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DA ORGANIZAÇÃO ESTADUAL

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de 
direito público interno, exerce em seu território 
as competências que, explícita ou implicitamen-
te, não lhe sejam vedadas pela Constituição Fe-
deral, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à uni-
dade da Federação;

II – promoção da justiça social e extinção de 
todas as formas de exploração e opressão, 
procurando assegurar a todos uma vida dig-
na, livre e saudável;

III – defesa da igualdade e combate a qual-
quer forma de discriminação em razão de 
nacionalidade, condição e local de nasci-
mento, raça, cor, religião, origem étnica, 
convicção política ou filosófica, deficiência 
física ou mental, doença, idade, atividade 
profissional, estado civil, classe social, sexo 
e orientação sexual;

IV – respeito à legalidade, impessoalidade, 
à moralidade, à publicidade, à eficiência e à 
probidade administrativa;

V – colaboração e cooperação com os de-
mais entes que integram a Federação, vi-
sando ao desenvolvimento econômico e so-
cial de todas as regiões do país e de toda a 
sociedade brasileira;

VI – defesa do patrimônio histórico, cultural 
e artístico