

&8 bases seguintes, além dos demais detalhes a ella exclusiva
mente proprios:

A) E' da competencia do Superior Tribunal de Justiça,
além de outras attribuições que lhe serão conferidas em lei:

a) julgar em gráo de recurso as sentenças e decisões dos
j~zes e tribunaes, respeitadas as alçadas;

b) julgar os crimes de responsabilidade de seus mem
bros, e dos juizes de direito;

c) decidir DS conilictos de jurisdicção entre as autorida
des judiciarias e entre estas e as administrativas;

d) tomar assentos que terão força obrigatoria na inter
pretação das leis do Estaflo ;

e) resolver em cada e::specie em discussão, assim como
discutir e decidir e(J)·officio, independentemente de qualquer
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provocação de partes, sobre a inconstitucionalidade de qual
quer medida legislativa ou executiva j

n proceder á habilitação ao cargo àe juiz de direito e
dar posse aos nOIneadosj

g) declarar avulsos os juizes de direito, nos casos que
forem definidos, e decidir dos casos de incapacidade physica
ou Inoral de qualquer de seus membros e dos juizes de direito j

h) eleger annualmente seu presidente, nomear seu se
cretario, empregados e escrivão, sendo este mediante concurso;

i) dar posse aos Ministros por elle nomeados i
j) remetter annualmente ao chefe do Executivo a lista

de antiguidades dos juizes de direito;
k) conceder habeas-cor'pus e exercer as demais jurisdi

ções eIn que decide em la.. instancia, com recurso para o Su
premo Tribunal Federal, nos casos previstos pela Constititui
ção da União.

B) E' da competencia do juiz de direito nas comarcas,
além de outras attribuições:

a) processar e julgar, nas sédes das comarcas, todas as
causas de sua alçada i

b) julgar todas as causas, cujo preparo pertencer aos
juizes districtaes;

c) exercer as funcções de juizes de casamentos nas sédes
das comarcas

d) presidir o jury nos termos de sua comarca i
e) processar e julgar os crimes de responsabilidade do

Tribunal correccional, dos juizes districtaes e serventuarios da
justiça a elles sujeitos;

f) julgar em gráo de recurso ou de appellação as deci
sões da alçada do juiz districtal i

g) conceder habeas-corpus.
C) Compete aos juizes districtaes, além das demais at

tribuições :
a) exercer nos districtos as funcções de juizes de casa

mentos, com as restricções estabelecidas em lei ;
b) fazer parte dos tribunaes correccionaes j
c) preparar tod:J.s as causas outr'ora pertencentes aos

juizes mnnicipaes, salvo nos municipios, sédes de comarCaR,
assim como preparar e julgar as de sua alçada.

Art. 72. E' sempre permittido o recurso aos juizes ar-
'.::u
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bitros, com tanto que sejão suaS decisões homologadas por seno
·tença e não versem sobre causa em que sejão interessadas
quaesquer pessoas incapazes de transigir. Taes decisões serão
executadas sem appellação, se as partes accordarem em excluil-a.

Art. 73. Serão movidas na capital todas as causas em
que o Estado demandar ou fôr demandado.

Art. 74. Nenhum magistrado perceberá custas pelos actos
ne praticar.

Art. 75. E' absolutl>mente incompativel qualquer cargo de
magistratura com outro da União ou do Estado. electivo ou não.

Art. 76. O Superior Tribunal de Justiça decide em 20.
instancia e põe fim ás causas com as excepções impostas pela
Constituição e pelas leis federaes.

Art. 77. Todas as comarcas do Estado serão de uma só
cathegoria, cessando a classificação por entrancias.

Art. 78. A lei judiciaria estabelecerá a divisão das co
marcas, tendo em vista a superficie da região, a população, o
desenvolvimento industrial ou agricola, a maior commodidade
possivel dos habitantes, o movimento do fôro e a facilidade na
administração da justiça.

§ unico. Fixados assim os limites das comarcas não po
derão ser alterados, ante!' de decorridos dez annos da data
da ultima demarcação.

Art. 79. O Congresso do Estado logo que entrar em seus
trabalhos ordinarios proverá a codificação das leis processuaes,
pelos meios que julgar mais promptos e expeditos.

Art. 80. Na codificação das leis do processo se attenderá
ás seguintes bases:

a) manter a unidade da J urisprudencia ;
b) reduzir as formalidades do processo e diminuir os prazos;
c) ampliar os recursos, tanto quanto fôr compativel com

a organisação judiciaria;
'd) diminuir as custas do processo.

TITULO IV
Do D1unicipio

CAPITULO UNICO

Art. 81. O Estado continúa a ser dividido em circums-
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cripções territoriaes, !lom a denominação de - Mzmicipios
com administração, direitos e interesses proprios.

Art. 82. Somente ao poder legislativo do Estado compete
a creação de novos municipios, e alteração das circuIDscripções
actuaes, mediante reclamaçfLo dos povos.

§ unico. Quando a alteração se referir á partes de mais
de um municipio, se faz necessaria a audiencia dos respectivos
governos municipaes. .

Art. 83. O municipio será autonomo na gestão de seus
negocioso Suas deliberações independem de sancção de qual
quer poder do Estado, salvas as restricções feitas por esta
Constituição.

Art. 84. O governo municipal terá sua sMe nas cidades
e villas ora existentes, e n'aqoellas que se crearem.

Art. 85. O governo municipal é delegado;
1°. A uma corporação deliberante, com a denominação

de Gamara Municipal j

2°. A um cidadão encarregado das funcções executivas,
denominado Prefeito.

Art. 86. A acção do governo municipal estende-se:
a) A todos os bens do patrimonio Municipal, destinados

ao uso e goso commum dos municipes, e ás rendas publicas
municipaes ;

b) A todas as despezas legaes do municipio, e aos meios
de occorrer a elIas ;

c) A todos os serviços de utilidade commum do munici
pio, e obras publicas municipaes;

d) A policia municipal e a serviços que lhe dizem res
peito;

e) Aos estabelecimentos fondallos pelos municipios, e por
elies sustentados ou ,destinados á utilidade publica municipal.

Art. 87. Ao governo municipal compete a applicação e
execução local das leis e regulamentos dos poderes da União
e do Es-tado na execução de serviçus de caracter geral, uma
vez que não impliquem com a boa administração dos negocios
municipaes.

Art. 88. O governo municipal poderá representar aos po
deres do e Estado da União contra qualquer abuso 00 illegalida
de praticados pelos agentes dos mesmos poderes, e bem assim
sobre assumptos que não sejam de interesse puramente local.
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Art. 89. E' permittido ao governo mnnicipal decretar
desapropriações por utilidade ou necessidade publica munici
pal, e de hnrmonia com os casos e fórmas determinadas por
lei do Estado.

Art. 90. O governo de um municipio poderá celebrar com
os de outros Rjnste~, convenções ou contractos de interesse
municipal, administrativo ou fiscal, submettendo-os á approva
ção do Congresso legislativo do Estado.

Art. 91. A' fazenda municipal compete o processo exe
cutivo para a cobrança de suas dividas, reudimento de seus
bens e multas que lhe pertencerem, nos mesmos casos e pela
fórma pela qual o fizer a do Estado.

Art. 92. O governo municipal creará os cargos do muni
cipio, definirâ suas attribuições e marcará seus vencimentos.

Art. 93. As camaras municipaes compor-se-hão de tan
tos membros denomidados Camaristas, quantos forem fixados
por lei, tendo-se em vista a importaucia e população de cada
municipio.

Art. 94. As camaras serão eleitas por suffragio directo
do povo, de accordo com o que fôr determinado por lei do Es
tado, com mandato por quatro annos.

Art. 95. AR camaras municipaes deliberarão, resolverão
e legislarão sobre todos os assumptos da administração, eco
nomia e policia municipaes, e sobre:

a} Orçamento de receita e despeza municipaes ;
b) Emprestimos;
c) Contribuição e impostos, seu systema de arrecadação

e fiscalisação;
d) Acquisição, reivindicação, systema de administração,

alienação, permuta, locação, arrendamento, aforamento, hypo
theca e outros contractos :sobre bens proprios do municipio;

e) Organisação de corpos de guardas locaes para o ser
viço de policia e segurança publica do municipio;

/) Imposições de penas correccionaes e administrativas 80
todos os funccionarios municipaes, sem prejuízo da acção da
justiça publica.

Art. 96. As deliberações das camaras municipaes que of·
fenderem as Constituições e leis dR União ou do Estado serão
suspensas provisoriamente pelo poder judiciario, ex-ojficio,
quaudo deUaa tiver sciencia, e annulladas pelo Congresso, dei-
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de que haja contra ellas representação motivada de vinte mu
nicipes, pelo menos, qualificados eleitores.

Art. 97. Serã gratuito o cargo de camarista.
Art. 98. A eleição do prefeito se fará conjunctamente

com a da camara municipal.
Art. 99. O prefeito terá mandato por quatro annos e

poderá ser reeleito.
Art. 100. As camaras municipaes poderão marcar uma

remuneração pecuniaria para os seus prefeitos. -
Art. 101. As camaras municipaes não serão oneradas com

cu tas de processo em que não sejam partes.
Art 102. O Estado prestará soccorros aos municipios,

que em caso de calamidade publica os olicitarem.
Art. 103 Compete ao prefeito, além de outras attribui

çôes, que serão definidas em lei:
a) convocar, abrir, presidir e encerrar as sessões ordina

fias e extraordinarias das camaras municipaes, não tendo, po·
rém, voto no caso de empate;

b) nomear, suspender, licencear e demittir os funccioul
rios municipaes i

c) representar o municipio em juizo, podendo passar·
seu nome procuração e constituir advogado, onde não o 11
como empregado permanente;

d) apresentar por occasião da abertura de cada sessá\!
da camar& um relatorio circumstanciado de todas as occurren
cias que se deram no interval10 de uma sessão a outra, pro
pondo as medidas que julgar opportunas;

e) fazer arrecadar as rendas municipaes ;
f) ordenar as despezas que se houverem de fazer, de con·

formidade com o orçamento da camara ;
g) dirigir e fiscalisar todos os serviços mnnicipaes;
h) apresentar á camara o balanço da receita e despeza

do exercicio findo com os documentos justificativos.
Art. 104. O prefeito é responsavel pela má gestão dos

negocios do municipio, e applicação de suas rendas.
Art. 105. Os dous terços dos municipius do Estado po

dem requerer a revogação de qualquer lei votada pelo Con
gresso, desde que se trate de llougmento de despeza ou cr611ção
de novos impostos. Neste caso será suspensa a execução da
mesma lei. até que o Congresso resolva novamente sobre elIa.

I :>



---~08---

Art. 106. E' incompativel o cargo de prefeito com outro
qualquer emprego publico.

TITULO V
Do Regilnen eleit.oral

CAPITULO I

Da eleição em geral

Art. 107. O voto nas eleições para deputados, Governa
dor, vice-Governadores, membros dos governos municipaes e
juizes districtaes, será dado em eleição directa pelos cidadãos
que se alistarem eleitores, na forma desta Constituição e lei
regulamentar.

Art. 108. Terão direito de voto nas eleições acima men
cionadas, os cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, que
souberem ler e escrever.

Art. 109. São elegiveis todos que podem ser eleitores,
salvas as restricções estabelecidas nesta Constituição e lei re
gulamentar. .

Art. no. Nenhum cidadão poderá se alistar eleitor senão
no districto de seu domicilio, tendo neIle pelo menos um anno
de residencia, com animo de permanecer, antes dIlo qualifica
ção.

Ninguem poderá votar senão no collegio de seu districto.
Art. 111. As eleições se farão por escrutinio secreto,

garantindo-se, entretanto, ao eleitor a faculdade de aSBign~

sua cedula, quando assim o queira fazer.
Art. 112. Nenhum eleitor será preso um mez antes e

quinze dias depois da eleição, salvo o caso unico de flagrante
delicto em crime inafiançavel.

Art. 1]3. No caso de vaga de qualquer cargo de eleição
popular, se procederá á eleição de novo fuuccionario no tem"
po e pelo modo que a lei determinar.

Art. 114. Lei especial regulará o modo de qualificaçã.o,
o pl'oÇlesso e as incompatibilidades eleitoraes, garantindo a re
presentação das minorias no Congresso e nas camaras mu
nicipaes.
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CAPITULO TI

Da eleição dos membros elo Congresso

Art. 1J"i. A pleição dos membros do Congresso do Es
tado do Paraná será feita simultaneamente em todo o Estado.

Art. 116. São condições de elegibilid.ade para deputado
ao Congresso do Estado:

1°. Ser cidadão brllzileiro nato ou naturalizado, e estar
no gozo de seus direitos civis e politicos ;

2°. Idade de 2J annos completos, e residencia no Esta
do, de um anno, pelQ menos, para os brazileiros natos, e
de cinco para os naturalizados;

A condição de residencia é dispensada para os filhos
do Estado;

3°. Não se achar incurso em qualquer dos casos de ia
eompatibilidades definidas em lei.

CAPITULO ITI

Da eleição do Governador e dos vice-Governadores

Art. 117. O Governador e os vice·Governadores serão
eleitos simultaneamente por suffragio directo do povo e maioria
absoluta de votos.

§ 1°. A eleição para Governador e vice-Governadores
se dará pelo menos seis mezes antes da extincção do mandato
do Governador em exercicio.

§ 2°. Se nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta
de votos proceder-se-ha a novo escrutinio, ao qual somente
concorrerão os dois candidatos mais votados.

No caso de empate considerar-se-ha eleito aquelle que
no primeiro escrutinio houver obtido maior votação e dado o
cuso de ter havido empate nesta votação, considerar-se-ha elei
to o mais idoso.

Art. 118. O processo da eleição e apuração será regu
lado por lei ordinaria.

Art. 119. São condições de elegibilidade para Governa-
dor ~ vice-Governadores: I~?

1°. ser cidadão brazileiro ;
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§ uBico. Não sendo brazileiro nato faz-se necessario ter
dez annos de resirifmcia no Brazil e ser casado com mulher
brazileira;

2°. estar no gozo dos direitos civis e politicos;
3°. ter pelo menos, 30 annos de idade;
4°. ser domiciliado no Estado durante os cinco annos a 11

teriores á eleição, salvo sendo :filho do Estado.
Art. 120. São il1elegiveis para os cargos de Governador

e vice-Governadores:
1°, o governador que exerceu o cqrgo no quatriennio imo

mediatamente anterior áquelle llara o qual Si faz a eleição e
os vice-Governadores que estiverem em exercicio no ultimo
anno do periodo governamental precedente;

2°. os membros da magistratura federal e estadoal;
3°. os membros do Congresso Federal;
4°, os secretarios do presidente da Republica;
5°. os secretarios do Estado;
6°. os parentes consanguineos ou affins, atê o segundo

gráo civil, do Governador e de qualquer dos sens substitutos
que se acharem em exercicio no tempo da eleição, ou que o
houver deixado atÁ seis mezes antes;

7°. os commandantes de districtos e de corpos militares
ou policiaes-;

8°. os chefes de repartições publicas federaes ou esta
doaes.

CAPITULO IV

Da eleição das Gamaras Municipaes

Art. 121. Os membros da camara municipal serão eleitos
na forma prescripta nos artigos desta Constituição e lei re
gulamentar.

. Art. 12l:!. São condições de elegibilidade para camarista
ou llrefeito :

1°, ser cidadão brazileiro j

2°. estar no gozo dos direitos civis e politicos:
3°. ter mais de 21 annos;
4°. ter, pelo menos, dous annos de residencia no munici-

pio;
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5°. não estar obrigado por divida, contracto ou qualquer
responsabilidade para com os cofres municipaes.

Art. 123. Em lei especial serão regula.dos os casos de
incompatibilidades.

CAPITULO V

Da eleição dos juizes districtaes

Art. 124. São condições de elegibilidade dos juizp.s dia
trictaes:

1°. ser cidadão brazileiro, maior de 21 anlios e estar no
gozo dos direitos civis e politicos;

2°. ser filho do districto ou nelle residir pelo menos um
anno antes do dia da eleição.

TITULO VI
Garant.ias geraes de OrdeBl e Progres.o

CAPITBLO UNICO

Art. 125. A presente Constituição offerece a todos Oi ha
bitantAS do Estado do Paranã, as seguintes garantias':

1°. nenhum cidadão pode ser coagido a fazer ou deixar
de fazer cou a alguma senão em virtude de lei;

2°. nenhuma lei será publicada sem exposição dos moti
vos que a determinaram;

3°. nenhuma lei terá efeito retroactivo, salTaS &S de in
terpretação ;

4°. todos são iguaes perante a lei;
Esta Constituição não admitte privlegios tIe nascimento,

fóros de nobreza, ordens honorificas, e todos os privilegios e
regalias que a enlls se ligavam, bem corno não admitte titulos
nobilill.rchicos e de conselho na confocUlidade do que dispõe a
Constituição Federal;

5°, a liberdade espiritual é garantida em toda a sua
plenitude;

6°. é livre o culto de qualquer religião, cujos crentes
J-O
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respectivos poderão associar-se para aqueIle fim, assim como
adquirir bens, observadas tão somente as disposições do direito
commum;

7° a monogamia, base suprema da familia, será consa
grada pelo casamento civil, na forma da Constituição e das
leis federaes;

80
• a liberdade de imprensa é plenamente garantida, fi

cando, porém, expressamente probibido o anonymato;
9°. os cemiterios terão caracter secular, e serão adminis

trados pela autoridade municipal, sem incluir, porém, os re
ligiosos, mantidos pelos crentes de quaesquer confi sões, su
jeitos, todavia, ás prescripções da policia e da hygiene;

10. é livre a todos reunirem-se sem armas e associarem
Fe no territorio do Estado, sendo expressamente probibida a
intervenção da policia, salvo em virtudA de re~uisição dos
convocadores da rpunião ou perturbação da ordem publica;

] 1. é pfrmittido n. todo cidadão reprelientar contra os
funccionarios que não cumprirem os seus deveres, assim como
promover a responsabilidade dos culpados;

12. o domicilio é o asylo invioJavel do cidadão. Ninguem
abi poderá penetrar, sem licença, salvo nos casos determinados
ero lei;

13. a todo cidailão é garantida a liberdade de trabalho,
commercio e industria, sando vedado ás autoridades do Esta
do estabelecer leis prohibitivas, salvos os caso de offensa á
moral, aos bons costume~ e protecção a industrias novas;

14. a todo cidadãLl é livre a investidura de cargos pu
blicas, guardadas as condições de capacidade E:special que as
leis exigirem ;

15. qualquer cidadão pode conservar-se no Estado ou
d'elle sahir, quando lhe convier, levando comsigo sens be:ls,
salvo prejuizo de terceiro;

16. é livre o exercicio de todas as profissões, observadas
as leis de policia e de hyg-iene;

17. A' excepção de flagrante delicto, a prisão não po
derá effectuar-se, senão depois da pronuncia do indiciado, sal·
vos os casos determinados em lei, e mediante ordem escripta
da autoridade competente;

]8. Nmguem poderá ser conservado em prisão sem cul
pa formada, salvas as excepções especificadas em lei; nem le-
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vado a prisão, ou neUa detido, si prestar fiança idonea, nos
casos em que a lei a admittir ;

19. Ninguem será sentenciado, sinão pela autoridade
competente, em virtude de lei anterior, e na forma por eUa
regulada;

20. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena
defeza, com todos os recursos e meios essenciaes á eUa, desde
a nota de culpa, entregue em 24 horas ao preso, e assignada
pela autoridade competente, com os nomes de accusador e das
testemunhas;

21. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua
plenitude, salva a desapropriação por necessidade, ou utilidade
publica, mediante indemnisação prévia.

As minas pertencem aos proprietarios do solo, salvas as
limitações que forem estabelecidas por lei â bem da explora
ção d'este ramo de industria j

22. E' inviolavel o sigillo da correspondencia ;
23. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente;
24. Dar·se-ha habeas-corpus sempre que o individuo sof·

frer ou se achaI: em imminente perigo de soífrer violencia ou
coacção, por illegalidade, ou abuso do poder;

25. A' excepção das causas que, por sua natureza, per
tencem a juizos especiaes, não haverá fôro privilegiado;

26. Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores,
aos quaes ficará garantido por lei um privilegio temporario,
ou será concedido pelo Congresso um premio rasoavel, quan
do haja conveniencia de vulgarisar o invento ;

27. A lei assegurará tambem a propriedade das marcas
tIe fabrica;

28. Por motivo de crença ou de funcção religiosa, ne
nhum cidadão Paranaense poderá ser privado de seus direitos
civis e politicos nem eximir-se do cumprimento de qualquer
dever civico;

29. Os que aUegarem motivo de crença religiosa com o
fim de se isentarem de qualquer onus que as leis da Repu
blica imponham aos cidadãos, e os que Receitarem condecora..
ções ou titulos nobiliarchicos estrangeiros perderão todos os
direitos politicos ;

30. Nenhum imposto, de qualquer natureza, poderá ser
cobrado senão em virtude de uma lei que o autorise.
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TITULO VII
Da .-eCorIDa da Constituição

CAPITULO UNICO

Art. 126. A. Constituição poderá ser reformada:
1°. por iniciativa do Congresso;
2°. por propo~ta do chefe do poder executivo;
3°. lJor petição da maioria das camaras municipaes ;
Art. 127. Quando for promovida a reforma por iniciati

va do Congresso deve ser a proposta aceita por maioria ab
soluta, e só na sessão seguinte será submettida á discussão;

Arc. 128. No caso do numero 2 do art. 126 cumprirá ao
Governador publicar o respectivo plano com a exposição dos
motivos. a qual será submettido á discussão do Congresso.

Art. 129. No caso do numero 3 do art. 126 será a petiçã.o
acompanhada do plano e expo!':ição dos motivos apresentados
ao Congresso, que o submetterá á discussão.

TITULO VIII
Disp()si ...~ões geraes

CAPITULO UNICO

Art. 130. Todos contribuirão para as despezas publicas
do modo e pela forma que as leis determinarem.

Art. 131. O ensino primario será gratuito e generalisado.
Art. 132. O cidadão investido das funcções de qua.lquer

dos tres poderes politicos do Estado, não poderá exercer as de
outro, salvas as excepções estabelecidas nesta Constituição.

Art. 133. São prohibidas as llccumulações de funcções
remuneradas, exceptuadas as substituições legaes e as com
missões scientificas ou technicas.

Art. 134 Sómente nú ca~o de invalidez serão concedidas
aposentadorias, reformas e jubilações aos iunccionarios publi-
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cos que tiverem mais de quinze annos de bons e reaes servi
ços.

§ unico. Estabelecido o monte-pio do E tll.do não poderão
mais ser concedidas aposentadorias, sem prejni7i'l, porém para
as então existentes.

Art. 135. Q funccionario publico qne tiver rlez annos de
bons e reáes serviços será considerado vitalicio e só poderá
perder seu cargo em ca~os muito especiaes, que serão deter
minados em lei ordinaria.

Art. 136. Haverá annualmente correições nos tribunaes,
sob pena de responsabilidade dos magistrados.

Art. 137. Touas as instituições livres, de ensino soperior,
fiscalisadas pelo Estado, poderão conferir diplomas scientificos
e litterarios.

Art. 138. Applicar-se-ha o systema. penitenciaria mitigado
em todas as prisões publicas.

Art. ] 39. As obras de reconhecido valor sobre educação
e ensino serão publicadas por conta do Estado. e os respecti
vos autores terão direito aos premias que forem creados.

Art. 140. Nenhum imposto se estabelecerá sobre jornaes
e livros impressos.

Art. 141. Todo~ os actos, resoluções e deliberações dos
poderes publicas do Estado e do municipio serão publicados
pela imprensa, onde a houver, ou por editaes, salvo o caso
de inquerito em segredo de justiça, por conveniencia da segu
rança publica e da punição dos delinquentes.

Art. 142. Em regra, a concurrencia publica será o prin
cipio dominante para todos os contractos municipaes ou esta
doaes.

Art. 143. Os cargos publicos do Estado, em regra, serão
providos por concur o.

§ unico. Serão determinados em lei especial os casos de
pxcepção.

Art. 144. O Congre.so não poderá en~errar Seus traba
lhos annuaes antes de votar a lei orçamentaria {lo E tado.

Art. 145. E' garantida a divida publica j são reconheci
dos os direitos adquiridos fundados em leis anteriores II esta
Constituição.

Art. 146. O mandato legislativo só terminará no dia da
installação da nova legislatura.
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Art. 147. E' prohibida a promiscuidade nas prisões pu
blicas do Estado, entre os indiciados ou pronunciados e os que
já tiverem sido condemnados por sentença.

Art. 148. As terras do Estado poderão ser vendidas ou
aforadas perpetuamente, como melhor convier ás exigencias e
difticuldades do erario publico. •

Art. 14f}. O Estado poderá auxiliar âquelles que se pro
puzerem fundar estabelecimentos que tenham por fim amparar
as crianças indigentes.

Art. 150. O Estado poderá auxiliar áquelles que se pro
puzerem fundar estabelecimentos de instrucção superior techni·
C:l ou profissional.

Art. 151. Será instituido o monte-pio obrigatorio para
as famílias de todos os funccionarios publicos do Estado.

§ unico. Lei especial regulará a materia.

TITULO IX
Disposições t,rausitorias

CAPITULO UNICO

Art. 1°. Continuam em vigor as leis e regulamentos que
não forem contrarios li. esta Constituição, até que sejam revis
tos pelo poder legislativo.

Art. 2°. Todos os privilegios, garantias de juros, subven
ções á emprezas, concessões de terras, isenção de quaesquer
impostos ou direitos, aposentadorias ou jubilações, concedidos
de 15 de Novembro de .1889 em diante, ficam pendentes de
Bpprovli.ção do Congresso.

Art. 3°. Promulgada a presente Constituição. o Congresso
dará por finda sua missão constituinte, e passará a funccionar
como legislatura ordinuria, pelo tempo que for necessario á
confecção das leis organicas, orçamentarias e complementares.

Art. 4°. O periodo governamental do actual chefe do po
der executivo terminará a 25 de Fevereiro de 1896.

Art. 5°. Todas as leis que se publicarem para a orga
nisação dos serviços de que traí&. esta Oonstituição, serão se
guidas de disposições transitorias, que regulem a iniciação dos
mesmos serviços.
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Art. 6°. O Congresso, na sua primeira sessão legislativa
poderá alterar o subsidio dos Deputados, de accordo com os
recursos financeiros do Estado.

Art. 7° Approvada a redacção da presente Constituição,
será elIa, depois de assignada por todos os deputados presen
tes, promulgada pelo presidente do Congresso em sessão so
lemoe.

Art. 8°. Será declarado dia de festa do Estado aquelle
em que fôr promulgada a presente Constituição.

Ai't. 9°. As primeiras nomeações para os Cll.r~os de Mi
nistros do Superior Tribunal de Justiça serão feitas pelo Go
vernador do Estado, que poderá aproveitar para ellas os actnRes
desembargadores e juizes de direito, que houverem exercido
esses cargos em qualquer Estado.

Art. 10. Para os cargos de juizes de direito poderão
ser aproveitados os actuaes ou escolhidos entre os bacharei e
doutores em direito, de reconhecida capacidade e que tiverem
mais de quatro annos de pratica.

Art. 11. Será creado um archivo publico ao qual perten
cerão a acquisição, guarda e classificação methodica de todos
os documentos que se referirem á historia do Estado e dá Re
publica no mesmo.

Art. ]2. Continúa como symbolo da Patrill. Paranaense
o pavilhão aceito e decretado pela ex-Junta do Governo Pro
visorio do Estado em 9 de Janeiro de 1892.

Art. 13 Será elevado, logo que as finanças do Estado o
permittam, em uma das praças desta Capital, um monumento
commemorativo do immortal fundador da Republica Brazileira
- Benjamin Constant Botelho de Magalhães.

Mandamos, portanto, a todas as autoridadAS, a quem o
conhecimento e execução desta. Oonstituição pertencerem, que
a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como
nella se contém-Publique-sA e cumpra-se em todo o territo·
rio do Estado.

Sala das sessões do Congresso Constituinte do Estado do
Paraná, em Coritiba, aos 7 de Abril de 1892, 5° da Repu
blica..

Sergio Francisco de S. Castro - Presidente.
João Manoel Ribeiro VianDa - 1° secretario.
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Ernesto de Campos Lima. - 20 secretario.
Agostinho Leandro da Costa..
Alberto José Gonçalves, Padre.
Albino José da Silva.
Arthur Ferreira de Abreu.
Arthur de Almeida Sebrão.
Carlos Cavalcanti de Albuquerque.
Carlos Meissner.
Francisco de Almeida Torres.
João das Chagas Pereira.
Joaquim Alfredo Garcia Terra.
Joaquim Pereira de Macedo.
Joaquim José Pedrosa.
Jeronymo Cabral Pereira do Amaral.
José Gonçalves de Moraes.
José Corrêa de Freitas.
Leoncio Correia.
Luiz Braga de Carvalho.
ManoeI de Alencar Guimarães.
ManoeI .José de Faria e Albuquerque.
Ottoni Ferreira Maciel.
Randolpho Pereira Sarzedello.
Vicente Machado da Silva Lima.
Victor Ferreira do Amaral e Silva..
Zacarias de Paula Xaviér.



CONSTITUIÇÃO

DO

ESTADO OE SANTA CATHARINA
PROMULGADA

Em 26 de Janeiro de 1895 (*)

(*) Vid. 11. Constituição primitiva (ll de Jlmho de 1891) a fls. 531 do 1- vol.
desta obra. J .... ,-





- Nós, em nome do Povo Catharinense, aqui reunidos em
Congresso Constituinte, para o fim de rever a Constituição do
Estado, na. conformidade da resolução n. 1359 de 11 de Ou
tubro de 1894, estabelecemos e promulgamos a seguinte Cons
tituição do Estado de Santa Catharina.

TITULO I
Da organilJa('lào do Estado

Disposições preliminares

Art. 1°. A antiga provincia de Santa Catharina con ti·
tue-se em Estado autonomo e independente, fazendo parte in
tegrante da Republica dos Estados-Unidos do Brazil e reco
nhecendo, para o livre exercicio de sua soberania, s6mente as
restricções expressamente definidas na Constituição Federal.

Art. 2°. O Estado adopta para o seu governo a fôrma
republicana, federativa, democratica e representativa, de con
formidade com as disposiç6es da. presente Constituição.

Art. 3°. A soberania reside no povo e ê exercida nos li
mites fixados por esta Constituição.

Art. 4°. Os poderes publicos - legisla.tivo, executivo e
judiciario, orgãos dR. soberania popular, são independentes e
harmonicos entre si.

Art. 5°. O territorio do Estlldo ê o mesmo da antiga pro
vincia, de aecOrdo com os documentos e tradicções historicas.

Art. 6°. O Estado organisar·se-ha tendo por base omu
nicipio independente e autonomo, e, para. os effeitos da admi·
nistração da justiça, se dividirá em comarcas e districtos.

Art. 7°. A capital do Estado continúa a ser Florianopo.
lia, emquanto o contrario não deliberar o Congresso Represen
tatiTO.
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SECÇÃO I

CAPITULO I

Do Poder Legislat,h,-o

Art. 8°. O poder legislativo é exercido por uma camara,
denominada - Congresso Representativo - com a sancção do
GovArnador.

Art. 9°. O Congresso Representativo se comporá de cida
dãos eleitos na proporção de um para quinze mi!, 00 fracção
de quinze mil habitantes, .não sendo o seu numero maior de
quarenta nem menor de vinte e dous.

Art. 10. Cada legislatura. durará tres annos e cada ses
são annual dous mezes, contados do dia da abertura official,
que terá lugar a vinte e dous de Julho de cad& anno.

Art. 11. O Congresso se reunirá na capital do Estado, in·
dependentemente de convocação e celebrarA suas ses~ões no
edificio para tal fim designado.

Paragrapho unico. Por motivo de ordem publica, o pre
sidente do Congre so 1I0derá convocai-o para outro municipio,
onde o mesmo Congresso deliberará sobre a conveniencia de
funccionar fóra da capital.

Art. 12. O Congresso tem por fim legislar sobre todos os
ramos do serviço publico, observadas as limitações feitas nes
ta Constituição, na da União e nas lei5 federaes.

Art. 13. O Congresso funccionará em sessões pnblicas
quando não se resolver o contrario por maioria de votos.

Art. 14. Para haver sessão é indispensavel a presença
de metade e mais um de seus membros, salvo nas sessões pre
pal'atorias.

Art 15. As deliberações e resoluções serão tomadas por
maioria absoluta de votos dos deputados presentes.

Art. 16. São condições de elegibilidade para o Congresso
Representativo:

I. Ser cidadão brazileiro nbto, com residencia eifectiva
de dous annos no Estado, ou naturalisado, com residencia de
quatro;

11. Estar no goso dos seus direitos civis e politk08.
Art. 17. Nenhum membro do Congresso poderá acceitar
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do Governo Federal ou Estadoal commissões ou empregos re
munerados. durante os mezes de sessão, e, se o fizer, terá re·
nunciado o mandato.

Art. ) 8. Durante o tempo das sessões, os membros do
Congresso não poderão exercer outro qualquer cargo publico,
nem accumular vencimentos, tendo, porém, o direito de opção
entre os vencimentos do cargo e o subsidio de deputado.

Paral?:rapho unico. No interval10 das sessões é dado ao
funccionario publico voltar ou não ao exercicio do seu cargo.

Art. 19. No caso de vrga, proceder·se·ha á eleição para
seu preenchimento, e o cidadão eleito sómente exercerá o man
dato pelo tempo que faltar ao substituido.

Paragrapho nnico. Quan~o a vaga se dér, estando já aber
ta a ultima sessão legislativa. não se procederá a nova eleição.

Art. 20. O mandato não é imperativo e pôde ser remo
vido. Os deputados podem renunciai-o em qualquer tempo.

Art. 21. Os membros do Congresso, no exercicio de suas
funcçôes, são inviolaveis por suas opiniões, palavr.<ts e votos.

Cessa a inviolabilidade, nos casos de:
1. Injuria;
n. Aggressão pessoal;
Jlt Imputação calumniosa á vida privada.
Art. 22. Emquanto durar o mandato não poderão er

presos, nem processados criminalmente, sem prévia licença do
Congresso, salvo caso de flagrancia em crime inafiançavel.

Neste caso, levando o processo até a pronuncia, exclu
sive, a autoridade processante remetterá os autos ao Congresso
para resolver sobre a procedencia ds accusação, se o accusado
não optar pelo julgamento immediato.

§ 1°' Se o Congresso declarar improcedeute a accusação,
cessará. nesta e em tempo algum será renovada.

§ 2°. Estas immunidades não affectam, nem contrariam
as estabelecidas por disposições legislativas federae concer·
nentes a seus fnnccionarios que forem membros do Congre soo

Art. 23. Os deputados vencerão diariamente, durante o
tempo das sessões ordinarias e extraordinarias um subsidio
pecuniario marcado na ultima sessão da legislatura antecedente.

Terão tambem, quanllo residirem fóra do logar da reunião,
uma indemnisação para a'J despezas de vinda e volt!l., marcada
pelo mesmo modo e proporcionada á execução da viagem.
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Paragrapho unico. A lei que regular o subsidio poderá
ser alterada, mas a alteração só terá vigor na legislatura se·
guinte.

CAPITULO II

Das attribuições do Congresso

Art. 24. Compete ao Congresso Representativo:
I. Verificar e reconhecer os poderes de seus membros,

eleger a mesa, organisar o regimanto, regular a policia inter
na, nomear, suspender e demittir os empregados de sua se
cretaria, de eonformidade com o art. 101 ;

II. Prorogar as sessões ordinarias, quando assim o exigir
o andamento dos trabalhos;

111. Fazer leis, interpretaI-as, suspendeI-as e re.vogal-as;
IV. Orçar a receita e fixar a despeza do Estado, annual

mente, lançando taxas, tributos e impostos, permittidos pela
Constituição Federal, e tomar as contas da gestão financeira
de cada exercicio ;

V. Decretar a divisão civil e judiciaria do Estado e a
mudança da capital quando convier ;

VI. Crear fi organisar a magistratura;
VII. Reg-ular a administração dos bens do Estado fi au

torisar a alienação delles, quando fôr conveniente ao interesse
público;

VIII. Resolver sobre os limites dos municipios, de accôrdo
com os respectivos Conselhos Municipaes;

IX. Crear e supprimir repartições do Estado, determi
nar-lhes a organisação, fixar-lhes as attribuições e estipular
os vencimentos dos respectivos empregados;

X. Crear a torça publica necessaria ao Estado E\ fixaI-a
annualmente;

XI. Crear estabelecimentos de instrucção em todos os
graus, desenvolvendo o ensino publico;

XII. Estabelecer os casos e lt fôrma por que deva ter
logar a desappropriação por utilidade publica.;

XIII. Regular as condições e o processo da eleição para.
os car~os do Estado;

XIV. Dar posse aos cidarláos eleitos Governlidur e Vice·
Governador e aceitar-lhes a renuncia.;
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XV. Permittil' ao Governador ausentar-se do Estado;
XVI. Conceder privilegios, por tempo determinado e sem

onus para o Estado, aos autores de qualquer invento ou aper
feiçoame::J.to, sem prejuizo de terceiros e infracção das leis fe
deraes;

XVll. Conceder premios honorificos ou pecuniarios por
serviços prestados ao Estado, na fórma da lei ;

XVllI. Autorisar o Governador 8 contrahir emprestimo,
interno ou externo, fazer quaesquer op=rações sobre o credito
do Estado e crear bancos e monte-pios;

XIX. Commutar e perdoar as penas impostas por crimes
de responsabilidade aos funccionarios do Estado;

XX. Legislar sobre a administração, conservação evenda.
das terras devolutas, correios e telegraphos estadoaes e sobre
todos os assumptos que não forem da competencia exclusiva da
União ou dos municipios ;

XXI. Desenvolver o systema de viação do Estado, a na
vegação costeira, a agricultura, a immigração, a colonisação e
as industrias;

XXII. Annullar os actos ou decisõe~ dos Conselhos Mu
nicipaes, manifestamente contrarJOS ás leis federaes e estadoaes;

XXIII. Decidir os conilictos de jurisdicção entre o poder
executivo e os Oonselhos Municipaes;

XXIV. Processar o Governad-or e o seu substituto em
exercicio, nos crimes communs e de responsabilidade, e nOR
desta os membros do Superior Tribunal de Justiça até 8. pro
nuncia, segundo a fôrma do processo que a lei estabelecer,
mediante queixa do offendido;

XXV. Velar a guarda da Constituição e das leis e re
presentar ao Governo Federal contra as leis dos outros Esta
dos que offenderem os seus direitos.

CAPITULO TIl

Da f'orDlaçâo e saocçàodas leis.

Art. 25. Todo o projecto de lei, para ser approvado, deve
passar por trps discussões, com intervallo de j4 horas, pelo
menos, de unill á outra discussão.

§ 1°. As propostas do Governo terão duas discussões.
/--
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§ 2°. Nenhum projecto ou resolução poderá entrar em
discussão, sem que tenha sido dado para ordem do dia, pelo
menos 24 horas antes.

Art. 26. Adoptado o projf:cto de lei do Congresso, este
o enviará ao Governador para sanccionar.

§ 1°. Se o Governador entender que deve sanccional-o
o fará pela seguinte fórmula :-8ancciono e dê·se publicidade.

§ 2°. Se o Governador julgar que não deve sanccional-o,
o devolverá dentro de dez dias ao Congresso, declarando as
razões em que fundou·se.

§ 3°. Devolvido o projecto, será submettido a uma dis·
~ussão e a votação nominal, considerando-se approvado, se
obtiver dous terços de votos dos membros presentes; e, neste
caso, será reenviado IiO Governador, que o promulgará no praso
de cinco dias; se o não fizer, fal-o-a o presidente do Congresso,
que o mandará publicar como lei do Estado, usando da se~uinte

fórmula: - F., presidente do Corzg?'esso Rep1'esentativo do Es
tado de Santa Catharina, faço saber a todos os habitantes des
te Estado, que õ Congresso Rep1'esentativo decreta e promulga
a seguinte Lei (ou Resolução).

§ 4°. O silencio do Governador, além do decendio, importa
a sancção e, no caso de ser esta negada, quando estiver encer
rado o Congresso,o Governador tornará publicas as suas razões.

Art. 27. A sancção e a promulgação effectuam-se pela se·
guinte fórmula :-R, Govemador do Estado de Santa Calha
rina. Faço saber a todos os habitantes deste Estado qzee o
Congresso Representativo decretou e eu sa1tcciono (ou promul
go) a seguinte Lei (ou Resolução).

Art, 28. Os projectos rejeitados, ou não sanccionados, não
poderão ser renovados na mesma sessão legislativa.

Paragrapho unico. Os projectos de lei não poderão ser
sanccionados sómente em parte.

SECÇÃO II
Do Poder Executivo

CAPITULO I

Do Gove"'nador e Vice-Governador'

Arto j9. O poder executivo será confiado a um' cidadão
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com o titulo de Governador do Estado, a quem incumbe a su
prema direcção da administração publica.

Paragrapho unico. O Governador pôde ter um ou dous se
crl;ltarios, além de outros funccionarios necessarios ao serviço
da administração, dentro das verbas orçamentarias.

Art. 30. Simultaneamente com o Governador será eleito
um Vice-Governador, que o substituirá na sua falta ou impe
dimento.

Art. 31. Substituem tambem o Govf\rnador, na falta ou
impedimento do Vice·Governador, o Pre~idente do Congresso e
o do Superior Tribunal de Justiça, na ordem aqui declarada..

Art. 32. O mandato du Governador e Vice-Governador
durarA quatro annos.

Art. 33. São condições de elegibilidade para ser Gover-
nador e Vice· Governador; ,

L Ser brasileiro nato;
II. Ter mais de vinte e cinco annos de idade;
III. Eswr no goso dos direitos civis e politicos ;
IV. Ter nascido no Estado ou ser nelle domiciliado du

rante quatro annos anteriores á eleição, salvo se a ausencia
nunca maior de dous annos, tiver sido motivada por serviço
publico federal ou estadoal ;

V. Ser eleitor no Estado.
Paragrapho unico. São equiparados aos brasileiros natos

os estrangeiros de que tratam os ns. 4 e 6 do art. 69 da Cons
tituição Federal, que achando-se neste Estado, a 17 de ISovem
bro de mil oitocentos e oitenta e nove, sejam casados com bra
sileira ou tenham filhos brasileiros natos e nene tenham, pelo
menos, quinze annos de residencia.

Art. 34. As eleições para Governador ou Vice·Governa
dor serão feitas por voto directo, dentro de 60 dias antes de
findar o quatriennio governamental e na fôrma da lei eleitoral
respectiva. .

Art. 35. A apuração será feita pelo Conselho Municipal
da Capital. e por elIe serão aeclamados Governndl>r e Vice
Governador os cidadãos que forem eleitos.

§ 10. Nesta apuração serão declrados eleitos Governador
e Vice-Goyernador os candidatos que tiverem obtido maioria
de votos;

§ 2". No caso de empate será escolhido o mais velho.
I--
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Art. 36. O Governador, no dia. em que findar-se o mano
dato, deixará improrogavelmente o exercicio do cargo, sueca
dendo-Ihe o recem-eleito e, na falta deste, o substituto legal.

Art. 37. O Governador, não poderá ser reeleito, ou eleito
Vice-Governador, senão quatro annos depois de haver deixado
a administração nos ultimos seis meZ6S do quatriennio.

Art. 38. O Governador residirá na capital e não poderá,
bem como o Vice·Governador, ausentar-se do territorio do Es
tado sem permissão do Congresso Representativo; se o fizerem,
terão renunciado o cargo.

Paragrapho unico. Se o Congresso não estiver reunido e
houver urgencia, será a permissão concedida pelo Conselho Mu
nicipal da Capital.

Art. 39. O Governador e Vice·Governador em exercicio
perceberão pelos cofres do Estado o mesmo subsidio annual pago
mensalmente e fixado por lei, e f6ra do exercicio terão metade
daquelle subsidio.

Parag'rapho unico. O subsidio do Governador e do Vice
Governador, uma vez fixado por lei, só poderá ser alterado para
o pariodo governamental seguinte.

Art. 40. No caso de reuuncia, morte, dflstituição por sen
tença condemnatoria passada em julgado, incapacidade physica
ou moral, suspensão em virtude de pronuncia, do Governador, as
funcçi)es do poder executivo serão exercidas pelo Vice·Gover
nador, até a terminação do periodo governamental.

Proceder-se-ha á eleição para o periodo governamental, se
os mesmos casos se reproduzirem com o Vice·Governador.

Art.41. O Governador e o Vice·Governador, durante o
tempo do mandato, interrompem o exercicio de qualquer cargo
publico que occuparem, bem assim os substitutos, quando estive
rem na administração.

Art. 42. O Governador do Estado, por crimes communs e
de responsabilidade, será processado pelo Congresso Represen
tativo e, decretada por este a procedencia da accusação, será
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Art. 43. Constituem crimes de responsabilidade para o
Governador e seus substitutos, attentar contra:

1. A Constituição e as leis;
II. O livre exereicio dos poderes publicos;
111. A tranquilidade e ao segurança do Estado,;
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IV. O goso e exercicio legal dos direitos politicas ou ia..
dividuaeR; .

V. A probidade da administração e do governo;
VI. A guarda e emprego legal dos dinheiros publicas.
§ 1°. Esses delictos serão definidos em lei.

. § 2°. Outra lei lhes regulará a accusação, o processo e
o Julgamento.

Art. 44. O Governador e Vice-Governador, antes de to
marem posse do cargo, pronunciarão em sessão publiea, pe
rante o Congresso Representativo, e, não se achando este re..
unido, perante o Conselho Municipal da capital, a affirmação
de que trata o art. 94.

CAPITULO ITI

Dali attribuiçõell e deveres do poder
executivo

Art. 45. O Governador é chefe do poder executivo e o
exercita por si e por intermedio dos funccionarios competente8.

Art. 46. São suas principaes attribuições:
I. Convocar ordinariamente o Congresso Representativo,

quando grave motivo de ordem publica o exigir;
n. Ler,ou enviar, na abertura das sessões do Congresso,

uma. mensagem expondo as condições.:. do Estado, os melhora
mentos materiaes e moraes necessarios, indicando as provi
dencias que julgar uteis ou indispensaveis ao bAm publico;

m. Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e reso
luções do Congresso, salvas as restricções estabelecidas nesta
Constituição; expedir decretos, instrucções e regulamentos
para a sua fiel execução.

IV. Decretar a divisão administrativa do Estado;
V. Enviar ao Congresso propostas de ltlis~ devidamente

motivadas;
VI. Prestar ao congresso, por escripto, as informações e

esclarecimentos que por este lhe forem pedidos;
VIL Nomear os funccionarios do Estado que estiverem

sob sua jurisdição; conceder-lhes aposentadoria, no caso de
invalidez e demittil-os de accôrdo com as disposições do m.
101 desta Constitui~ào j

vm. Promover a arrecadação das rendas do Estado;
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IX. Decretar a applicação dos fundos consignados pelo
Congresso aos diversos ser.viços do Estado ;

X. Dispôr da ,força. publica, conforme as exigencias do
serviço e segurança. ao Estado j

XL Expedir ordens para que as eleições do Estado se
efectuem nos dias designados; .

XII. Promover a instrucção publica do Estado j
XIII. Inspeccionar os estabelecimentos publicos e velar

pela sua bôa administração;
XIV. Provêr a tudo que fôr concernente á segurança. e

paz do Estado;
XV. Promover a civilisação dos indigenas e o estabeleci·

mento de colonos e desenvolver a immigraçãoj
XVI Abrir creditos extraordinarios em casos urgentes,

justiftcanrlo-os na primeira reunião do Congresso;
XVII. Commutar as penas impostas por crimes communs,

sujeitos á jurisdicção do Estado;
XVIII. Suspender, provisoriamente, na ausencia do Con

gresso, a execução de qualquer acto ou decisão dos Conselhos
Municipaes, manifestamente contrarios ás leis federaes ou es
tadoaes, communicando o occorrido 80 Congresso, em sua pri
meira reunião, para deliberar definitivamente;

XIX. Decidir os conflictos de jurisdicção entre os Con
selhos Municipaes;

XX. Celebrar com os outros Estados, ad referendum do
Congresso Representativo, ajustes e convenções sem caracter
politico;

XXI. Organisar annualmente a lista dos juizes de direito
para regularem-se as 8ubstituições;

XXII. Conceder ou negar permuta aos magistrados e
mais funccionarios publicos que a requererem;

xxm. Prorogar oorçamento do Estado no caso do art. 94.
XXIV. Velar solicitamente na execução das leis e regu

lamentos do Estado, cumprir e fazer cumprir as leis da Nação
eos decretos do Presidente da Republica.

SECÇÃO fi

Do poder judiciario

Art. 47. O poder judiciario do Estado é exercido por
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um Superior Tribuual de Justiça, com sêde na capital. por
juizes de direito e seus supplentes, com jurisdicção nas respe
ctivas comarcas, por Tribuna~s do JIlry, por Tribunaes Correc
cionaes e por Juizes de Paz nos respectivos districtos.

Art. 48. O Superior Tribunal de Justiça se comporá
de cinco magistrados, escolhidos dentre os juizes de direito
mais antigos do Estado, inclusive os avulsos ou em disponibi
lidade por etreito das leis em vigor, e ~erá um Presideute eleito
biennalmente entre os seus membros.

O Presidente poderá ser reeleito.
Art. 49. O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal de

segunda instancia e tem todas as attriboições que a lei confere
aos tribunaes desta cathegoria. salvo as limitações marcadas
nesta Constituição. Os seus membros são victlllicios

Art. 50. Dando-se vaga no Superior Tribunal, por qual
quer motivo, será preenehitla por nomeação dentre tras juizes
de direito mais antigos do Estado, incluidos numa lista orga
nisada pelo mesmo Tribunal e apresentada ao chefe do poder
executivo.

Art. ·~1. Os membros do Superior Tribunal serão julga
dos, nos crimes de responsabilidade, pelo Congresso Represen
tativo, e nos communs pelo proprio Tribunal.

Art. 52. Entre as attribuições do Superior Tribunal se
comprehendem as seguintes :

I. Resolver os con1lictos de jurisdicção entre os juizes de
primeira instancia e entre estes e as autoridades administra
tivas;

n. Conceder habeas-co1''PUS;
m. Decidir em segunda e ultima instancia, mediante

recurso, as questões julgadas pelos juizes de direito, pelos tri
bunaes do jury e correccionaes, salvo quanto a :

a) Habeas-corpus i
b) Espolios de estrangeiros, quando a especie não estiver

prevista em convenção ou tratado.
IV. Organisar a lista dos juizes de direito, pela ordem de

antiguidade, e julgar as reclamações que sobre ella forem feita8.
Art. 53. As decisões do Superior Tribunal, nas questões

de direito, serão tomadas em assentos e formarão jurisprnden
cio. que. em casos semelhantes, obrigará o Tribunal e as auto
ridades que lhe forem sujeitas.
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Art. 54:. Haverá em cada districto de paz um Tribunal
Correccional para julgar em primeira instancia, com appeUação
para o Snperior Tribunal, os crimes menos graves.

Lei especial dará organisaçãoa esse Tribunal ,estabelecendo
soas'Íormas processuaes e o seu pessoal,e firmarásua competencia.

Art. 55. O Tribunal do Jury continua a ter competencia
para jolgar os crimes mais graves, com sua actual organisa
ção e na fórma da legislação em vigôr, emqnanto não revogada.

Art. 56. Os juizes de direito serão nomeados pelo Go
vernador do Estado dentre os cidadãos graduados em direito
pelas Faculdades da Republica, preferindo-se os qne tiverem
exercido cargos judiciarios ou provarem efi'ectivo exercicio de
advocacia por mais de quatro annos.

o Art. 57. Os juizes de direito são victalicios e só poderão
ser removidos. para comarca. de entrancia superior, se tiverem
direito por antiguidade; para. de igual entrancia ou inferior,
se o requererem, justificando motivos attendiveis, on em vir
tude de processo, em que se prove ser sua permanencia na
comarca prejudicial aos interesses da justiça.

§ 1°. Neste ultimo caso, julgada procedente "a remoção
pelo Superior Tribunal, este a communicará ao Governador.
que declarará o juiz avulso, se não houver vaga que por ella
possa ser preenchida, ou até haver.

§ 20
• Os juizes de direito poderão permutar seus logares,

convindo o Governador.
Art. 58. Subsistem as entrancias.
As primeiras nomeações serão sempre para comarcas de

primeira entrancia, e as vagas que oecorrerem em comarcas
de 2· e 3& entraneias serão providas pelo Governador dentre
tres juizes de direito mais antigos da entraneia inferior incluidos
em uma lista, organisada pelo Superior Tribuual, devendo ser
contemplados, de preferencia, na lista, os nomes dos juizes de
direito que estiverem em disponibilidade, ou avulsos ou com
direito por antiguidade á vaga que se dêr.

§ 10. Os candidatos preferidos na primeira investidura,
on no accesso, terão preferencia nas listas que se formarem
para novas nomeações.

§ 2-. Supprimida qualquer comarca, será o respectivo
juiz declarado em disponibilidade.

Art. 59. Haverá juizes sopplentes que, Berão nomeados
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pelo Governador do· Estado. em numero de tres. entre os cida·
l\ãos de reconhecida moralidade e aptidão, devendo ser prefe
rillos os doutores ou bachareis em direito; e, á excepção da
}Jresidencia do Jury, exercerão a jurisdicção plena, na falta ou
impedimento dos juizes de direito. .

§ l°. Servirão pelo tempo de quatro anuos e só perderão
o logar por d~missão a pedido, abandono, sentença ou aceitação
do carg-o incompa.tivel. .

§ 2°. Estes supplentes serão remunerados quando em
exercicio pleno.

Art. 60. No impedimento ou falta dos juizes supplentes,
serão substituidos os juizes de direito pelos presidentes dos
Conselhos Municipaas e successivamente pelos membros do mes
mo Conselho, segundo a ordem da votação.

Art. 61. Aos jllizes de direito compete processar e julgar:
I. Todas as questões de direito privado, que não forem

expressamente attribuidas aos jllizes federaes;
II. Os crime~ de responsabilidade de seus supplentes, dos

membros dos Conselhos Municipaes, dos juizes de paz e de ou
tros funccionarios declarados na lei;

III E, por appellação, as causas de julgamento dos juizes
de paz

Art. 52 Os juizes de direito serão processados e jul
gados, nus crimes communs e nos de responsabilidade pelo Su
perior Tribunal.

Art. 63. Os magistrados não poderão ser privados de
seul'l clirgos senão em virtude de sentença. passada em julgado
on quando apo~entarlo. e por inca.pacidade physica ou moral,
nos termos da lei julgadora da aposentadorias.

Art. 64 Em c:trJa comarca haverá um promotor publico
P. um ailjuIlto, com a attribuições actuaes, nomeados pelo Go
vernador do E~tado, sendo os adjunto mediante proposta dos
juizes de direito.

Art. 65 Em caia districto, colonia militar ou civil, ha
verá qllatro jllizas d~ paz, eleitos pelo povo. servindo cada
um pelo teUJVo de UIlJ anno, e julg:\rão as causas civeis até
O valor de trezentos mil réis, com appeHação para os juizes
de direito.

~ 10 São lloptos para os cargos de juiz de paz os chIa
tlliool:l J.Uaio!·,js de vinte e um annos, com J:esidencia de um anno,

/ ' ~
-- .>
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pelo menos, no districto da. eleição, que souberem lêr e escre
ver e estiverem no goso de seus direitos politicos, ou tiverem
requisitos para. isso.

§ 2°. Serão suas attribuições as que se a~hkm ~!ltll.belp.·

cidas na legislação em vigor, emquantu não revug~la..

Art. 66. ~empre que as partes preferirem, terá. logar o
julgamento por arbitros, das questões civeis em qUQ não forem
interessados menores orphãos ou interdictos.

As sentenças destes juizes se executarão sem recurso, se
assim convencionarem as partes.

TITULO II
Regim.en Munieipal

CAPITULO I

Da organiliação dot!O poderes

Art. 67. O Estado continúa a ter a divisão do sen ter·
ritorio em municipios, que serão auton .nos quanto á adminis
tração dos interesses que lhes são peculiares.

§ 1°. S6 por lei do Estado poderão ser creados ou sup
primidos municipios e alterados os limites dos actuaes.

§ 2°. Nenhum municipio poderá ser creado com população
menor de 5.000 habitantes.

Art. 68. A administracão municipal. que terá sua séde
em cidades ou villas, se dividirá em duas partes: legislativa e
executiva.

Art. 69. O poder legislativo será exercido por Conselhos
Municipaes, cujos membros serão eleitos na razão de 1 por
3.000 habitantes e poderá instituir o referendum do eleitorado
para. os casos e pela fórma que julgar conveniente.

§ 1°. Não obstante a proporção acima, os Conselhos Mu
nicipaes não terão mais de nove membros, nem menos de sete
nas cidades e de cinco-nas villas.

§ 2°. Esses Conselhos elegerão annualmente os seus presi
dente, vice-presidente e secretario, que puderão ser reeleitos
e que serão substituidos por outros membros, observada a ur
dem da votação.
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Art. 70. Os conselheiros municipaes, em seus impedi
mentos e faltas, como nos casos de vaga ou renuncia, serão sub
stituidos pelos immediatos ao ultimo eleito, na ordem da vo
tação.

Paragrapho unico. Sempre que esses immediatos conta
rem numero igual de votos, será preferido o mai~ velho, de
cidindo a sorte se a idade fôr ao mesma.

Art, 71. Poderão ser eleitos conselheiros municipaes os
cidadãos brazileiros que, além das condições geraes de elegibi
lidade, sejam domiciliados e contribuintes no municipio a um
anno, pelo menos.

Art. 72. O poder executivo municipal, ao qual compete a
execução das deliberações adoptadas pelos conselhos, será exer·
cido por um superintendente municipal e por um intendente dis·
trictal para cada districto.

§ 1°. No districto que ror sMe de municipio, não haverá
intendente districtll.l.

§ 2°. O superintendente, depois de ter tomado posse, no
meará immediatamente um ou mais substitutos para os seus
impedimentos temporarios.

§ 3°. No caso de mort~, destituição por sentença passada
em julgado, ou rennncia do sllperintendente, proceder-se-ha ã
nova eleição.

Art. 73. Os Conselhos Mnnicipaes, o superintendente e os
.i 'zes de paz serão eleitos ao mesmo tempo e servirão por
quatro annos, contados da posf;e. podendo ser reeleitos.

§ 1°. O superintendente municipal da capital, porém, será
nomeado pelo Governador do Estado.

§ 2°. Os intendentes di trictaes sArão nomeados pelo su
perintendente municipal.

§ 3°. Não serão retribuidos os cargos de conselheiros
municipaes e de intendentes districtaes: os de superintendente
serão remunerados quando o cofres munieipaes o permittam e
os Conselhos o determinem.

Art. 74. As eleições a que se refere o artigo antecedente
tArão logar por voto directo e por municipios.

Art. 7õ. Lei e pecial estabelecArá·o processo das eleições
mumcipaes. j/
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CAPITULO II

Das attrlbulçõe8 d08 CODselhoa Munt
eipaea

Art. 76 Compete aos Conselhos Municipaes:
I. Verificar e reconhecer os poderes de seus membros e

dos cidadãos eleitos juizes de paz, e julgar da validade ou nul
lidade dessas eleições;

II. Eleger annualmente seu presidente e vice-presidente;
III. Dar posse 110 superintendente municipal;
IV. Orçar a receita e fixar II. despeza do municipio an

nualmente, lançando para. eSSA effeito as contribuições ou taxas
sobre toda materia que não fôr privati va da União ou do Estado
e incompativel com snas Constituições e leis.

V. Fiscalisar a applicação das rendas municipaes ;
VI. Crear e supprimir empregos municipaes, fixar-lhes

as attribuicões e estipular os respectivos vencimentos;
VII. Crear e supprimir districtos de paz com limites de

terminados e claros, de modo q\le não invadam limites de on
tras municipios ;

VIII Resolver sobre a salubridade, limpeza e aformo
seamento das cidades, villas e povoações; illuminação, mer
cados, feiras, theatros e espectaculos publicos; mananciaes,
fontes, aqueductos e chafarizes; viação municipal, meios de lo
comoção, 10gradouroE publicos, extincção de incendios e outros
serviços que forem concernentes a economià e interesse do
municipio;

IX. Adquirir, reivindicar, alienar, permutar, autorisar
hypotbeca e outros -contractos sobre bens proprios do municipio ;

X. Prover os municipios de escolas, asylos de beneficen
cia, hospitaes, cemiterios) obras e outros melhoramentos com
pativeÍs com suas rendas;

XI. Conceder favores para a introducção de melhora
mentos de caracter municipal e de reconhecida utilidade pu
blica;

XII. Decretar posturas, regulamentos e instrucções sobre
assumptos da admini~tração, ecomomia e policia municipaes.
podendo cominar penas de multa até 50~ e de prisão até 30
dias e o dobru nas reincidencias i
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XIII. Â utorisar a desapropriação por necessidade e utili
dade publica, na fôrma da lei;

XIV. Autorisar a pôr 13m hasta publica, por praso nunca
maior de um anno, os impostos municipaes;

XV. Autorisar emprestimose outras operações de credito;
Havendo divida proveniente de emprestimo, será annual.

mente votada verba para a ~mortisação e pagamento dos juros,
não podendo esta verba, em caso algum, ter outra applicação,
Dem o emprestimo destino diverso daquelle para que fôr de
cretado.

Em caso nenhum se autorisarã() novos emprestimos.
quando os compromissos resultantes dos existentes absorverem
a terça parte da renda municipal;

XVI. -Auxiliar o Governo do Estado sempre que, tendo
em vista o bem publico, elle o exigir;

XVII. Organisar o regimento para seus trabalhos;
XVIIl. Crear a guarda municipal e determinar-lhe a orga

nisaçãu, bem como autorissr a creação de agentes para auxiliar
os poderes do municipio no exercício de suas attribuições e no
cumprimento de suas leis.

XIX. Organisar o codigo rural e florestal.
Paragrapho unico. Na ausencia do Congresso, o Conselho

Municipal da Capital dará posse ao Goyernador e Vice·Go
vernador; competindo-lhe tambem fazer a apuração das eleições
geraes e estadoaes.

CAPITULO III

Das attribui~ões do 8úperintendente

Art. 77. São attribuições do superintendente:
1. Assistir ás sessões do Conselho, podendo propõr edis·

cutir, sem direito de voto, as medidas que julgar de conve
niencia e utilidade do municipio. inclusive o orçamento da re
ceita e despeza;

II. Sanccionar ou votar as leis ou resoluções do Conselho,
executando-as por si, pelos intendentes districtll.es e por agen·
tes de sua nomeação, com a faculdade de 'demittil-os quando
desmerecerem de sua eonfiança. comtanto que os respectivos
lagares tenham sido creados pelo Oonselho.
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As leis ou resoluções veltadas pelo superintendente pas
sarão por uma discus ão unica, conjunctamente com os motivoi
do voto e !';ómente serão promulgadas pelo presidente do Con
selho, se forem approvadas por dois terços de votos dos conse
lheiros municipaes presentes;

III. Administrar o municipio preRtando trimestralmente
contas ao Oonselho, ao qual apre entará annualmente o balanço
documentado e relatoJio desenvolvido da ge tão;

IV_ Repre entar em uas r('laçües uternns o Conselho,
exercer lm seu nome o dhf'ito de retição, a:- ignal' contlactos,.
aceitar legados, doações e fideicommi:-sos, figurar no juizo civel
ou criminal em toda as acções em que o Con elho tenha de
ReI' parte interôssada, e fazer compo içã) ami~avel quando con
venha;

\'. LOCl\T, arrendar, aforar bens ]1ropl'ios do municipio
bem como hypothecal·os. quando autorisado pelo Conselho;

VI. Proceder á cobrança da divida activa, mediante pro
cesso executivo, nos Dle mos casos que o Estado, concedendo
moratoria no caso de ser conveniente;

VII. Mandar pôr em hasta publica, com autorisação do
Conselho. os impostos do municipio;

VIII. Prorogar o orçamento municipal no caso de impos
sibilidade de reunião do Oonselho ou de outro motivo impe
rioso;

IX. Nomear intendentes para os districtos creados pelo
Conselho;

X. Prover a todos os assumptos da administração econo
mica e policia municipl1es, de accôrdo com os regulamentos e
instrucções do Conílelho;

Art. 78. Os intendentes districtaes auxiliarão os superin
tendentes em tudo qne for concernente ao serviço I1Lunicipal.

CAPITULO IV

Di@po@içõeli complementa.-e@

Art. 79. As resuluções dos Conselhos municipaes só obri
garão 15 dias depois de sua publica~ão pela imprensa, onde a
houver, e na falta desta por editaes, affix.ados nos logares pu
blioo das séde~ dos ruunicipios e dh.trictos.
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Parllgrapho unico. Das deliberações, posturas e quaesquer
providencia~ dp. ordem regulamentar ou administrativa dos
Conselhos Municiplles não haverá recurso.

Art. 80. A venda dos immoveis do dominio do município
será ~empre feita em hasta publica e as obras municipaes por
concurrpncia, salvo caso de nrgencia. ou quando houver maior
economia fazendo-a por administração.

Art. 81. Os bens e rendas municipaes não serão sujeitos
a penhora, sequestro ou arresto.

Quando os Conselhos forem condemnados a pagar qualquer
divida ou cumprir qualquer oBrigação não incluida no seu orça
mento, abrirão o necessario credito supplementar.

Art. 82. O IUunidpio, como pes oa juridica, poderá ser
demandado perante a justiça commum pelas obrigações que
contrahir.

Art. 83. Os conselheiros municipaes responclerão perante
os juízes de direito pelos abusos que commetterem no exercklO
de sua func\,ões, pelos prejuizos que causarAm á fllzenda mu
nicipal e pelas perdas e damnos a que derem logar por dolu Ull

culpa..
O proces. o será iniciado por queixa do prejudicado Oll

por denuncia de qualquer municipe.
Paragrapho unico. Contra as decisões ou actos manife:

tamente contrario. á Con. tituição e á:i leis da União ou do JiJ 
tado, caberá a providencia do § 18 do art. 46, além da respon
sabilidade er.iminal que possa res.ultar.

Art. 84. O superil!tendente responde perante a justiça
ordinaria, por toda a violação de lei ou regulamento no exer·
cicio de suas attribuições.

Art. 85. E' vedado aos conselheiros municipaes realisar
com estes transacção de qualquer especie.

Art. 86. Não poderão fazer parte do mesmo llonselho Mu
nicipal parentes dentro do 3° grau da linha recta, ou tran.,
versaI. segundo o direito civil, por consanguinidade, nem
membros da mesma firma social, cabendo a preferencia ao
mais votado ou ao mais velho, no caso de votação igual, de·
cidindo o Conselho quando a idade fôr a mesma.

Art. 87. Os conselheiros municipaes perderão 6 cargo:
1. Por sentenCia condemnatoria passada. em julgado;
II. No caso de fallencia sem a rehabilitação j



---240---

III. Por incapacidade physica on mora,l,legalmente provada;
IV. Por falta de comparecimento ás sessões, por mais de

4 mezes, sem cansa justificada. e ajuízo da maioria do conselho;
V. Por mudança de domicilio para fóra do municipio ;
VI. Pela perda 'da qualidade de cidadão brasileiro;
VII. Por condemnação á pena de prisão ou reclusão.
Art. 88. O municipio que não puder prover a expeDsas

proprias as necessidades de seu governo e da administração,
poderá reqnerer ao Congresso Representativo sua annexação a
outro municipio.

Art. 89. Os Conselhos Municipaes não poderão aposentar
seus empregados.

Art. 90. Os Conselhos Municipaes publicarão, de tres em
tres mezes, o balancete da receita e despeza' e, annualmente, o
balanço geral, facilitando aos interessados, na secretaria, o
exame dos documentos das de pezas

TITULO III
Do regirnen eleit.oral

Art. 91. O voto é uma fllncção politica exercida pelos
cidadãos que reunirem as condiçõel'l exigidas pela lei.

§ 1°. A lei regulará o modo da qllalificação e do pro
cesso eleitoral. estabelecendo que a eleição será feita pelo
suftragio direéto e por todo o Estado, garantida li. representa
çãu das minorias.

S 2°. Declarará os casos de incompatibilidade eleitoral.

TITULO IV
lleclaração de direit.os e garantias

Art. 92. Todos 01:; cidadãos são considerados ignaes pe·
rante a lei, que não admitte privilegios de nascimento, não re
conhece fóros de nolJreza nem ordens honorificas, bem como ti-
tulos nobiliarchicos e de conselho. .

I. Nenhuma lei será estabelecida senão por utilidade pu
blica, e suas disposições só terão effeito retroactivo quando forem
mais brandas j
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II. Ninguem poderá ser prASO sem culpa formada, salvas
as excepções declaradas por lei, nem lev,uil} á prisão ou nella
detido. se prestar fiança idonea, nos casos legaes ;

III. Ninguem será sentenciado senão por autoridade com
petente, em virtude de lei antrrior e pel::t fórma nellll estatuida j

IV. O privilegio de fOro continuará para as cau a~ que,
por sua natureza, são da exclusiva competencia dos juizes es
peciaes i

V. São garantidos os direitos adquiridos;
VI. A casa é um asylo inviolavel do cidadão: ninguem

poderâ penetrar nella de noite. sem seu consentimento, senão
pará acudir a victimas de crimes ou desastres, nem de dia,
senão nos casos e pela fórma prescripta na lei i

VII. São respeitados o direito de petição por meio de
queixa, recla'mação ou representação dirigida pelo cidadão 11

qualquer autoridade, e o direito de reunião e a sociação para
fins licitas i

VIII. E' inviolavel o sigillo da correspondencia postal e'
telegraphica i

lX. Nenhuma pena pas,arã da pes'oa do delinquente i
O recur o de habeas-corpus é a suprema garantia da

liberdade, concedida em favor do nacional e do estrangeiro, e
estende-se á ordem de qUlllquer autoridade, por mais graduada
que seja, salvo a militar, quando a infracção for de lei militar
e o delicto praticado por militar.

Este recurso é generico e só poderá ser suspenso no caso
de invasão do territorio e por motivo de salvação publica i

XI. E' garantido o direito de propriedade e delle só po
derá ser privado o cidadão por necessidade e utilidade pu
blica, mediante indemnisação prévia j

XII. São concedidas todas as liberdades na religião, artes,
commercio, industril:lo e em todos os ramos da actividade hu
mana, desde que não ofendam ou prejudiquem á moral e salu
bridade publica, não sejam contraria~ ás leis do paiz e aos
direitos de terceiros ;

XIII. J10dss pódem livremente communicar seus pensa
mentos por palavras ou escriptos e publical·os pela imprensa,
incorrendo pelos abusos em responsabilidade legal, não sendo
permittido o anonymato j

XIV. Ninguem será isento de contribuir para as despe-
.J
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zas do Estado na proporção de seus haveres, pela fórma esta
belecidR. na lei ;'

XV. Para o preenchimentll dos carg(')s publicos serão obser
vadas as condições de idoneidade que a lei prescrever;

XVI. Os funccionarios publicos serão estrictamente res
ponsaveis pelas omis ões e abuso praticados no exercicio de
suas funcções, e ainda por não tornarem efiectiva a responsa
bilidade dp. seus subalternos;

XVII, Todo cidadão, em tempos normaes. independente de
passaporte, póde usar de direito ele locomoção, levando com
sigo spus haveres, salvo o direito de terceiro;

XVIII. E' garantida a divida publica do Estadu;
XIX. E' permittido o exercicio da advocacia em todos os

juizos e trihunaes do Estado, pela fórma que a lei estabelecer;
XX. Nenhum culto ou igreja receberá subvenção do Es

tado nPID go ará delle favor.
XXI. E' garantida a liberdade de ensino em todos os

seus gráos
XXII. A in~trucção priruarili será gratuita e obrigatoria

nas cidades e villa , emqu1l.nto não o Iluder ser em todo o
Estado; .

XXIII. O ensino primario nas escolas será leigo i
xxrv. São garantidos todo os mais direitos que decor

rem da fónDa de governo estabelecida e dos principios consa
grados por essa Constituição.

TITULO V
Uisposições ge..acs

Art. 93. Esta Constituição só poderá ser reformada me
diante representação da maioria dss Conselhos Municipaes ou
inir-iativa do Congresso.

§ 1°. Considerar-se-ba propo ta a reforma quando apre
sentada por dous terços, pelo menos, ela totalidade dos mem
bros do Congresso ou quando reqUisitada, em dous annos con
secutivos, pel~ maioria dos Conselhos Municipaes e aceita se
obtiver dous terços de vutos dos membros presentes, em tres
discussões. .

§ 2°, Esta proposta dal'-stl-ha por approvada e, portanto,
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reformada a Con~tituição, se no Congresso Constituinte o fôr
mediante tres discu~sõ~s por dbus terços dos representantes
presentes.

§ 3°. Se a reforma fôr approvada. o pre idente do Con
gresso a promulgará e será I\. Constituição redigida e publica.da
de conformidade com as alterações feitas. . --- ...

§ 4°. Encerradl1 3. sessão em que. fôr discutida e aceita a
proposta, será convocado novo Congre'so com poderes especiaes
para a reforma nos pontos indica.dos. Concluida a missão cons
tituinte, encetará o Congresso o exercicio de suas funcções nor
maes e continuará até completar-se o periodo legislativo.

Art. 94. A lei do orçamentll do Estado só poderá aer pto
rogada n" caso de impossibilida.de de reunião do Congresso ou
de outro motivo imperioso.

Art. !,}5. Todo o funccionario publico. antes de ent.rar em
exercicio, Í;Lrá a egllinte affirmação: - Por minha honl'a e
pela Pat?"ia, pl'ometto solemnemenle p,.een~her, com toda a
exactidão e escrupulo, OR deveres inhe?'enles ao cargo de...
envidando nesse empenho qnanlo em mim couber a bem do
Estado e dos me'u's concicladãos.

Art. 96. As disposições da Constituição FerIera.l, relativ!ls
ao Estado, que não foram reproduzidas na presente Cmstituição,
entender-se-hão como textualmente insertlls nella.

Art. 97. As leis provinciaes, os decretos e actos do Go
vernador vigorarão em tudo o que, explicita ou implicitamente.
não fôr contrario ás disposições desta Constituição e üas leis
federaes, emquanto o poder lt'gislativo do Estado não os subs
tituir ou revogar.

Art. 98. Nenhum cidadão poJerá exercer cargo publico
no Estado, de nomeação ou eleição, se não souber ler, escre
ver e fallar a língua vernacula.

Art. 99. Quando reunir-se em sessão extraordinaria, o
Congresso Representativo só poderá deliberar sobre o assumpto
que motivou a convocação.

Art. 100. Será creado um montepio obrigatorio para os
~mpregados do Estado.

Art. 101. Em caso de calamidade publica, cumpre ao
Estado subsidiar os municipios.

Art. 102. Fioa estabelecida para os empregados publicos
do Estado a vitaliciedade que regular-se-ha por lei especial,

'.J
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em que se estipulará o concurso como condição essencial para
o prehenchimento daquelles cargos, a cujos funccionarios apro·
veite aquella garantia.

CAPITULO II

Disposições f,raositorias

. Art. 10. Fica o governo do Estado autorisado a mandar
proceder ãs eleições municipaes e de juizes de paz, e a expedir
8S necessarias instrucções emquanto o Congresso não estabele
cer a lei de que trata o art. 73.

Art. 2°. E' o Governador autorisado a completar o quadro
da magistratura. do Estado, attendendo, quanto possivel, ao
displ)sto no art. 56.

Art. 3°. O Congresso decretará lei organica para os mu
nicipios que não se houverem estabelecido, até 3\.1 de Junho
do corrente anno.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta Constituição pertencer, que a
executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como
nella se contém.

Publique-se e cUIDI?ra-se em todo o territorio do Estado.
Sala das sessões do Congresso Constituinte do Estado de

Santa. Catbarina, em Florianopolis, aos 26 de .laneiro de 1896,
7° da Republica.

O Presidente do Congresso - Conego Joaquim Eloy de
Medeiros.

O Vice·Presidente - Antonio Pinto da Costa. Carneiro.
O l° Secretario - .José Arthur Boiteux.
O 2° Secretario - Vidal José de Oliveira Ramos Junior.
Afonso Cavalcanti Livramento.
Antonio 'Pereira da Silva e Oliveira.
Luiz Abry.
José de Araújo Coutinho.
Ovidio José da Rosa.
João Cabral de Mello.
Pedro Luiz Collaço .
Dr. Pedro Ferreira e Silva.
Apollinario João Pereira.
ManoeI Pinto de Lemos.
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DO

ESTADO DO PIAUHY
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Em 13 de Junho de 1892 (*) .

(') Vid. a Constituição primitiva (27 de ~aill de 1891) 't ns. ~f)1 do lo vol.
desta. obra.
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Nós, os representantes do povo Piauhyhense, reunidos em
Camara Constituinte, estabelecemos, decretamos e promulgamos
ao seguinte Constituição do Estado do Piauby.

TITULO I
Do Estado!t seu -territorio e sua organl.

sa~ão

Art. 1°. O Piauby é um dos Estados soberanos da. União
Brazileira, nos termos estatuidos pela Constituição Federal. Os
seM limites ~ão os mesmos da antiga provincia, taes como os
indicam as! tradições e os documentos historicos e legislativos.

Art. 2°. A fórma do sêu governo é a republicana federa
tiva, sob o regimen representativo.

Art. 3°. O Estado do Piauhy exerce a sua soberania pelos
orgãos dos seus poderes politicas-legislativo, executivo ',e ju- .
diciario, que funccionarão harmonicll.mente, sem préjuizo dilo
independencia que entre si devem guarda.r, na orbita de suà
respectiva competeneia definida nesta. constituição.

Art. 4°. Como um dos Estados da União Brll.zileira, o
Piauhy ~Õ acceita em sua liberdade governamental as restric
ções consagradas na Con 'tituição Federal.

Art. 5°. A sédA no goveroo <lo E. tado continúa a ser a
cidade de Therezina. e só pelo voto ue dou terços do numero
total dos membros da Camara Legislativa, manifeoôltada em duas
legislaturas successivas, poderá ser transfericia para. outro logar.

SECÇÃO PRIMARIA
Do pod r legi lnlivo

CAPITULO I

Disposições gel·a~1!l

Art. 6°. O poder legislativo é exercido pela ()amll.ra dos'
Deputados, que se comporá de 24 membros, eleitos por todo o
Estado, em quanto o contrario não fôr declarado por lei ordina-
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ria, e mediante suffragio directo, garantida a representação da
minoria.

§ 1°. A eleirrão para deputados se fará no mesmo dia em
todo o Estado. .

§ 2°. O numero de deputados poderá ser alterado con
forme o exi~irem as condições da população do Estado.

Art. 7°. ACamara reunir-se·ha. na capital do Estado in"
dependente de convocação no dia IOde Junho, se a lei não de
signar outro dia.

§ 1°. Os trabalhos da Camara não poderão ser prolongados
por maiS de 60 dias, salvo o caso de prorogação quando os
interesses do Estado o exigirem.

§ 2°. Cada legislatura durará quatro annos, e as sessões
Eerão annuaes.

§ 3°. E' facultativa a aceitação do mandato.
Art. 8°. Occorrendo vaga na Carnara, a mesa respectiva,

se estiver funccionando, ou a secretaria, no caso contrario, a
communicará ao Governador do Estado para que providencie
immediatamente sobre o preenchimento.

Art. 96
• As reuniões da Camara serão publicas, salvo

quando o contrario for resolvido por maioria de votos.
Art. 10. Os deputados são inviolaveis pelas opiniões que

emittirem no exercicio do mandato.
Art. 11. Os deputados, desde que tiverem recebido di

ploma até a nova eleição, não poderão ser presos nem processa
dos criminalmente sem prévia licença da Camara, salvo case) de
f1.agrancia em crime inafiançavel. Neste caso levado o processo
até a pronuncia exclusive, a autoridade processante' remetterá
os auros á Camara, para resolver sobre a procedencia da accu
sação, se o accusado não optar pelo julgamento immediato. Es
sas immunidades são somente limitadas pelas restricções ex"
pressamente definidas em leis federaes.

Art. 12. Os membros da Camara, ao tomar assento, con
trahirão compromisso formal, em sessão publica, de bem cum
prir os seus deveres.

Art. 13. Durante as Ressões vencerã.o os deputados sub
sidio pecuniario e ajuda de custo, que serão afixados pela Ca"
mara no fim de cada legislatura para a seguinte.

Art. ] 4. E' vedado aos deputados durante a legislatura
celebrar contractos com o poder executivo federal ou estadoal
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e deUes aceitar emprego ou commissão retribuida. salvo acesso
ou promoção legal, sob pena de perderem o mandato.

Art. 15. O mandato legislativ9 é incompativel com o
exercicio de qualquer outra funcção durante as sessões.

Art. 16. Poderá ser eleito deputado todo o cidadão que
reunir as condições de elegibilidade para o Congresso Nacional
e residir no territorio do Estado por mais de dois annos, Se
delIe não fôr natural.

Art. 17. O poder legislativo declarará em lei especial os
casos de incompatibilidade eleitoral.

CAPITULO II

Das attribuições da CaDlara

Art. 18. A' Camara compete:
1. Verificar e reconhecer os poderes de seus membros;
II. Eleger a sua mesa j .

III. Organisar o seu regimento interno;
IV. Regular o serviço de sua policia interna;
V. Nomell.l' os empregados de sua secretaria;
VI. Proceder á apuração da eleição de Governador e

Vice-Governador, nos termos do art. 38 e seus §§;
VII. Dar posse ao Governador e Vice-Governador e accei-

tar a renuncia dos mesmos j .

Vllr. Refor:mar esta Constituição na fôrma por elia pres
cripta j

IX. Antorisar a accusação do Governador e seus substi
tutos nos crimes commnns e de responsabilidade, só podendo
semelhante deliberação ser tomada em sessão publica, e por
votação nominiu de dons terços, pelo menos, do numero total
de seus membros;

X Eleger annualmente cinco cidadãos notaveis por sua
reputação e saber para fazerem parte do tribunal especial que
tem de processar e julgar os membros do tribunal de justiça e
o Procurador geral do Estado;

XI. Resolver sobre a mudança da capital nos termos do
art. 5°;

XII.
mentej
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XIII: Fixar annualmente a força publica j

xtV. Decretar impoátos:
Sobre exportação de generos e productos do Estado j'
Sobre transmissão de propriedade, '
Sobre titulo de nomeação de empregados publicos do Es-

tado j

Sobre lotação de officiQs de justiça',
Sobre industrias e profissões j

XV. Regular os direitos e emolumentos cobraveis pelas
repartições publicas do Estado i

XVI. Fixar tax3S de seIlos, quanto aos actos emanados
do governo' do Estado em negocios de sua economia j

XVII, Estabelecer contribuições concernentes aos tele
graphos e correios do Estado i '

XVIII. Estabelecer bases para org~nisação das reparti
ções püblicas, creando novas, suprimindo ou reforlJlanlÍo as exis
tentes ;

XIX. Crear e sl1pprimir empregos publicas estabelecen
do-lhes as attribuições e estipulando-lhes os vencimentos;

XX. Antorisar emprestimos e operações financeiras de
terminando suas condições e limites j

XXI. Deliberar sobre ajustes e contractos com os outros
Estados da Republica, contanto que não tenham caracter poli
tico;

XXII. Determinar a alienação ou arrendamento de.terras
e outros quaesquel' bens do Estado;

XXIII. Representar ao CongTesso ;Nacional contra leis
gemes ou de outros Estados, por ventura oífensivas aos di
reitos e interesse~ do Estado i
. XXIV. Conservar, augmentar on diminuir, mediante in
formação do governo, a força militar, conforme fôr mister, para
manutenção da o'rdem e segurança publica i .

XXV. Resolver sobre vencimentos dos magistrados i
XXVI. Deliberar sobre obras publicas, estradas e nave-.

gação, sem oífensa das ~ttribuições 10 Congresso Nacional e
dos çonselhos municipaes ;

XXVU. Legislar:
Sobre. a divi$ão civil e judiciaria;
Sobre, a instrucção publica i
Sobre a desapropriação por utilidade publica;
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Sobre emigração e colonisação i
Sobr~ organisação judiciaria i
Sobre casas de prisão, correcção e regimen das mesmas i
Sobre soccorros publicos e casas de caridade i
Sobre qualquer materia não excluida de sua competencia

pelo poder federal e pelos principios reguladores da organisa
.ção municipal;

XXVIIr. Decretar as leis do processo que pertençam a
competencia do Estado;

XXIX. Conceder previlegios, por tempo limitado, aos in
ventores, aperfeiçoadores e primeiros introductores de indus
trias novas, sem prejuizo das attribuições do governo federal j

XXX. Reclamar cumulativamente com o Gov-ernador a
intervenção do governo federal no caso do art 5° n. 3 da
constituição federal ;

XXXL Conceder ou neg-ar licença ao Governador para
retirar-se do Estado por mais de 8 dias;

Art. 19. E' vedado á camara decretar leis de excepção
ou favor pessoal.

CAPITULO UI

Do processo legislat,ivo

. Al't. 20. O projecto de lei adoptado pela Camara será en
viado officialmente ao Governador do Estado, que terá o praso
de 10 dias para promulgai-o como lei ou resolução.

§ unico. O silencio do Governador no decendio importa
promulgação, e no caso de seI' negada, quando já e. tiver en
cerrada a Camara, o Governador dará publicülade aos motivos
de sua recusa.

Art. 2.1. A recnsa da promulgação do projecto de lei, Ó
terá logar nos seguintes casos:

1. Por inconstitucional;
IL Por contrario aos interesses do ~stado;

III. Por embaraços na execução.
A.rt. 22. Devolvido o projecto á Camara, esta, nos casos.

dos ns II e nr do art. antecedente, o sujeitará a uma di. cu .
são e votação nominal, considerando·se approvado se obtiver
dous terços de votos dos membros presentes. Neste caso o pro
jecto será reenvii~do ao Goverm~dor para promulgai-o.
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§ unico. A formula da promulgação será a seguinte:
"F.•• Governador do Estado do Piauhy. Faço saber l\

todos os seus habitantes que a Camara decreta e eu promulgo
& seguinte lei (ou resolução.)"

Art. 23. Não sendo a lei promulgada dentro de 48. horas
pelo Governador, nos casos dos arts. 22 e 24, o presidente
da Camara, em igual praso, a promulgoará, usanJo da seguinte
formula:

"F... presidente da Camara (ou vice-presidente) faz saber
aos que a presente virem que a Camara do Estado do Piauhy
decreta e promulga a seguinte lei (ou resolução.)"

Art. 24. ACamara, récebendo o projecto que lhe fór de·
volvido por inconstitucional, ó remetterá immediatamente ao
tribunal de justiça para decidir sobre o easo.

§ 1°. Â t>romulgação do projecto de lei devolvido por
incQntitucional sem observancia desse preceito nào produzirá
effeito algum.

§ 2°. Se o tribunal de justiça tiver julgado constitucio
nal o projecto de lei, a Camara o enviará ao Governador para
promulgai-o.

Art. 25. Os projectos regeitados ou não promulgados não
poderão ser renovados na mesma sessão legislativa.

SECÇÃO SEGUNDA

Do poder executivo

CAPITULO t

Art. 26. O poder executivo é exercido pelo Governador
do Estado, como seu chefe.

§ l°' Substitue o Governador, no caso de impedimento e
8uccede-Ihe, no de falta, o Vice-Governador, eleito simulta
neamente com elle.

§ 2°. No impedimento ou falta do Vice-Governador são
successivamente chamados a occopar o seu logar o presidente
da Camara e o do tribunal de justiça.

§ 3°. São condições esseuciaes para. o c8lrgo de Gover
nador e Vice·Governador:

r. Ser braziJeiro nato;
II. Estar no goso elos direitos civis e politicos j
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III. Ser maior de 30 annos ;
IV. Não ter soifriilo conuemnação por crimes graves;
Art. 27. O cargo de Governador é incompatível com o

exercicio de qualquer outra funcção.
Art. 28. OGovernador exercerá ocargo por quatro annos,

não podendo ser reeleito no periodo governamental immediato.
§ 10. O vice-governador, que estiver em exercicio nos

ultimos 6 mezE'S do quatriennio, não poderá ser eleito Gover
nador para o periodo seguinte.

§ 20
• O Governador ou seu substituto deixará o exerci·

cio das funcções improrogavelmente no dia. em que terminar o
periodo governamental, e lhe succederá logo quem houver sido
eleito.

Art. 29. Se no caso de vaga, por qualquer cauza, do Go
vernador, on Vice-Governador, não houver decorrido ainda 2
annOR do periol1o governamental, proceder-se-ha á nova eleição.

Art. 30 Ao empossar-se do cargo, o Governador ou Vice
Governador, pronunciará em sessão publica da Camara, se es
tiver reunida, ou, nào estando, perante o tribunal de justiça, a
seguinte affirmacão :

~ Prometto cumprir e manter com toda lealdade a cons
titnic,ão federal e a do Estal1o; observar fielmente suas leis e
promover quanto em mim couber o seu desenvolvimento moral
e material.»

Art. 31. O Governador ou quem o substituir perceberá
o subo idio fixado pela Camara, no periodo governamental ano
tecedente.

§ unico O subsidio uma vez fixado não poderá ser au·
gmentado ou-diminuido durante o periodo de quem o perceber.

.Art. 32. Os ascendentes, descendentes, irmãos ou cunhados
do Govarnador, durante o cunhadio, não podem ser eleitos para
exercer este cargo, em sua substituição.

Art. 33. O Governador e o Vice·Governador não podem
sbhir do tel'ritorio do Estado, por mais de 8 dias, sem licença,
sob pena 'de per~a do cargo.

CAPITULO II

Das attribuições do poder executivo

Al't. 34. Ao Governador do Estado compete:
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~ 1°. Instaliar a Camara por meio de mensagem. que lerá,
na qual dará conta da situação do Estado, do modo porque
foram cumpridas as disposições orçamentarias, indicando-lhe as
providencia e reformas urgentes de que careçam as leis.

§ 2°. Promulgar e fazer publicar as leis e resoluções da
Camara.

S 3°. Expedir decretos, instrucções e regulamentos para
sua fiel execução.

,'" 4°. ~xecular e fazer executar as constituições e leis fe
demes e do E tado.

~ 5°. Convocar extraordinariamente a Camara, quando o
bem 1mblir.o exigir.

S 6°. Ol'ganisar-projectos deorçamenlo da receita e despeza
do E 'tado, ren.:ettendo-os á CUIDara no começo de uas sessões.

§ 7°. Al'plicar as verba destinadas pelo poder legislativo
aos diverso ramos do serviço publico.

S 8u
• Oontrnl1ir emprestimos autorisados pelo poder le

gislativo,
s 9°. ProvidflDciar .'obl'13 venda. arrenuamento e admi

nistra~ão uns lJen' do E:::tado, na fórrna deliberada pela Ca
mara.

§ lO. Manual' proceder a desapropria.çã.o .1101' necessidade
ou ntilitlalle lnllllica, nos casos decretado' pelo poder legislativo
llrecellendo indemnisação.

!§ !l. Organisar projecto para a fixação de força publica
e diRpor della como fôr conveniente, a bem da ordem, segu
ran~a e trawluihdade do Estado, e dos municipios em casos ex
traordinarios.

§ 12. Velar sobre o ensino pnl!lieo.
~ 13. Nomear, suspender e demittir empregados publicos,

na fónna ela lei.
§ 14. Providenciar sobre obr'as publicas, estradas e na

vegação interior do Estado, de accônlo com o disposto nesta e
na constituição federal.

§ 15. Remetter ao Congresso Nacional cópia anthenLica
de toao~ os actos legislativos promulgados.

§ 16. Expedir ordens para serem effectuadas, nos dias
determinados, as eleições do ERtado.

§ 17. Celebrar com outros Estados, mediante autorisação
legislativa, aju tes e convenções sem caracter politico.
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§ 18. Requisitar a intervenção do governo federal para o
restaLelecimE'nto da ordem e tranquilidade no Estado, dando á
Camara conhecimento dos motivos que determinaram seu pro
cedimento.

§ 19. Rec.lamar contra a invasão do poder federal nos
negocios peculiares ao Estado.

§ 20. Solicitar do governo da União, em caso de cala
midade publica, os aoxilios de que trata b art. 5° da Consti
tuição Federal.

§ 21. Representar ao governo federal contra os funccio
narios federaes residentes no Estado.

§ 22. Representar o Estado nas suas relações. officiaes
com o governo da União, e com os dos Estados;

§ 23. Decidir os conflíctos de jurisdicção entre as auto
ridades administrativ&s.

CAPITULO fi

Da r'~8pon8~bilidadedo governador

1\rt. 35. O Governador sPorá submettido a proce 'so e jul
gamento, depois que a Camara julgar procedente a aecusação
perante o tribunal de justiça nos crimps communs e perante a
mesma Camara nos de responsabilidade.

§ unico. Decretada a procedencia da accu ação, ficará o
Governador suspenso das suas funcções.

Art. 36. Uma lei que será feita no primeiro anno da le
gislatura definirá os crimes de responsabilidade do Governador
e regulará o processo, accusação e julgamento dos mesmos.

CAPITULO IV

Da elei~ão do Governador e Vice-Gover
nador

Art. 37. O Governador e Vice·Governador serão eleitos
por suffragio directo e maioria. absoluta de votos.

Art. 38. A eleição se fará no dia 7 de Ahril do ultimo
anno do periodo governamental, procedendo a Camara a apu
ração geral dos votos recebidos e apurados nos municipios.

.l: ) 6
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§ 1°. Se nenhum dos votados houver alcançado maIOria
absoluta de votos, a Camara procederá por votação nominal á
eleição entre os que tiverem obtido as duas votações mais ele
vadas na eleição directa.

§ 2°. No caso de empate nesta eleição, considerar-se-ha
eleito o canrlidato que na eleição popular tiver obtido maior
numero de votos, e, quando nesta tiver acontecido o mesmo,
será preferido o mais velho.

§ 3°. Só se considerará constituida' a Oamara para ~ro·ce·

der-se a verificação dessa. eleição, com a presença de dous ter
ços, pelo menos, do numero totll1 de seus membros.

§ 4°, Nenhum membro da Camara poderá abster-se de
votar, no caso do § 10 sob pena de perder o mandato.

§ 5°. Todavia, 'por força maior, poderá retirar-se da Oa
mara, com tanto que deixe o seu voto por escripto.

§ 60
• O processo da eleição e apuração será regulado

por lei ordinaria.

CAPITULO V

Da8 Secretarias do Estado

Art. 39. O Governador será auxiliado por secretarios de
Estado, agentes da sua confiança que lhes subscreverão os actos
e presidirá cada um a uma das repartições em que se divide
a administração.

Art. 40. Haverá 3 Secretarios de Estado; o do governo,
o da fazenda e o da policia.

Art. 41. Os secretarios de Estado não poderão accumullir
o ~;xercicio do outro emprego ou funcção publica, nem ser eleitos

- governador, ou vice-governador, deputado ou s~n~dor (le .Es·
tado ou da União.

Art. 42. Uma lei definirá a competencia de cada uma das
secretarias e as attribuições dos respectivos secretarias.

Art. 43. Os secretarios de Estado não serão responsaveis
pelos conselhos que derem ao Governador; responderão, po
rém, pelos seus actos como funccionarios publicos perante o
tribunal da justiça. .
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SECÇÃO TERCEIRA

CAPITULO I

Do podeI- Judieial"io

Art. 44. O poder judiciario é constituido por um tribu
nal de justiça, tendo sua séde na capital do Estado, por juizes
de direito, por juizes districtaes e jurado"l.

Art. 45. O tribunal de justiça compõe-se de cinco desem
bargadores tirados dentre DR juizes de direito do Estado que
tiverem mais de doze annos de fOI'mados e mais de quatro de
exercicio na magistratura, e dentre os cidadàos graduados em
direito, de notavel sauer e reputação, que possuirem as condições
de elegibilidade para o senado nacional.

Art. 46. A primeira nomeação dos desembargadores será
feita pelo Governador do Estado, de modo que a maioria delles,
pelo menos seja de magistrll.!los.

Art., 47. Occorrendo vaga de desembargador, o tribunal de
justiça· organisará uma lista dos cinco jnizes de direito mais anti·
gos do Estado, dentrl1 o quaes 11m será escolhido pelo Governador.

Art. 48. O tribunal de justiça decidirá. em segunda e
ultima inst:mcia, todas as cau. as civeis, commerciaes e crimi
naes que a lei submetter ao seu conhecimento i competindo-lhe
tambem o processo e julgamento do Governador nos crimes
communs dos SecretariaR de El'itado e dos juizes de direito nos
crimes communs, e nos de responsabilidade.

Art. 49. Ao tribunal de ju tiça compete tambem, na au
seneia da Camara, conceder licença ao Governador e Vice
Governador para sahirem do Estado por mais de 8 dias.

Art. 50. O tribunal elegerá aunualmente presidente um
dos seus membros, conforme a lei preceituar.

Art. 51. Organisado este tribunal, se regerá pelas leis
em vigor, relativas aos tribunaes de relação, emquanto outras
não forem decretadas pelo poder competente.

Art. 52. Os juizes de direito serão nomeados pelo Gover
nador dentre os doutores ou pachareis em direito que tiverem
exercidQ cargo de justiça ou advocacia durante qUll.tro annos,
pelo menos.

§ unico. Para eJfectuar a nomeação de juiz de direito, O
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tribunal de justiçn organisará uma lista (le cinco cloutores ou
bachareis em direito, nas condições deste artigo e a enviará ao
Governador para dentre estes escolher um.

Art. 53. Os magistrados são incompativeis para qualquer
cargo de eleição popular. ,

Art. 54. O jnry conhecerá, quanto ao facto, dos crimes
cujo conhecimento a lei lhe attribuir.

Art. 55. Só se consideram magisf1'ados os membros do
tribunal de justiça e juizes de direito. Uns e outros são victa
licios, não podem ser suspensos nem privados de seus cargos,
senão nos casos previ tos por lei e em. virtude de sentença for
mal do tribunal.

Art. 56. ,A suspensão, mesmo nos casos em que fór per
mittida, não póde ter lagar senão para ser o magistrado sub
mettido immediatamente á processo.

Art. 57. Os juizes de direito são innmoviveis, S6 pode
rão ser removidos, a pedido, ou para comarca de entrancia su
perior, ou em virtude de proce so, do qual fique provado ser
perniciosa ao serviço publico a permanencia do juiz na comarca.

Art. 58. O procpsso para remoção elo juiz de direito co-
meçará por iniciativa do procurad.or geral do Estado. .

Art. 5~, Pronunciando-se o tribunal de justiça. pela re
moção, o juiz ficará a\'ulso até (lue, vagaudo alguma comarca
da mesma entrancia, lhe p08Sl1 ar designada.

Art. 60. A vaga l1eixad30 em virtude de remo~ào ou por
outra qualquer caU~3, será preenchida nos termos dos arts. 52 e 53.

Art. 61 O juiz de direito na sMe da comarca preparará
todos os processos civeis, commerciaes e criminaes, cujo julga
mento lhe pertença em primeira instanaia.

§ 10. Fóra da sMe da comarca, serão esses processos
preparad03 pelo juiz districtal em exercicio até a pronuncia e
julgamento exclusive.

§ 2°. O juiz di:strictal não proferirá despacho de que
caiba' aggravo nas causas cujo julgamento em primeira instanaia
pertença ao juiz de direito.

Art. 62. Para o lugar de juiz districtaJ será nomeada
pessõa idonea.

Art. 63. As comarcas rlo Estado, serão de duas. entrancias,
e o principio de antiguidade prevalecerá para o accesso dos
juizes.
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Art. 64. Os melliUI'(I$ do tl'illlll1al 11e jtl.'tiça e o procu
rador geral do Estado. nos r.rime communs e de responsabili
dade, serão processados por um tribunal especial, que se com
porá do presidente da Camara, dos membros do tribunal de
justiça, não envolvidos no crime, e de cinco cidadãos notaveis
por sua reputação e saber, eleitos ,mnualmente pela Camara.

§ unico. Quando mais de um desembargador estiver en
volvido no crime de que e trllta, erão chamado., na fÚl'ma
da lei, os juizes de direito IITecLo, para completar- e o tribunal.

Art. 65. O sC'cretariu e escrivfío do tribunal de j nstiça, e
os tabelliães e escl'ivães 110 jndicial, ,'eriilJ nomeados Il. titulo
vitalicio pelo pre idente do mesmo tribuua1. Excepto o ecre
tario, todos os outros serão mediante ('onrur o

Art. 66. O tribunal de justiça tomará assento,; llam re
gulari ar a administra~ão da justiça no E tado, em relação aos
pontos duviUosos da legislação civil, criminal e proce soai, en
viando-os ao poder competente para iuterpretação das leis.

AJ,'t. 67. Em sua primeira ses ão annnaI o trilmual orga·
nisará a lista dos juiz~B dE' c1ireito mais antigos (lo E. tado e
fará publicaI-a.

Art 6B. A lista dos Jurados 'erá coufeccionat1a nelo con
selho municipal na primeira se. f:ii <le CHila anno e logo enviada
ao juiz de direito da comarca

§ 1°. Perante o me. mo juiz requérel'á o orgão do minis
teria publico, por meio de petição documentada, a exclusão das
pessôas indevidamente conteIllplada na lista.

§ 2°. Tambem por meio de petição documentada, poderá
o cidadão injustamente excluido requerer a sua inclusão.

§ 3°. Da decisão que julgar improcedente a reclamação
do ministerio publico haverá recurso necessario para o tribo
nal de justiça e vo!untario nos outros casos.

Àrt. 69. Para de empenhar ~s func~ões de jurado é mister:
r. Residir no município ha mais de um anno;
n. er maior de 21 annos;
III. Ser eleitor e achar- e no goso de to(10, os direitos

civis e politico'_
Art. 70. E' facultada, sempre que ni..;to convierem as partes,

o julgamento das causas cíveis por um ar.u 'tro e.' colhido á
aprazimento das mesmas, não sendo os intere8sados menores ou
interdictos.
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o juiz, porém, marcará prazo rasoavel, improrogavel, para
a decisão, A a homologará ou a proferirá a requerimento da
parte, se o arbitro não 'O tiver feito dentro do dito prazo.

CAPITULO II

Do olinist;erio publico

Art. -71. E' creado o ministerio publico para representar
o Estado, seus direitos e interesses, os da justiça publica, dos
interdictos e ausentes, perante os tribunaes e juizes.

Sua organisação se~á feita por lei, baseando-se no se
guinte:

I. O procurador geral será nomeado pelo Govprnador
dentre os cidadãos notaveis por sua reputação e saber, ou dentre
os juizes de direito do Estado. Terá a cathegoria e vencimentos
dos membros do tribunal de justiça e sua nomeação será a
titulo vitalicio.

§ 1°. O procurador geral do Estado exercerá a acção e
promovel-a-ha até final em causas da competencia do tribuual
de justiça.

§ 2°. ~""unccionará como representante do Estado; e, em
geral, officiará f\ dirá de direito nos feitos submettidos á ju
risdicção do tribunal.

§ 3°. Velará pela execução das leis, decretos e regula
mentos que devam ser applicarlos pelos juizes do Estado.

§ 4°. Defenderá a jnrisdicção do tribunal e dos mais juizes
do Estado.

§ 6°. FOT-llecerá instrucções e conselhos aos promotores
publicos e resolverá as consultas destes sobre materia concer
nente a administração da justiça. do Estado.

II. Os promotores publicos, com as attribuições actuaes,
as de denunciar, nos casos de injuria e calumnia irrogadas aos
depositarios da autoridade publica em razão do cargo, as do
procurador dos feitos da fazenda do Estado e as dos curado
res geraes dos orphãos, interdictos e ausentes e promotores
dos reziduos, serão nomeados e demittidos pelo Govern&d.or;
dependendó, porém, a nomeação de proposta do procurador ge·
l"l do ~tado.
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TITULO II
D08rnunicipiotl

Art. 72. O münicipio, autonomo e independente em tudo
quanto respeita ao seu peculiar interesse, é a base do regimen
politico do Estado do Piauhy.

Art. 73. E' mantida a divisão actual do territorio do Es
tado em circumscripções municipaes, emquanto não fôr alterada
por lei.

A~t. 74. A alteração só póde ter lagar mediante repre
sentação dos habitantes dos municipios interessados e que esti
verem no gozo de direitos politicas ou por impossibilidade em
que o municipio se ache de prover ao seu serviço.

Art. 75. O poder municipa.l é conferido a. um conselho,
que legislará sobre a materia de sua competencia, e a um in
tendente executor de suas deliberações.

§ unico. O cOJ;lselho municipa.l e intendente tem compe
tencia para deliberar sobre todos os serviços que importarem á
vida economica e administrativa elo municipio, não contravindo
ás leis e regulamentos federaes ou do Estado; e para orçar sua
rece~ta e despeza, creando contribuições que não affectem ma
teria privativamente tributavel pela União ou pelo Estado e não
forem incompativeis com os princi pios estabelecidos nas res
pectivas constituições.

Art. 76. As posturas e deliberações (los conselhos muni-
cipaes só poderão ser annulladas pela Camara:

L Quando contraI:iarem ás leis do Estado ou as federaes.
II. Quando offenderem os direitos de outros municipios.
III. Quando crearp.m contribuições manifestamente exces-

sivas, havendo representações de 50 contribuintes, pelo menos.
Art. 77. Não estando reuniria a. Camara, ao Governador

compete suspender taes posturas e deliberações, sendo obrigado
a levar a supensão ao conhecimento daquella na sua. primeira.
reunião.

Art. 78. Os conselhos municipaes enviarão ao Governador
e á Camara semestralmente cópia de todos os seus actos le
gislativos.

Art. 79; Na lei organica dos municipios, o poder legis
lativo do Estado estabelecerá o numero dos membros dos con-

J2-0



--- 262 -:---~

selhos mUDlClpaes; o numero e o modo das sessÕes deste, suas
ltUribuições e as do intendente executor; as substituições dos
membros do conselho e a do intendente; os casos de suspensão
das funcções dos mósmos, e qual .a autoridade competente
para decretaI-a.

Art. 80. A suspensão não terá logar senão para seguir-se
processo de responsabilidade.

Art. 81. Nas eleições municipaes os estrangeiros resi
dentes nos municipios, por mais de 3 annos, serão eleitores e
elegiveis. preenchidas as condições do alistamento.

Art. 82. Não pO'lerá ser eleito membro do conselho mu-
nicipal :

I. Quem não fôr eleitor;
n. O interdicto;
III. Quem não for residente no mUUlClplO.
Art. 83. Não terâo assento nos conselho's municipaes __o

pae e filho, avô e neto. sogro e genro.

TITULO III
Disposições gerae.s

Art. 84. O Estado do Pianhy, nos limites de seu poder
governamental, fará effectiva a inviolabilidade dos direitos con
cernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade,
proclamadas e ga.rantidas pela constituição federal.

Art 85. Todos os funccionarios publicos' serão respon
saveis pelos ab'lsos e excessos de autoridade, omissão e pre
varicação que commeterem no exercício do seu cargo e pela
indulgencia em não re. pon abilisllT' seus s.ubalternos, pela
fôrma devida. /

Art. 86 .Nenhuma lei será feita senão por motivo de
utilidade publica.

Art. 87. A obrigatoriedade das leis dependerá, na capital,
do facto de sua publicação na folha offieial. Nos demais pontos
do Estado as leis só obrigarão depois de decorridos 45 dias
daquella publicação.

, Art. 88. R' garantida a divida publica do Estado.
.Art. 89. A constituição garante os soccorfOS 'publicos.
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Art. 90. Continuam a obrigar as leis em vigor, emquanto
não forem revogadas.

Art. 91. Os funccionarios administrlltivos demissiveis, in·
dependente de sentença, não são elegiveis membros do poder
legislativo.

Art. 92. Esta constituição s6 poderá ser reformada me
diante proposta da Camara, approvada por dous terços da to
talidade de seus membros, em duas legislaturas successivas, em
virtude de representação de mais de metade dos conselhos IDU-
nicipaes. .

Art. 93. Os d'eputados e funccionarios {lublicos de qual
quer cathegoria se obrigarão, no acto da pOSSI.\ por compromisso
solemne, ao cumprimento dos seus deveres legaes.

Art. 94. Sómente no caso de invalidez serão concedidas
aposentadorias aos fllnccionarios publicos que tiverem mais de
iO annos de bons serviços, fazendo-se preciso que tenham pelo
m~nos 10 annos de effectivo exercicio no emprego em que ~e

quizerem aposentar.:
Art. 95. Ficam extindas as aposentadorias concedidas ou

dadas por qualquer motivo á funccionarios publicos qne tenham
preenchido o numero de annos de servIço exigido, no minimo,
pela lei em vigor ao tempo da aposentação.

§ unico. Serão revLtas todas as aposentadorias, para que
se estaheleça a proporciona1iriade f do: ordenaio ao tempo do
serviço prestado

Art. 96. Quando no tempo proprio não fôr decretada a
lei orçamentaria, vigorará a do exercicio anlerior.

Art. 97. A Camara, em caso de convocação extraordina
ria, só deliberará obre o assumpto que Muver determinado
sua reunião.

Art. 98. Fica instituido, com séde na capital do E tado,
um Tribunal de Contas, para liquidar as contas da receita e

.despeza do Estado e verificar a sua. legalidade antes de serem
prestadas á Camara.

§ unico. Uma lei ordinaria regulará a sua organisação.
Art. 99. O Estado só reconhece vitaliciedade de cargos

publicos aàquirida em virturle (lesta constituição e de leis pos
teriores a ella.

Art. 100. Os venr.imentos dos magistrado.' lima vez fin-
dos pela Camara, não poderão. ser diminuidos.
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Art. 101. Os emolumentos dos-magistrados, do procurador
geral do Estado e dos promotores publicos, serão cobrados
como renda do Estado. -

Art. 102. Os escrivães do judicial, onde houver mais de
ulll, escreverão em todos os feitos por distribuição, exceptuados
o do jury e os officiaes do registro hypothecario.

Disposi(,;ões transitorias

- Art. 1°.. Promulgada esta constituição, a Camara elegerá
em seguida, por maioria absoluta de votos, na primeira vota
"ção, e, si ninguem a obtiver, por maioria relativa na segunda,
o Governador e Vice-Governador do Estado.

Art. 2°. ConcluidlL a eleição do Governador e Vice-Go
vemador, a Camara dará por terminada sua missão constituinte
e entrará no exercicio de suas funcções normaes.

Art. 3°. Eleito, O Governador assumirá immediatamente
O exercicio das funcções do seu cargo e o deixará no dia IOde
Julho de 1896. .

Art. 4°. Occorrendo vaga. por qualquer modo, do Gover
nador- ou Vice·Governallor eleitos na fôrma do art. 1°., será
ella preenchida. por eleição da Camara que poderá ser convo
cada extraordinariamente, caso não esteja funccionando.

Art. 5°. O governador terá os mesmos vencimentos e van
tagens que o seu antecessor, não podenclo ser augmentados ou
diminuidos

Art. 6°. Os deputados actuaes vencerão o subsidio diario
de dez mil réis e terão uma indemnisação para despezas de
viagem calculada na razão de tres mil réis por legua, dentro
do Estado.

Art. 7°. Os actos legislativos dos diversos Governadores
do Estado, desde a proclamação da Republica até a promulga
ção desta, e que não lhe forem contrarios, serão leiiil do Estado,
emquanto não revogados pelo poder competente.

Art. 8°. Dentro do prazo de dous annos, serão organisa
dos a lei e o processo eleitoraes, e no mais breve prazo deve
rão ser promulgadas as leis concernentes:

I. A' organisação judiciaria. j

n. A' responsabilidade dos fnnccional'iQs publicos j
TIl. A' organisação municipal;
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IV. A instrucção popular.
Art. 9". Os magistrados, chefe de policia. promotores pu

blicos e os demais funccionarios publicos gosarão das vantagAns
pecuniarias que já percebem, emquanto sens respectivos venci
mentos não forem fixados em lei da Camara .

Art. 10. Emqnanto não fôr promulgs.da ll. lei organica
dos conselhos mllnicipaes, continuarão as actuaes intendencias
a ser regidas pela lei em vigor.

Ar. 11. Uma lei descriminará as rendas dos conselhos
municipaes e determinará os encargos dos mesmos.

Art. 12. Para a eleição do Governador e Vice-Gover
nador, de que trata o art. 1°., não haverá incompatibilidades.

§ unico. Se os eleitos, Governador ou Vice-Governador,
forem empregados publicos, não perderão os cargos, mas ser
lhes-ha vedl\do s6mente a accumulação do exercicio, e aos mes
mos voltarão findas as funcções admiI!istrativas.

Art. 13. Fica autorisado o Governador a reorganisar a
magistratura do Estado, as secretarias, e a policia, a fazer as
primeiras nomeações dos serventuarios de justiça e a proceder
á organisação judiciaria e á divisão civil e judiciaria.

§ unico. Na organisação da magistratura, o Governador
nomeará os membros do tribunal de justiça, nos termos do art.
46 e os juizes de direito; podendo, conforme o merecimento de
cada um, 8.proveitar os de~embargadores e os juizes de direito
actuaes e os ex-juizes municipaes.

, Art. 14. Em attenção aos relevantes serviços prestados
pelo fallecido Dr. Simplicio de Souza Mendes ao Estado,
fica concedida a sua viuva e filhas solteiras e viuva uma
pensão annual de um conto e duzentos mil réis, que será
dividida em parte iguaes, sendo uma para a primeira pen io
nista, e a outra para as demàis, proporcionalmente.

Art. 15. Approvada esta Constituição, será alla promul
gada pela mesa da Camara e assignada pelos membros destll.

Mandamos, portanto, á todas áS autoridades a quem o
conhecimento e execução desta Con tituição pertencerem, que
a executem e façam executar e observar fiel e inte~ramente

como nella se contem.
Publique-se e cumprs-sa em todo o territorio do Estado.
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Sala das sessões da Camara crnstituinte, na idade de
Therezina, em 13 de Junho de 1892, 4° da Republica.

José Ribeiro Gonçalves. presidente.
Manoel Raymundo da Paz, vice-presidente.
Raymundo Antonio de Farias, lO secretario.
Arthur F. de A. Cavalcante, 2° secretario.
Numa Pompilio Lustosa Nogueira.
Bertholino Alves e Rocha Filho.
Helvidio Clementino de S. Martins.
Antonio Rodrigues Coelho.
Ozorio José Baptista.
Bellino de Castro e Silva.
Joaquim Dias de Sant'Anna.
Armindo Benevides de Araujo Rocha.
Raymundo Borges da Silva.
Luiz de Moraes Rego.
Benedicto Canario Porto.
Salustiano de H. Bezerra Campos.
Ludgero Alvares Lima.
Antonio José Baptista.
Gervasio de Britto Passos.
Raymundo Nonnato da Cunha.
Anizio Auto de Abreu.
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Lei n. 85 de 20 de Seten'1.bro de 1892

Estabelece aorganisa~ào munici~al do Districto Federal

o Vice-Presidente da Rep.ublica dos Estados Unidos do
Brazil : .

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanc
ciono a lei seguinte:

CAPITULO I

nispOl!!li~ões preliminares

Art. 1°. O Districto Federal, comprehendendo o territorio
do antigo Municipio Neutro, tem por séde a cidade do Rio de
Janeiro e continúa constituido em municipio.

A gerencia dos seus negocios será encarregada a nm
conselho deliberativo e a um prefeito, de accôrdo com o que
se dispõe nos seguintes capitulos.

Art. 2°. Além das taxas cuja arrecadação competia á mu
nicipalidade pela legislação anterior, poderá o conselho muni
cipal decretar todos os impostos que não forem da primitiva
competencia da União.

CAPITULO II

Do eleitorado municipal e das incompa
t.ibilirlades

Art. 3°. São eleitores municipaes todos os cidadãos bra
zileiros no gozo de seus direitos civis e politicos.

Art. 4°. Não poderão ser votados para membros do go
verno municipal:

1°. Os que não forem eleitores municipaes j

2°. Os que não tiverem, pelo menos, seis mezes de resi-
dencia no municipio i -

3°. As autoridades jlldiciarias, os commandantes de força
naval e do districto militar; os commandantes de força policial,
os chefes, delegados e subdelegados de policia, que exercerem
seus cargos dentro de Reis mezes anteriores á eleição ;



---270---

4°, Os que tiverem litigio com a municipalidade;
5°. Os empreiteiros de obras municipaes ;
6°. Os directores, sub-directores, officiaes-maiores, chefes

de secção e quaesquer outros funccionarios que dirijam ou admi
nistrem repartições mnnicípaes. federaes ou suas dependencias;

7°. Os engenheiros de obras emprehendidas no munici-
pio por conta ou em virtude de contra.cto com o governo mu
nicipal ou tederal;

8°. Os membros do governo municipal que tiverem ser
vido no ultimo anno;

9°. Os ascendentes ou descendentes, directos on conate
raes, consanguíneos ou aífins, do prefeito do districto, até ao
2° gráo;

10. Os aposentados em cargos municipaes;
11. Os que estiverem directa ou indirectamente interes

sados em qualquer contracto oneroso com a municipalidade,
por 8i ou como fiadores

Esta incompatibilidade não attinge os possuidores de
acções de sociedades anonymas que tenham contracto com a
municipa,lidade, salvo se forem gerentes ou fizerem parte da
directoria das mesmas sociedades.

Art. 5°. Perderão o logar de intendentes;
1°. Os que se mudarem do Districto Federal;
2°. Os que perderam os direitos políticos;
3°, Os que deixarem de comparecer ás sessões, sem causa

justificada, durante 20 dias consecutivos;
4°. Os que aceitarem cargos nas directorias e comruissões

fiscaes de, emprezas ou companhias destinadas á exploração de
concessões e favores da municipalidade.

CAPITULO ITI

Do poder legi8lat.ivo municipal

Art. 6°. As funcções legislativas serão exercidas pelo
conselho deliberativo.

Art. 7°. O conselho municipal compor-se-ha de tantos
membros (intendentes) quantos forem os districtos municipaes
(um por districto), e de mais tantos, que serão os mais votados
em todos os districtos, quantos correspondam a um por quatro
districtos.
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§ 10
• Para a primeira eleição cada uma das 21 acmae

parochias do Districto Federal será considerada um districto
municipal, e, além dos respectivos intendentes, farão parte do
primeiro con elho municipal os seis cidadãos mais vo ados em
todos os districtos.

§ 2°. O processo eleitoral para a formação do primeiro
conselho municipal será o que fica estabelecido no 8ort. 60 e
seguintes das disposições transitorias.

Al't. 8°. Sua duração será de tres annos (1).
Art. 9°. As sessões do co~selho municipal serão publica

e só. poderão ter logar quando se achar presente mais da m
tade de seus membros.

Paragrapho unico. No primeiro dia de sessão o conselho,
reunido sob a presidencia du mais velho de .seus membro , ele
gerá um presidente e um vjce·president'3 plra dirigirem os tra
balhos e representarem 3. corporação.

Art. 10. As deliberações serão tomadas pela maioria do~

membros presentes, salvo no seguinte caso:
Paragrapho unico. Quando se tratar de impo to e d 

pezas que só poderão ser approvados por maioria absoluta do
membros que compõem o conselho, e pelo menos em tre .~

cussões.
Art. 11. O conselho funccionarâ em nuas se ões unnuaes.

não excedente de 60 dias cada uma dellas, para. o fim de deli
berar sobre os negocios municipaes.

Paragrapho unico. Fóra destas sessões, poderá o co elho
reunir-se extraordinariamente por convocação do eu presi
dente ou do prefeito, ou:t requerimento escripto m i ri de
seus membros. Nestas reuniões só deliberárá sobre o a . mp o
que tiver motivado a convocação.

Art. 12. Cada membro do conselho municipal pare bel'"
os vencimentos de seis contos de réis annuae e o pr i n e
do mesmo conselho o de oito contos de réis, sendo a terç p [
do vencimento conlõliderada gratificação pro labore.

Art. 13. As vagas que occorrerem no coo elho muniei
serão immediatamente preenchidas.

Paragrapho unico. Só o conselho municipal jul"'.

(1) Os membros do conselho municipal sen'iriio por
n. 248 de 15 de Dezembro de 1894, arl. 11).
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vag-a, communicando-a ao prefeito para que este mande proceder
á eleição.

Art. 14. Não poderão servir conjunctamente no conselho
municipal:

1°. Os ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados, so
gro e genro, tio e sobrinho;

2°. Os socios da mesma firma commercial.
Paragrapho unico. Se tl eleição designar cidadãos nestas

condições, .tomará assento o mais velho, considerando-se nuHa
a eleição i10 outro ou outros.

Art. 15. Ao conselho municipal incumbe:
§ ]0. Verificar os poderes de seus membros.
§ 2°. Organizar o regimento de suas sessões.
~ 3°. Organizar sua 'secretaria e nomear os respectivos

empregados.
§ 4°. RAgu1!:lr as condições de nomeação, suspensão, apo

sentadoria e outras dos empregados de todas as repartições
municipaes.

§ 5°. Organisar o serviço de escripturação, arrecadação,
gnarda e applicação da receita, assim como da execução e fis
calisação das obras.

§ 6°. Organisar annualmente o orçamento do município,
decretando as despezas e marcando as taxas necessarias para.
os serviços municipaes;

§ 7°. Contrahir emprestimos sobre o credito do municipio,
determinando as condições do seu levantamento, o tempo, mudo
e meio de seu pagamento.

a) A municipalidade não poderá jámais ficar a dever,
por qualquer titulo, quantias que não possa amortiS<tr .em vinte
annos, despendendo no maximo, com juros e amortizaçã.o, 11 quinta.
parte da sua renda. calculada pelo orçamento do anno em que
fÓr contrahido o emprestimo, sob pena de nullidade do excesso.

§ 8°. Regular a administração, arrendamento, iôro e alu
guel dos bens moveis e immoveis municipaes.

a) O conselho municipal só poderá vender ou trocar uens
immoveis do municipio por acto votado em duas sessões an
nuaes successivas e por dous terços de votos;

b) As vendas serão feitas em hasta publica, previamente
annunciadas pela im prensa e por editaes atfixados nos logares
mais publicas, por espaço de tempo não inferior a sessenta~dias j
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c) Não poderão concorrer para a acquisição desses bens
os funccionarios municipaes nem os membros do conselho que
houver deliberado sobre a alienação dos mesmos bens j

§ 9°. Resolver a desappropriação por utilidarle munici
pal, autorizar a propositura e desistencia ou abandono das acções
que interessam ao municipio, bem como o accordo ou compo
sição nos casos em que não forem vedados pela lei.

§ 10. Resolver sobre a compra de immoveis, quando
exigidos por utilidade publica e sobre 3. realisação de obras,
cuja necessidade tenha sido reconhecida.

§ 11. Decretar o codigo de posturas, organizar o processo
das infracções, podendo impôr multas até o maximo de 2001$ e
a pena de prisão até cinco dias.

§ 12. Conferir attribuições especiaes ao prefeito para casos
urgentes e imprevistos na ausencia cio conselho.

§ 13. Legislar sobre o tombamento e cadastro do terri·
torio e bens do municipio.

§ 14. Estatuir sobre as condições relativas á hasta pu·
~~. -

§ 15. Providenciar sobre a guarda e conservação dos bens
municlpaes.

§ 16. Estabelecer e regular o serviço da assistencia pu
blica.

E' lir.ito aos particulares cresr e manter estabelecimentos
de philantropia. apenas sujeitos á inspecção official no que se
referir ao moralidade, hygiene e e:statistica.

§ 17. Estabelecer e regular a instrucção primaria, profis
sional e artisticll; estabelecer, custear e subvencionar qualquer
instituto de educação e instrucção que as necessidades do mu·
nicipio reclamem.

a) O ensino que o municipio ministrar, ou para o qual
contribuir com subvenção ou de qualquer outro modo, será leigo
em todos os seus gráos j

b) E' livre aos particulares abrir e reger escolas de qual
quer gráo ou natureza, sujeitas â inspecção official unicamente
no que concerne á moralidade, hygiene e estatística.

§ 18. Crear bibliothacas muni~ipaes e regular o respectivo
serviço.

§ 19. Regular o serviço de hygiene municipal.
§ 20. Crear e regular todos os serviços referentes a casas
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de banhos e lavanderias, feiras, mercados, theatros, espectaculos
publicos. extincção de incendios, viação urbana e fabricas de
qualquer natureza;

§ 2 L Prover sóbre a instituição e administra~ão dos ce
miterios, e sóbre o serviço funerario. sendo-lhe, porém, vedad{)
conferir monopolio ou previlegio.

§ 22. Regular a policia sanitaria.
§ 23. Regular a abertura e denominação de ruas, praças,

estradas e caminhos e sua policia. livre transito, alinhamento
e embellezamento, irrigação, esgotos pluviaes, calçamentos e il~

luminação.
a) Os edifficios que ameaçarem ruina, podendo trazer

perigo para a população ou embaraço ao livre tran~ito, serão
reparados ou demolidos á custa dos proprietarios, devidamente
intimados, depois de vistoria;

b) Ai! servidões municipaes serão conservadas liv es e
fra-ncas, e os obstaculos interpostos pelos proprietarios, onde
existirem, serão removidos a custa delles, devidamente intima-
dos, depois de vistoria. -

§ 24. Regular o serviço de abastecimento de agua á po
pulação, curando dos mananciaes, fontes, chafarizes, aqueductos,
etc.

§ 25. Regular a cODSArvação e replanta. das mattas e
florestas, a guarda e conservação dos -parques, jardins, logra
douros publicos e monumentos.

§ 26. Prover sobre a conservação da matta maritima, so
bre a navegação nos rios e lagôas, sobre a caça e a pesca, sobre
o embarque e desembarque de pessõas, bagagens e mercadorias
nos littoraes do municipio ;

§ 27. Regulamentar o serviço telephonico e telegraphico
de natureza municipal.

§ 28. Animar e dAsenvolver as industrias do municipio,
introduzir novas com auxilios indirectos, premios, exposições
e outras medidas que tenham o mesmo caracter e tendam" para
o mesmo fim.

§ 29. Crear e regular montes de soccorro e montepios.
§ 30. Dividir o territorio municipal em districtos, que

não poderão ter menos de dez mil, nem mais de quarenta mil
habitantes.

§ 31. Reclamar da União bens que pertençam ao municipio.
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§ 32. Contractar com um ou mais muuicipios limitrophes
a realização de obras e serviços de interesse commum.

§ 33. Representar ao Congresso Nacional e ao Governo
Federal contra" as infracções da Constituição federal, bem como
contra os abusos e desmandos das autoridades não municipaes
e em qualquer outro sentido.

§ 34. Organizar periodicamente a estatistica municipal
com as indicaç.ões mais precisas que fôr possivel adquirir ácerca
da extensão territorial, população, recursos industciaes e agri
colas, e movimento geral dos serviços municipaes.

" § 35. Organizar periodicamente a estatistica escolar e a
hygienica, comprehendendo registro demographico. uosographico
e de movimento endemico e epidemico de molestias rei
nantes no municipio.

§ 36. Deliberar sobre a acceitação de doações, legados,
heranças e fidei·commissos e suas applicações.

§ 37. Prover sobre o bem geral do municipio e velar pela
fiel execução desta lei organica e das que promulgar.

Art. 16. Em nenhuma circumstancia e para nenhum fim
poderá o conselho conferir suas prerogativas a qualquer pessôa
estranha ou não ao municipio.

CAPITULO IV

Do poder executivo m.unlcipal

Art. 17. O poder executivo municipal é exercido pelo
prefeito.

Art. 18. O prefeito será nomeado pelo Presidente da Re
publica, com approvação do Senado Federal, para servir por
quatro annos. O primeiro prefeito servirá até ao dia 31 de
Dezembro de 1894,.

Art. 19. .Ao prefeito compete:
§ 18

• Apresentar pessoalmente, por occasião da abertura
de cada sessão ordinaria, um relatorio circumstanciado de todas
as occurrencias que se tiverem dado no intervallo de uma sessão
a outra, propondo nessa occasião as medidas que julgar op
portunas.

§ 2°. Executar e fazer cumprir todas as deliberações ou
ordens do conselho, quando devidamente promulgadas. _

j.,
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§ 3°. Intervir nos casos de urgencia referida no art. 15.
§ 1~, convocando logo o conselho, caso este não esteja funccio
nando para dar-lhe conta do occorrido.

§ 4°. Fazer arrecadar as rendas municipaes por emprp,
gados de sua confiança e de accôrdo com o ultimo orçamento
approvado pelo eonselho.

§ 5'. Ordenar as despezas votadas pelo conselho e auto
rizar o pagamento delIas pelos cofres municipaes.

As ordens de pagamento deverão sempre conter a indicação
do art. e paragrapho do orçamento que as as autorizar, e nenhuma
despeza será realizada sem serem presentes os documentos que
a comprovem.

§ 6°. Formular a proposta do orçamento. que deve ser'
apresentada ao conselho no dia da abertutura da sua sessão or
dinaria, e fornecer todos os dados que lhe forem pedidos pelo
conselho ou suas commissões, para a. confecção dos orçamentos
parciaes ou goerai.

§ 7°. Nomear, suspender, licenciar ou demittir os funccio
narios não electivos do município, exceptuados os da secretaria
do conselho, e observadas as garantias que forem definidas em lei.

§ 80
• Convocar extraordinariamente o conselho. quando o

julgar conveniente ou quando assim o reclame por escripto a
maioria. dos intendentes.

§ 9° Prorogar o orçamento' em vigor, se até ao ultimo dia
de Dezembro não tiver sido votado novo pelo conselho.

Art. 20. O prefeito suspenderá a execução de qualquer
acto emanado do conselho, oppondo-Ihe veto, sempre que elle
estiver de desaccôrdo com 3S leis e regulamentos em vigor no
Districto Federal.

Neste caso submetterá ao conhecimento do Senado Federal
o acto suspenso, dando por escripto as razões do veto. O Senado
decidirá se o acto suspenso viola oa não a OonRtituiçãoe as leis
federaes, assim como as leis e regulamentos da municipalidade.

Art. 21. O prefeito deverá dentro do prazo improrogaveJ
de cinco dias, oppor por escripto o seu veto. Não o fazendo
nesse prazo, se entenderá approvado o acto.

O prazo conta-se do dia em que o prefeito tiver conheci
mento official do acto.

Art. 22. Para a nomeação do prefeito subsistirão as in
compatibilidades especificadas no art. 4°.
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Paragrapho unico. Não poderá tambem ser nomeado pre
feito o cidadão que tenha, com qualquer intendente, o gráo de
parentesco referido no art. 14, § 1°.

Art. 23. O prefeito não poderá ser de novo nomeado
para. o periodo seguinte ao de sua administração, nem ser eleito
para o cargo de intendente no mesmo periodo.

Art. 24. O prefeito não poderá ausentar-se do municipio
por mais de dez dias sem licença do Presidente da Republica.
No caso de ausencia, passará o exercicio ao sen substituto legal
e perderá a gratificação.

Art. 25. Durant~ o primeiro triennio perceberá o pre
feito os vencimentos de 24:0oob annuaes.

Art. 26. Na falta ou impedimento temporario do prefeito,
suas funcções serão exercidas pelo presidente do conselho mu
nicipal. No caso de -vaga, o Presidente da Republica nomeará
seu substituto nos termos do art. 18.

Art. 27. O presidente do conselhu municipal, quando subs
tituir o prefeito nos seus impedimentos, terâ direito aos ven
cimentos ou simplesmente á gratificação do prefeito,como no caso
couber, e durante a substituição deixará de presidir o conselho.

CAPITULO V

Dos :ftscaes e guardas lDunicipaes

Art. 28. São agentes do prefeito nos differentes districtos
os fiscl1cS e guardas municipaes.

Art. 29. Cada districto terá um fiscal e tantosJguardas
municipaes quantos (} conselho' julgar necessarios ao bom des
empenho do serviço publico.

Art. ao. Ao fiscal compete:
§ 10. Executar e fazer executar as posturas e deliberações

do conselho, sanccionadas pelo prefeito, observando as instruc
ções que por este forem dadas.

§ 20
• Lavrar e remetter á autoridade competente OR antos

de flagrante contra os infractores das posturas.
§ 3D, Informar os pedidos da licença para edificações,

abertura de casas de negocio e é exercicio de quaesqup.r in
dustrias, espectaculos e divertimeutos publicos e outros as
sumptos de interesse municipal.
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§ 4°. Cassar licenças nos casos previstos pela legislação
municipal, com recursos para a autoridade competente.

§ 6°. OrganIzar e remetter mensalmente ao prefeito nma
relação dos autos que houver la'Vrado.

§ 6°. Informar trimestralmente ao prefeito, e sempre que
elle o exigir, sobre o estado de todos os serviços e necessi
dades do districto.

a) Dessas informações, assim como das relações meosaes
de autos de 1iagrante, ficará côpia em livro especial, fornecido
pela municipalidade e rubricado pelo prefeito ou por quem elle
designar. Esgotado esse livro, serã recolhido ao archi'Vo muni·
cipal;

b) O fiscal não poderá recusar a inspecção deste livro a
qualquer municipe.

§ 7°. Fornecer ás commissões permanentes as informações
que forem requisitadas. .

Art. 31. Os guardas municipaes são auxiliares dos 1iscaes
e agentes a estes subordinados.

CAPITULO VI

Das attribuições judiciarias

Art. 32. O preparo e julgamento dos processos de infrac
ção de posturas compete ao juiz dos feitos da fazenda municipal,
com os recursos que no caso couberem.

Paragrapho nnico. São creados os logares de 1°, 2° e 3°
procnradores dos feitos da fazenda mnnlcipal, que officiarão em
todas as causas que interessarem á muuicipalidade.

Esses funccionarios serão nomeados pela mesma fôrma
que o juiz, e preferidos para as primeiras nomeações os actuaes
procuradores dos feitos no Districto' Federal.

Art. 33. As commnnicações e autos sobre infracção de
postoras serão remettidos ao juizo pdr intermedio do prefeito.

CAPITULO VII

Dil8posic..'lões geraes

Art. 34. Os funccionarios .mnnicipaes a.uxiliario a eu·
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cução das leis e actos de caracter federal, nos termos do art.
60, § 2° da Constituição.

Art. ~5. Das deliberações dos poderes muuicipaes que pre
judicarem direitos civis e politicos dos municipes, haverá re
curso voluntario para as justiças do Districto Federal como no
caso couber.

Art 36. Os funccionariús municipaes inclusive o prefeito
e os membros do conselho, são respousaveis civil e criminalmente
por prevaricação, abuso ou omissão no desempenho de seus de
veres.

§ 1°. A denuncia ou queixa poderá ser dada pelo preju
dicado ou por qualquer municipe.

§ 20, IndepAndentemente da pena criminal, ficam o func
cionarios sujeitos á indemnização pecumaria, na fôrma do di
reitu commum.

Art. 37. Como pessôa juridica pôde o mumeipio compa
recer em juizo, demandar e ser demandado na pe ôs do pre
feito, que se fará representar pelos procuradores dos feitos da
fazenda municipal e seus auxiliares.

Art. 38. O c'onselho eliminará do quadro da divida activa
municipal sõmente as relativas a impostos e multas que julgar
incobraveis, devendo publicar pela imprensa a elimimação e
seus fundamentos.

Paragrapho unico. Considerará incobravel a divida que
fór exigivel ha mais de anno, nas seguintes condições:

1a, quando o devedor houver fallecido sem deixar bens;
28., quando o devedor tôr desconhecido;
3&, quando o devedor se achar ausente em logar incerto e

não sabido por mais de um anno ;
4&, quando o devedor fôr notoriamente indigente.
Art. 39. Os contractos cujo valor exceder de um con

de rêis serão sempre feitos mediante concurrencia publica, pro
vocada por editaes publicados pela impren a.

Art. 40. As ohras que não forem executadas por admi
nistração serão feitas por contracto de conformidade com o
disposto do artigo anterior.

Art. 41. Os bens municipaes não são sujeito a execu
ções por dividas do mnmcipio.

Paragrapho umco. O conselho inclttirá nos orçamen
verba para o pagamento ou amortização das dividas líqlÚ
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Art. 42. S6 é exí~ivel como receita o que estiver espa .
cificado no orçamento em'vigor. Constituem receita extraordi
naria os premios de depositos, as heranças, os legados e as
doações feitas ao municipio ou a qnaesqner de suas instituições.

Art. 43 Nenhuma despezll. sArá ordenada sem que para
elIa haja verb3. consignada no orçamento, e nenhum contracto
se fará obrigando a municipalidade a pagar, em orçamentos
futuros, prestações maiores, do que comportar a respectiva
verba no orçamento do anno em que fôr feito o contracto.

Art. 44. A maxima publicidade será dada aos actos da
municipalidade que accarretem encargos para o municipio.

Art. 45. O plano geral do orçamento, antes' de votado
pelo conselho, será publicado durante 10 dias e com antece
dencia, pelo menos, de 30 dias, no jornal que tiver contracto
para a publicação do ·expediente da municipalidade, podendo os
municipes reclamar as modificações que mais convenientes lhes
pareçam para o municipio e para os seus interesses.

Art. 46. Os balanços do exercicio encerrado serão tambem
publicados, durante 10 dias, nos termos do artigo antecedente.

Art. 47. No fim de cada mez será, publicado um balan
eete da receita e despeza da municipalidade.

Art. 48. Quando o prefeito prorogar"o orçamento nos
termos do art. 19, § 8° e uzar da faculdade do art. 20, dará
publicidade, durante 10 dias, a esse acto, por meio de editaes
publicados na imprensa.

Art. 49. As decisões do conselho só obrigarão 10 dias
depois de publicadas.

Art. 50. Não poderão contractar ou empreitar obras,
nem aforar immoveis municipaes, pessôas que tenham com o
prefeito ou com qualquer membro do conselho o parentesco in
dicado no art. 14, § 10.

Art. 51. Qualquer municipe tem o direito de pedir in
formações e certidões dos actos da municipalidade, as quaes,
sob nenhum pretexto, lhe poderão ser negadas.

Paragrapho unico. No caso de recnsa ou demora dos em
pregados ou chefe de repartição a quem competir dar as in
formações e certidões, a parte interessada terá recurso para
o prefeito e para o conselho.

Art. 52. A municipalidade, á custa dos seus cofres, não aUto
risará o levantamento de estatuas oumonumentos commemorativos.
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Art. 53. Nos crimes de responsabilidade o prefeito será
processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, de con
formidade com as leis que definem e regulam a responsabili-.
dade dos ministros de Estado.

Art. 54. E' extensivo á municipalidade o processo exe
cutivo fiscal e o de desapropriação por utilidade publica, em
vigor para o Governo Federal.

Art. 55. Os vencimentos do prefeito e dos membros do
conselho só poderã;o ser alterados no ultimo anno do exercicio
de cada um. As alterações só vigorarão no periodo seguinte.

Art. 56. E' garantido o direito de visitas domiciliarias,
para fins de hygiene e de salubridade publica, ás autoridades
e funccionarios municipaes encarregados deste ramo de serviço,
comtanto que na execução do acto sejam devidamente obser
vadas as formalidades tutelares da lei geral para os casos de
que esta occupar-se.

Aft. 57. O conselho, em seus regimentos, organisará
as suas commissões, distribuindo as competencias, obrigações,
deveres fi ser:viço de cada uma deUas.

CAPITULO VIII

Disposições t,ransitoria8

Art. 58. Pela presente lei passarão para o governo mu
nicipal do Districto Federal os seguintes serviços, actualmente
a cargo (ia União :

a) limpeza da cidade e das praias;
b) ussistencia á infancia, comprehendendo o Asylo dos

Meninos Desvalidos e a casa de S. José;
c) hygiene municipal;
d) Asylo de Mendicidade;
e) Corpo de Bombeiros;
j) instrucção primaria, seu pessoal e material;
g) esgotos da cidade; ,

.h) illuminação publica.
Paragrapho unico. Nos serviços de hygiene commettidos

â administração municipal do Distl'icto Federal não se com·
prehenderã: .

i. O estudo scienti1ico da. Ila.tureza e etiologia. das moles-

/Z9
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tias endemicas e epidemicas, e meios prophilacticos de com
bateI-as e quaesquer pesquizas bacteriologicas feitas em labo
ratorio f'special (actual Instituto de Hygiene) ;

n. A execução de quaesquer providencias de natureza de
fensiva contra a invasão de molestias exoticas ou disseminação
das indigenas na Capital Federal, empregando-se para tal fim
todos os meios sanccionados pela sciencia ou aconselhados pela
observação, taes como rigorosa vigilancia sanitaria, assistencia
hospitalar, isolamento e desinfecção;

m. Estatistica demographo-sanitaria j

IV. Exercicio de medicina e de pharmacia j

V. Analyses qualitativas e quantitativas de substancias
importadas, antes de entregues ao commercio; .

VI. Serviço sanitario maritimo dos portos.
Art. 59. Para a primeira eleição são incompativeis os

cidadãos que fizeram parte das Intendencias depois da pro
mulgação dã Constituição Federal.

Art. 60. A primeira eleição municipal será feita 40 dia~

depois de sanccionada a presente lei. O Governo expedirá
para tal fim as ordens necessarias.

Art. 61. A eleição se fará em 'cada freguezia por secções,
que não poderão ter menos de 50, nem mais de 250 eleitores.

Art. 62. Em cada secção haverá uma mesa para o rece
bimento de cedulas, apuração de votos e mais trabalhos eleito
raes.

Art. 63. Vinte dias antes do marcado para a eleição,
os pretotes dividirão suas respectivas fl'egllezias em secções e
designarão os edificios onde devem funccionar as mesas eleito
raes, nomeando para cada uma deIlas cinco eleitores, dos quaes
um expressamente para presidente.

Paragrapho unico. Essas nomeações e designações serão
communicadas por officio ao actual Conselho da Intendencia Mu
nicipal e a cada um dos nomeados, devendo tambem ser pu
blicadas por editaes e pela imprensa, onde a houver.

Art. 64. A Intendencia Municipal tendo em vista essa
commmlicação, remetterá ao pretor, com a brevidade ll0odsivel,
os livros, urna e mais objectos necessarios â eleição.

Parfigrapho unico. Se a Intendencia não remetter os obje
ctôs precisos para (} acto, o presidente da. mesa eleitoral provi
denciará. sobre o que faltar, mandará por nm eleitor, que ser·
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virá de secretario, lavrar os competentes termos de abertura e
encerramento nos livros, que serão numerados e rubricados pelo
mesmo presidente, devendo tudo constar da respectiva acta.

Art 65. Os cidadãos que devem formar as mesas elei
toraes, não podendo comparecer, por qualquer motivo, deverão
participar o seu impedimento até ás 3 horas da tarde da ves
pera da eleição, ao pretor, que providenciará sobre a substi
tuição.

Art. 66. No dia da eleição, os membros da mesa eleito
ral que faltarem serão substituidos do seguinte modo:

1°, o presidente, pelo cidadão cujo nome se seguir imme
tliatamente na lista dos nomeados pelo pretor j

2°, qualquer outro mesario, por um eleitor da secção, a
convite do presidente da mesa.

Art. 67. Os trabalhos eleitoraes começarão ás 10 horas
da manhã, depois de reunida a mesa, que deve ser installada
na vespera, a igual hora.

10. Se a installação da mesa não se tiver effectuado na
vespera, deverá sei-o no dia da eleição até ás 9 horas da ma
nhã.

2°. O escrivão do pretor, ou o cidadão nomeado ad-hoc
pelo presidente da mesa, lavrará· logo a acta da installação
no livro que tiver de servir para a eleição.

Art. 68. A votação deverá ficar terminada até ás 7 ho
ras da noite. A apuração de votos e a confecção da acta po
derão prolongar-se o tempo neces ari,) para a concluo ão dos
trabalhos, que não serão interrompidos.

Art. 69. A acta tIos trabalhos eleitoraes será escripta
pelo secretario da mesa, em seguida a da installação e trans
cripta em livro especial por tabellião ou pelo escrivão do pretor,
ou, na falta destes, por qualquer cidadão, a. convite do presi
dente da meSa.

Art. 70. A mesa fará extrahir duas cópias dessa acta,
bem como das assignaturas dos eleitores, que tiverem votado,
devendo todas ser assignadas pela mesa e concertadas por ta
bellião ou pelo escrivão do pretor.

Paragrapho unico. Uma des~ás cópias será remettida ao
pretor e outra II. secreto ria do governo municipal; esta ultima
será acompanhada. de cópia authentica da acta da installação
da mesa eleitoral.
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Art. 71. Oito dias depois da eleição, os livros de assi
gnatura dos eleitores e os das actas eleitoraes serão ~nvi!l.dos

pelos presidentes das mesas á secretaria do governo munici
pal, juntamente com as cópias a que se refere o paragl'll.pho
unico do art. 70. . .

Art. 72. Todos os livros que tiverem de servir na elei·
ção serão rubricados pelo pretor, salvo o caso do para.grapho
unico do art. 64.

Art. 73. Oito dias 'depois da eleição, os pretores dos dis·
trictos se reunirão no edificio da Intendencia. Municipal, e de
pois de elegerem de entre si um para presidir os trabalhos, darão
começo á apuração geral.

Art. 74. Os trabalhos deverão principiar ás 10 horas da
manhã; findos elles, lavrar-se-ha uma acta circumstanciada,
que contenha os nomes de todos os cidadãos votados em cada
freguezia, pela ordem numerica de votação e em seguida os
dos seis candidatos que tiverem obtido major numero de votos
em todos os districtos. .

Paragrapho unico. Essa acta será enviada. ao Tribunal
Civil e Criminal, onde ficará archivada; della SA extrahirá uma
cópia para ser remettida á secretaria do governo municipal.

Art. 75. A cada um dos 27 intendentes eleitos dirigirá
o pretor president~ um officio, communicando·lhe o resultado
da apuração na parte que diSser respeito.

Art. 76. O pretor que não puder comparecer aos traba
lhos da apuração fará a devida communicação ao presidente.
remettendo-Ihe as actas do seu districto. .

Art. 77. A apuração só se fará achando-se reunidos mais
de metade dos pretores do Districto Federal.

Art. 78 Os membros do governo municipal Aleitos se
reunirão no edificio da Intendencia Municipal vinte dias depois
da eleição para darem começo ás sessões preparatorias, ele
gendo um presidente interino.

Art. 79. A posse terá logar logo que estejam reconhe
cidos dous terços pelo menos dos intendentes eleitos e será dada
pelo actual conselho de Intendencia Municipal.

Art. 80. O primeiro triennio terminará em 7 de Janeiro
de 1895, qualquer que seja o dia da posse.

Art. 81. As vagas que occorrerem no primeiro conselho
municipal, se dependerem de intendentes de districto, serão
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suppridas por votação no districto; se de intendente,dos mais
votados nos districtos, pelos cidadãos que se seguirem a estes
na ordem de maior suffragio.

Art. 82 Ficam em pleno vigor para~a primeira eleição
municipal as disposições da lei n. 3209 de 9 de Janeiro de 1881,
referentes á eleição em geral e á parte penal em todos os
pontos que não tiverem sido alterados pela presente lei.

Art. 83. As el~ições subsequentes serão feitas por lei es
pecial, que o Congresso decretará (2).

Art. 84. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, em 20 de Setembro de 1892, 4° da Re

publica.

3ílafiana S!eix.ata.

!l/tei-nanda .!I!.aú.a.

(2) lei especial a que se refere o art. supra é a de n. 248 d,e 15 de
De7. mbro de 181)4. Para a sua execução baixaram instrucções provIsonas com
o Decreto n. 1910 do 18 cle Dezembro de 1894.
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LEIORGANICA
DO

MU.NICIPIü DE PELOTAS

TITULO
o Dlunieipio e se te ritorio

Art. 1°. O município ds P lota, como um do' que
compõem o Estado do Rio Granda do S u, constitue-se pela pre
sente lei, no livre exercicio de sua utonomia e de 8rcôrdo
com as bases estatuidas na Oonstittúção do Estaào de 14 de
Julho de 1891.

Art. 2°. O se territorio é o mesmo do antigo mUnIcipio,
não podendo os respectivos Jimít ser alter' o sem ccôl'do do
Conselho, de que trarta o art. 5°, e conforme estabelece o art. 20 n.
16 da Constituição o Esta o.

§ umco. O territorio do município será dividido em dis
trictos, e e tas em ,acções, ob~e vando-se para aste effeito as
disposições 'l.deante determinada!". (Art 41 n. 12.)

Art. 3°. São da exclusivt competencia do Municipio to
dos os actos e medida concernentes a senIS interesses peculiares,
de qualquer especie, não sendo admittida a intervenção do gover
no da União e a do do E _tado, senão DOS ca o privativamente e 
tlltuidos nas respectivas con tittt"ções.

Art. 4°. ~ l? despez s do o orno e dministr, çã do mu
nicípio 'erão feitRs ex en as ropria, com o 1rodnct de
ren as, ta"'. s e contrHi1llçõ j e n • fi na O D tit ição
do Esta o e U' s qUtl' lpHml o.e l'\jtt S pe1 :JOller COlllp·t nla.
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TITULO I I
Do governo do Oluniciplo

Art. 5°, O governo municipal será exercido, na sMe do
municipio, por um lnteudente, que dirigirá todos os serviços, e
por um Conselho, que decretará os meios de serem estes crea
dos e mantidos,

Secção primeira

DA INTENDENoiA DO MUNIOIPIO

CAPrrULO I

DO INTENDENTE E DO VIOE-INTENDENTE

Art. 6'. A direcção administrativa e policial do muni
cipio compete ao Intendente, que a exercerá de conformidade
com as leis, assumindo a inteira responsabilidade de todos os
actos que praticar no exercicio de suas funcções, sos quaes lhe
cumpre dar toda a. publicidade, para completa apreciação pu
blica,

Art. 7°. O Intendente exercerá as funcções de seu car
go durante quatro annos, s6 podendo ser reeleito para o pe
riodo seguinte se merecer o suffragio de trez quartas partes
do eleitorado,

Art. S·, O Intendente em seus impedimentos será sub
stituido pelo Vice-Intendente e, n: falt[~ ou impedimentos d'tlste,
pelo Secretario do Municipio e pelo Secretario do Thesouro Mu
nicipal, successivamente.

§ 1°, O Vice-Intendente substituindo o Intendente, em
virtude de renuncia ou morte d'este, perda do cargo ou inca
pacidade physica, exercerá a intendencia até a terminação do
.quatriennio,

§ 2°, Os ontros substitutos servirão até ser eleito e em
possado o novo Intendente, cuja eleição se fará dentro de
trinta dias.

Art. 9·, O Intendente não poderá sllrhir do territorio do
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municipio sem prévia permissão do Conselho e sem que seja
por tempo determinado.

Art. 10. Logo que o Intendente fôr empossado do seu
cargo, nomeará os Sub-Intendentes para os districtos em que
fôr dividido o municipio, como determina o art. 68 da Consti
tuição do El!!tado.

Art. 11. Não poderá ser Dgmeado uh-Intendente pessõa da
familia do Intendente até o quarto gráu de parentesco inclusive
contado pelo Direito Civil.

Art. 12. São condições assenciaes para poder ser eleito
Intendente :.

1a. ser brazileiro nato;
23. ser maior de vinte e cinco annos de idade;
3a.. estar DI} goso dos direitos politicos ;
4a.. ter residencia de dous annos, pelo menos. no muni

cipio.
§ unico. Exigem-se os mesmos requisitos para oVice-Inten

dente.
Art. 13. Ao terminar o perlodo intendencial, o Inten

dente, ou quem o estiver substituindo, deixará o exercicio do
cargo, succedendo-Ihe immediatamente u cidadão que houver sido
eleito.

Art. 14. O Intendente não poderá exercer qualquer outro
emprego ou funcção publica, I\em tomar parte em qualquer
empreza industrial ou commercial, como membro da respectiva
administração ou como simples associado. desde que a empreza
tenha interesses sujeitos á fiscalisação do poder administrativo
municipal ou que com este tenha relações.

~ unico. Ao Vice-Intendente, quando estiver no exercicio
do cargo, será impo~ta a. mesma ll'ohibição.

Art. 15. O Intendente perceberá uma remuneração pe
cuniaria correspondente ao eu cargo, a qual será arbitrad3.
pelo Conselho na ultima sessão anterior a cada periodo admi
nistrativo.-

~ 1°. A remuneração ao primeiro Intendente será fixa
da na primeira sessão ordinaria do Conselho.

§ 2°. Ao substituto do Intendente, quando em exercicio,
caberá direito aos vencimentos d'este.

Art. 16. Ao tomar pos e do e cargo o Intendente assu
mirà perante o Con ~elho, qué para tlsse fim se reunirá extra

11 4
J
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ordinariamente, se não estiver funccionando, o segninte com·
prommisso: "Prometto ser fiel cumpridor dos deveres do meu
cargo. fim cujo exercicio não faltarei jamais ás inspirações do
patriotismo, da lealdade e da honra. "

s unico. O substituto do Intendente, quando assumir ,a
administração do municipio j prestará o mesmo compromis o.

CAPITULO II

DA ELEIQÃO DO INTENDENTE E DO VIOE-INTE,T'DENTE

Art. 17. O Intendente e o vice-Intendente serão escolhi
dos por suffragio h'ecto dos eleitores e a eleição effectuar-se
ha sessenta dias antes de terminar o Ileriodo intendencial.

. § 1-. A apuração dos votos será feita pelo Conselho, con·
forme se determina no art. 57.

§ 2°, Se nenhum cidadão houver alcançado maí{)ria abso
luta~ o Conselho elegerá um do dl!Jis cidadãos mais votados na
eleição directa, tanto para Intendente como para Vlce-lnten,.
dente. Em caso de empate n'estll escolha do Conselho, haverânova
votação e si occorrer segundo empate considerar-se-hão eleitos
os mais velhos. '

Art. 18 E' melegivel para o cargo de Intendente qual
quer parente consangnIDeo ou aifim, nos dois primeiros grãus,
do Intendente ou do seu substituto q'le estiver em exercicio
ao tempo da eleição ou que haja exercido o cargo até seis me·
zes antes.

CAPITULO III

DAB ATTRlBUIÇÕES DO INTENDENTE

Art. 19. Compete ao Intendente:
1- dirigir, fiscali ar e defender wüos os interesses do

,município;
2- organisa-', 'eformar ou supprimir os $erviços dentro

das verbas orçamentarias;
3- < o -l-m' 6 ta,' m dldas administrativas (le utilida.

de ml1nicipa), db CCÔI'UlJ c li o re )1;) tivo orçamentoi
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4...... promulgar as leis que, conforme as regras adeante
estabelecidas, forem de sna compAtencia, ex enindo decreto" re
gulamentos e instrucções para a fiel e conveniente execução li s
mesmas;

5- convocar extraordinariamente o Con. elho o pro1'o
grar as suas sessões, quando o exigir o bem publico, .expondo
sempre os motivos da convocação ou prorQgTllçãoj

6 - expôr annuaImente ao Conselho a situação dos nego
cios do muniCIpio. indicando-lhe em reI torio Illlnucio, o a pro
videncias, dependentes do mesmo, que julga l lleces~ari~s;

7- preparar e ápre, entur aI1nualruente ao Conselho, na
primeira sessão ordinaria d'este, o proj~to '0 orr:t mento da
receita e despeza do municipio; .

8 ~ contrahir emprestímos e reaJi ar Oil rã, úperações de
credito, deaccôrdo com as expre sas aut ri..; Lções do orçamento,
descriminando na applicação as despezas que e tiverem comtem
pIadas englobadamente;

9 - autorísar. na forma da lei, as desapropriaçõe. por
necessidade ou utilidade publicas;

10- organisar a guarda municipal, dent o da verba or
çamentaria respectiva, di pôr d'eUa, di -trilmi! a e mobilisal-a
conforme as exigencias da manutenção da. ordem, segurança e
in.tegridade do municiljjo;

11- crear e provêr todos os cargo. mnnicipaes, dentro das
forças do orçamento, nomeando, ~'u prD le do demittindo e licen
ciando os serv6Dtnarios na fórm à' lei;

12 - supeIi"ender a admini tI'. ção do Lyceu Rio-Gran
dense de Agronomia e Veterinaria, de conf rrni:ln de c more.•
pectivo regulamento;

13- crear e provêr escola mlmicipaes. dentro rIa força!';
do orçl'.monto, e in tituir os ~erviço de h,TgieT:p. e : ssi:; encia
publica;

14 - prestar por escripto todas a informllç1íe. daàos e
esclarecimentos que requisitarem o Con 'e1l1O, o Pre idente do
Estado ou a Asstmbléa do Representante;

15 - defe der zelozamente as prerogativa e attribuiçõ~s
do municipio, requisitando I) auxilio directo da f,)rça do E..,tado,
quando for nece~sario, e reI lamar cllntI'<\ () fun :dúu riós fede
raes ou do E'tado. civ;s ou miú res, qa emb rct.';em ou per-
rbem a acção !egtll d bovemo do m niei)o;
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16 - manter relações com os governos da União e do Es
tado e com os dos outros municipios, podendo com estes cele
brar ajustes ou convenções sem caracter politico e ad referendum
do COnSelllOj

17 - promover o .desenvolvimento da agricultura e dos
systemas de viação e navegação interna do municipio, bem como'
os melhoramentos compativeis com a sua situação e necessidades;

18 - representar ao Conselho sobre a necessidade ou con
veniencia da modificação dos limites do m nicipio;

19 - alienar ou aforar, mediante concurrencia publica, os
bens do municipio e adquirir outros, tudo de accôrdo com as
leis respectivas e ad rete?'endum do conselho;

~o- dar ampla publicidade aos projectos de lei enviados
pelo Presidente do Estado, na fórma do art. 32 § .lo da Cons
tituição Estadoal, assim como remetter-Ihe as emendas e obser
vações de que trata a mesma Constituição no referido art. § 2°;
. 21- fazer publicas as leis que forem promulgadas pelo

Presidente do Estado; .
22- dar posse e deferir compromisso aos empregados

municipaes de sua nomeação;
23-eonvocar extraordinariamente o Conselho afim de

pronunciar-se este sobre os projectos de lei, enviados pelo Pre
sidente do Estado, a que se refere o n. 20 deste art., desde que
assim o reclame algum de Reus membros ou um terço dos elei
tores pelo menos, e collectivamente, dentre os quaes algum
seja autor de emendas ou protestos que não tenham sido atten
didos pelo Pre idente;

24- representar o municipio em todas as relações de sua
vida. civica .

25 - providenciar para que se effectnem as eleições nas
epochas determinadas;

26- executar e fazer executar todas as deliberações le
gaes do Conselho;

27 - promulgar a lei organica decretada pelo Con elho
Municipal.

CAPITULO IV

D \. RESPONSABILIDADE DO INTENDENTE

Art. 20. O Intendente nos crimes de responsabilidade,
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será processado e julgado pelo Juiz de Comarcli, com appella
ção para o Superior Tribunal, e em virtude de denuncia de
qualquer municipe.

Art ~1. - O Intendente será criminalmente responsabili
sado pelos actos que attentarem contra:

1- a lei organica municipal e outras devidamente pro
mulgadas;

2 - o exercicio regular das liberdade politicas do cida
dão;

a- a ordem e tranquilidade publicas, a segurança e in·
tegridtlde do municipio ;

4- o funcionamento legal do Conselho e das demais au
toridades municipaes, estadoaes e federaes;

5 - a probidade e decoro da administração;
6 - as leis orçamentarias votadas pelo (;onselho e a appli

cação escrupolosa dos fundos nellas consignados.
§ unico. O vice-intendente, bem como os seus substitutos,

quando em exercicio, serão egualmente responsabilisados ',;omo
se determina neste capitulo.

OAPITULO V

D~ SECRETARIAS 1LUNJOIPAES

Art. 22. A Intendencia Municipal será assistida de dois
secretarios municipaes que dirigirão as secretarias assim dello
minadas: la. a secr~taria do Municipio, 2& a secretaria do The
souro Municipal.

§ 10
• A' secretaria do Municipio incumbirá os serviços

da instrucção, saude e assistencia publica, da forç" municipal,
commercio e industrias, do expediente, e das relações dv mu
nicipio com os outros, com o Estado e com a União.

§ 2°. A Secretaria do Thesouro Municipal incumbirá os
serviços concernentes a fazenda e obras municipaes ;

Art. 23. Os secretarios presidirão re~pectivamente as
duas secretarias, pelas qUât'S serão distrihuidil/) os serviços admi
nistrativos occllrrentes, além dos que são determinados no art.
e §§ antecedentes.

Art. 24. Os secretarios municipaes não poderão SCC'lmu
lar o exercicio de outro emprego ou funcção publica, sal"o o
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eXerCIC!O interino da outra secreta.ria, nem poderào ser ele
giveis para o cargos municipaes.

§ unico. A aceitação do cargo de !õlecret!\rio municipal
importa a perda de qualquer funcção publica que por ventura
exerça o aceitante, electiva ou não.

Art. 25. Os sem'etarios m micipaes são obrigados a apre
sentar ao Intendente relatorios annuaes, que serão distribuídos
com o do Intendente por todo' os membro llo Con elho.

Al't. 26. 'os crimes de responsabilidade os gecretarios
municipaes serão processado e julgado' con'orme o prO!lesso
estabelecido no art. 20.

CAPITULO VI

DA DECRErAçlo DAS LEIS

Art. 27. Ao Intendente compete a promulgação das leis
decretadas pelo Conselho Municipal e as qne forem de sua com
petencia, conforme dispõe o n. 4 do art. 19

Art. 28. Antes de promulgár uma lei qualquer, salvo as
que forem elaboradas pelo Conselho, o Intendente submetterá
á opinião do munícipes o respactivo projecto, que fará publi
car acompanhado de detalhada expo. ição de motivos.

§ 1°. Os projectos e exposição serão enviados aos sub
intendentes e inspectore de ecção, que lhes darão toda a pu
blicidade nos di tricto., lJor edltaes affixados nos logares mais
concorridos ou por meio da imprensa

§ 2°. Durante ~ praso de trinta dias, contados do dia em
que o projecto fôl' publicado na sMe do municipio, serão re
cebidas pelas autoridades unicipaes emendas, modificações ou
quaesquer observações que :'iflJam formuladas e assi",nadas por
vinte cidadãos eleitores, pelu menos.

~ 3°. As autoridades municipaes são criminalmente res
ponsaveis pela íalta de reme 'sn. em tempo opportuno on pelo
t'xtravio dos doeumentos a que se refere o § 2°.

§ 4n. O Intendente dará }>ublicülade ás emendas, modi
ficações ou observações, desus que e tas guardem as conveni·
encias nece sarias e não estr.jam em desaccôrdo com a lei 01'
ganica muni 'pal, declaranào o' nome: de seus autores.

§ 5°. Examinando estas emendas o Intendente converte-



---297---

rá em lei o projecto ou modifical-o-á de accôrdo com as que
julgar procedentes.

§ 6°. Em ambos os casos do § anliecedente, será o pro
jecto, mediante promulgação, convertido em lei, a qual será
revogada se dous terços dos eleitores municipaes representar
contra eIla ao Intendente.

Art 29. Os preceitos do art. prece nte não a angem
as resoluções tomadas pelo Conselho, no uso da competencia
que lhe é conferida por esta. lei. Essas resoluções, qualquer
que seja. a Bua fôrma, serão promulgadas pelo Intendente, como
leis do municipio, nos termos do art. 27.

Art. 3/), Não poderão ser objecto de lei as medidas de
natureza administrativa. que serão decretadas pelo Intendente,
sem observancia do processo acima estatuido.

Secção segunda

DO OONB~LHO -NIOIPAL

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GEl AEB

Art. 31. o Conselho Municipal compor-se-ã de nove mem·
bros, eleitos pelo suffra~io directo dos eleitores.

Art. 32. O Conselho se reunirá unualmente na séde do
municipio, independente de convocação, no dia 20 de Setembro,
e funccionará, em sessões consecutivas, por 2 mezes, no maxi
mo, contados do dia da abertura, podendo ser prorogada ou
convocada extraordinariamente a s a reunião, de accôrdo com
o que del rmina o n. 5 do art. 19..

§ 1°. O Conselho Municipal se occupará primeiramente
em votar o orçamento da receita e despeza do anno seguinte
e em seguida do exame dtts despezas do anno anterior e da
adopção de qualquer medida de sua competencia.

§ 2-. O mandato dOI> membros do Conselho durará quatro
anuos; dentro de sessenta dias antes de terminado este praso,
effectuar-se-â a nova eleição.

§ 3°. As sessões do Conselho sArão publicas, .alvo qUAndo,
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em caso excepcional, o contrario fór. delib~fado por mli:ioria
absoluta de votos dos membros presentes.

§ 4-. As suas deliberações serão tomadas por maioria
relativa de votos.

§ 6°. O Conselho não poderá funcionar sem a presença
da maioria de seus membros.

§ 6°. As votações poderão ser symbolicas, nominaes ou
por escripto, nunca sendo permittido o escrutínio secreto. Sem
pre que os votos forem dados por escripto' serão devidamente
assignados.

Art. 33. São in:elegiveis para o Conselho Municipal:
1- Os parentes do Intendente atê o quarto gráu inclu

sive contado pelo Direito Civil;
2- Os que não tiverem re'Sidencia pelo menos de dous

annos no municipio.
§ unico. Serão reguTados em léi os casos de imcompati

bilidade eleitoral.
Art. 34. O mandato de couselheiro é incompativel com

quaesquer outros cargos municipaes, estadoaes ou federaes, ci
vis ou militares.

§ 1°. O mandato pôde ser renunciado.
§ 2°. A pronuncia ou a prisão de um membro do Con

selho em flagrante delicto, importa a suspensão do mandato e
a sua condemnação a perda do mesmo.

Art. 35. Não pódem servir no mesmo Conselho,paes e filhos,
padrasto e enteado. tios e sobrinhos, irmãos e cunhados, em
quanto durar o cunhadio. devendo, no caso de serem eleitos,
preferir-se o que tiver obtido maior numero de votos, e, em
caso de empate, o mais velho.

Art. 36. Dando-se alguma vaga de conselheiro munici
pal, será esta preenchida pelo immediato em votos ao conse
lheiro menos votado.

§ unico. Desde que se verifique mais de uma vaga, in
clusive a preenchida pelo su'bstituto, se procederá á eleição,
dentro de trinta dias, para preenchimento das que houverem.

Art. 37. Ao tomarem assento os conselheiros assumirão
o compromisso estatuido no artigo 16.

Art. 38. PeJas faltas ou crimes commettidos no exercicio
de suas funcções, os membros do Conselho serão processados
pele Juiz de 0omarca, com appellação para. o Superior Tribunal.
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Art. 39. O Conselho Municipal organisará o seu regi
mento interno, no qual estatuirá :

1- o modo de reconhecer os poderes de seus membros;
2- o processo da eleição de seu presidente, secretario e

commissões ;
3- os meios de communicação do Conselho com o In

tendente, com o Presidente do Estado e com a Assemblea dos
Representantes;

4- as solemnidades de abertura e encerramento das ses
sões e ordem dos trabalhos durante estas.

Art. 40. Ao Presidente do Conselho incumbe providenciar
sobre a policia do interior e exterior do edificio em que elIe
funccionar.

§ unico. Para esse fim poderá requisitar a força armada,
quando fôr necessaria, e dispôr deIla para manter a ordem e
garantir a liberdade das discussõas e das deliberações.

CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÕES DO OONSELHO MUNICIPAL

Art. 41. Compete ao Conselho:
1- fixar annualmente a despeza e orçar a receita do

municipio, reclamando para esse fim ao Intendente todos os da
dos e esclarecimentos de que carecer;

2- crear, augmentar ou supprimir contribuições, taxas
ou impostos, com as limitações especificadas na Constituição Fe
deral e na do Estado; devendo logo que consiga estabelecer
um imposto geral sobre a renda, supprimir as contribuições in
directas e "6 taxar directamente;

3- autorisar o Intendente a contrahir emprestimos e
realisar outras quaesquer operações de credito, determinando
sempre, com relação aos emprestimos, qual o capital, o minimo
da amortisação annnal obrigatoria e o maximo da taxa pela
qual serão contrahidos;

4- votar os meios necessarios para manutenção dos ser
viços creados por elIe ;

5- fixar a remuneração pecuniaria do Intendente e dos
Sub-Intendentes, conforme determina o art. 67 Ja COD t.itui
ção do Estado j
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6- legislar sobre o modo de confeccionar, votar e exe
cutar o orçamento ;

7- verificar a receita e examinar minuciosamente as
despezas do exercicio anterior, approvando as contas apresen
tadas pelo Intendente, si as encontrar conformes;

8 - apreciar os projectos convertidos em lei pelo Presi
dente do Estado e contra eBes repl'esentar, desde que assim o
decida a maioria dos seus membros;

9 -- promover a reforma da Constituição do Estado, de
accôrdo com o art. 76 da mesma Constituição;

10- determinar a mudança da sMe do municipio;
11- rAsolver sobre os limites do municipio, não poden

do consentir em alttjral-os, com prejuizo do territorio, sem o
consentimento préviamente expresso de duas terças partes do
eleitorado;

12- determinar a divi9ão do municipio em districtos
e a destes em seeções.

§ uni<lo. As circumscl'ipções districtaes e seccionaes serão
des-crirninadas de accôrdo com a importancia das povoações e
sua população ;

13- - fazer a apuração das eleições do Conselho, do In
tendente e do Vice-Intendente. como perceitú& o art. 57;

14- eleger, por maioria dos votos dos conselheiros pre
sentes, um dos dous cidadãos mais votados na eleição directa,
tanto para Intendente comv para Vice-Intendente, de confor
midade com § 2° do art. 17 ;

15- dar posse e deferir compromisso ll.O Intendente
eleito, conforme determina o art. 16.

Secção terceira

DOS SUB-INTENDENTES E INSPEOTORES DE SEOÇÃO

CAPITULO I

Art. 43. Os Sub-Intendentes são delegados de confiança
do Intendente, a quem incumbe nomeaI-os e demittil-os.

§ 1°. As snas attribuições serão exercidas nos respectivos
districtos.
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§ 2°. Em cada districto haverá trez supplentes do Sub
Intenàente, indicados por este e nomeados pelo Intendente.

Art. 43. Os Sub-Intendentes perceberão uma remunera
t;ão pecuniaria conforme estatue o n. 5 do art. 41.

Art. 44 Nas faltas ou impedimentos dos Sub-Intendentes
os seus substitutos perceberão, durante o tempo em que func
cionarem, a remuneração fixada para os Sub-Intendentes.

§ unico. No caso de va~a ou impedimento definitivo ha
verá nOV3 nomeação.

CAPITULO II

DAS ATTRtBmçÔES DOS SlT.B-INTENDENTES

Art. 45. Além de outras attribuições que possam ser de
terminadas pelo Intendente, cumpre aos sub-lntendentes :

1- superitender e fiscalisar todas as obras municipaes',
inspeccionar as que forem feitas mediante contracto e fazer
com que estes sejam fielmente cumprido ;

2 - administrar e conservar os proprios e bens manici
paes;

3- exercer a.s funcções de autoridade policial;
4- conservar os caminhos vicinaes, estradas e pontes do

municipio;
5- administrar e conservar os jardins, praças e cemi

terios municipaes;
6- propôr ao Intendente a divisão dos districtos em

secções e a nomeação dos Inspectores destas;
7- impôr as multas em que incorrerem os infractores

de posturas e conceder permissões para divertimentos publicas,
dos quaes lhes cabe a fiscalisação pessoal ou delegada a qual-
quer dos inspectores de secção. .

8 - representar por escripto ao Intendente sobre melho
ramentos de urgente necessidade e medidas tendentes ao bem
estar e progresso do municipio ;

9- cumprir e fazer executar as leis e posturas munici-.
paes, observando as instrucções e regulamentos publicados pelo
Intendente e as deliberações do mesmo;

10- dar posse e deferir compromisso aos inspectores de
secção.
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Art. 46. A guarda municipal destacada nos districtos sa
rá sobordinada ás ordens do respectivo Sub·Intendente.

Art. 47. Os sub-intendentes nos crimes de responsabili
dade serão processados na fôrma do art. 20.

CAPITULO li

DOS INSPECTORES DE SECQÃ.O

Art. 48. Os inspectores de secção funccionam sob as or-
dens immediatas dos sub-intendentes.

Art. 49. Compete ao Inspector, na respectiva secção:
1- manter a ordem e segurança publica j

2- impôr multas aos contmventores das posturas, com
appellação para o sub-intendente ~ \

3- velar pelo asseio publico, conservação das ruas, pra
ças, jardins e estradas ;

4- admoestar e aconselhar convenientemente os habi
tantes das respectivas secções, indicando aos Sub-Intendentes
quaes os que, por vicios ou mãos costumes notorios, careçam
de especial correcção ou convenPll affastar do districto ;

5- fornecer todas as info.mações que lhe forem pedidas
e exercer as attribuições que lhe forem delegadas pelos sub
intendentes.

Art. 50. Os inspectores de secção perceberão um ordena
do marcado pelo Intendente, dentro da respectiva verba orça
mentaria.

TITULO III
Da Guarda Municipal

Art. 51. O municipio terá para seu policiamento uma
guarda municipal

§ 1°. A guarda municipal é immediatamente subordinada
ao Intendente.

§ 2°. Rerá destacada para cada districto uma guarda ás
ordens do ~ub·Intendente respectivo.

Art. 61. O quadro da guarda municipal será preenchido
por voluntarioso
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§ 10. Se o alistamento voluntario não bastar ao preen
chimento dos quadros, cada districto, na proporção do numero
dos seus habitantes, será obrigado a supprir, mediante sorteio,
o contingente que os deve completar.

§ 2°. O sorteio se fará entre os cidadãos ql1e residirem
no municipio, desde um aono antes pelo menos, primeiramente
entre os que forem solteiros, e só na falta destes entre os ca
sados.

§ 30
• Não serão incluidos no alistamento para o sorteio:

1- os fnnccionarios federaes, estadoaes e municipaes,
inclusive os inspectores de secção;

2 - os menores de 21 e os maiores de 50 annos;
3- os que fizerem parte do exercito ou da armada na

cional ou da força do Estado ;
. 4- os religiosos de ordens monasticas, companhias, con

gregações ou communidades de qualquer denominação, sujeitos
á voto de obediencia, regra ou estatuto que importem a renun
cia da liberdade individual.

TITULO IV

Das elei~õe8 lDunicipaes

Art 53. As eleições do Con~elho, do Intendente e do
c~e- tendente serão feitas simultaneamente por suffragio di·

rf to, senta dias antes de terminado o quatriennio.
. ico. O primeiro quatriennio municipal terminará. em

1 '- ,.embro de 1895.
. "'4. São alistaveis como eleitores municipaes :

Os cidadãos brazileiros maiores de 21 annos ;
2 - s estrangeiros que possuam bens imRloveis no mn·

niCltlio e que sejam casados com brazileiras ou que tpnhão filhos
brazileiros, comtanto que residam no municipio pelo menos

hsde quatro annos antes.
Art. 55. Não pódem ser alistados eleitores mnnicipaes :
1- Os mendigos;
2 - As praç.as de pret" do exercito, da armada nacional,

a força do Estado ou da guarda municipal;
3- Os que não souberem ler e escrever o ,llortnguel i
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4- Os que não residirem effectivam.ente pelo menos dous
annos antes no municipio i

5 - Os comprehendidos no n. 4 do § 2° do art. 52.
Art 56. Não são elegiveis para os eargos municipaes os

que não forem eleitores. .
Art. 57. As eleições municipaes serão apuradas pelo Con

selho, como determina o n. 13 dó art. 41, dez dias depois da
eleição e em reunião extraordinaria e especialmente convocada
para esse fim.

Art. 58. Uma lei especial regularâ o processo eleitoral,
devendo garantir o direito de representação da minoria no Con
selho Municipal.

TITULO V

Da reCorDla da lei organica

Art. 59.·A lei organica do municipio poderA ser refor
mada por iniciativa do Intendente, ou em virtude de repre
sentação de dois terços de eleitores municipaes.

§ 10 Quando a reforma ror promovida por iniciativa do
Intendente, cumprirá a este publicar o respectivo plano funda
mentado, e, si dentro de trinta dias não soffrer a impugnação
dos dois terços do eleitorado, será enviada ao Conselho, para
ser submettida á sua approvação, em reunião extraordinaria
mente convocada para esse fim, so 8e considerando approvll.da
se obtiver a maioria absoluta dos votos da totalidade dos mem
bros de que se compõe o Conselho.

§ 2°. Si a reforma fór pedida por dois terços dos eHto
res, o Intendente dará publicidade á petição, expondo-a á apre
ciação publica durante 30 dias i se findo este praso aquella
maioria mantiver a sua petição, o .Ij1tendente a mviará ao
Conselho para este deliberar sobre a reforma proposta pelo
eleitorado, conforme preceitúa o § 1°.

TITULO VI
Disposições geraes

Art. roo Todos os funccionarios municipaes serão raspon-
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Bavei~ civil e criminll mente por prevaricação, abuso ou omissão
nó eurcieio de seus cargos.

§ unieo. Qualquer cidadão pôde contra os meRmos dar
denuncia perante a autoridade competente.

Art. 61. Todos os actos da admini. tração municipal terão
ampla publicidade.

Art. 62. O ensino primario municipal será leigo, livre e
gratuito.

Art. 63. O municipio não poderá subvencionar culto ou
religião alguma, nem associações religiosas. ou estabelecimen
tos de educação e ensino que não sAjam leigos.

Art. 64. Os funccionarios municipaes ao assumirem o
exercicio de suas funcções farão perante o Intendente a se
guinte affirmação: " Prometto exercer com toda a lealdade e
dedicação as attribuições que me são determinadas pela lei. n

Art. 65. O exercicio dos cargos municipaes não dá direito
á aposentadoria ou reforma, qualquer que seja o lapso de tem
po porque se prolongue.

§ 1°. O Conselho poderá conceder pensões aos que se in
validarem, ou ás suas familias se elles faUecerem, desde que
seja em consequencia immediata do serviço publico.

~ 2°. São principalmente comprehendidos nas diRposições
do § anterior os que servirem na guarda municipal.

Art. 66. Os funccionarios municipaes não receberão, sob
pre~exto algum, remuneração das partes pelos serviços que
lhes prestarem no exercicio de suas fnncções.

Disposições transitorias
Art. 1°. Sendo de nomeação do Prasidente do Estado ('

Intendente que tem de servir no primeiro periodo, conforme
determina o art. 7° das Disposições transitorias da Constitui
ção do Estado, o Conselho solicitará tambem do Presidente do
Estado a nomeação do Vice-Intendente para o mesmo periodo.

Art. jO. Ao Intendente compete dividir provisoriamente
o municipio em districtos e eates em secções, sujeitando esta
divisão á approvação do Conselho, na primeira. reunião ordi
naria que se seguir.

Art. 3°. A's attribuições policiaes do Intendente, dos Sub
Intendentes e dos inspectores de secção, serão descriminadas
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em lei espeoial, logo depois de conhecill... a legislação policial
do Estado, de modo que fique assegurada a independencia das
autoridades estadoaes e municipaes e a sua cooperação.

§ unico. Emqnanto· não fôr determinada esta descrimina
ção, o Intendente, os Sub-Intendentes e os Inspectores de se
eção exercerão respectivamente as actulles attribuições policiaes
do Delegado, dos Sob-Delegados e dos Inspectores de quartei
rio, além das já determinadas n'esta Lei.

Art. 4. Votada esta LBI OBGANIOA. será ella decretada
pelos membros do Conselho para ser promulgada pelo Inten
dente do municipio, na f6rma do art. 64 da Constituição do
Estado.

Sala das sessões do Conselho Municipal de Pelotas, 8 de
agosto de 189ll,4° da Republica dos Estados Unidos do Brazil.

Nós. os representantes do povo, no exercieio de poderes
eonstituintes que nos foram conferidos, decretamos 8 presente
Lei Organica do Mnnicipio de Pelotas.

Sala das sessões do Conselho Municipal de Pelotas, 9 de
agosto de 189j.

:fl.l/U!I-ÚJ. .B/JJLeI-ia Bhaa, presidente.
~el'me tJdz.eniq..u.e.. secretario•
.!1!u.iã- A-ameJ. de #a1'l1tilJz.o...
JiUé (fj)aivS QJl'achada.
~eliri"" ima .Jlanael :f/:.m.a.1anJ.J!.
Jldefo.raa .Jlenanlf1·a #al'l'ea.
#Ju.úÚJ.u.ã.a da 8iLua .Jla.ia.

...·HIH·~
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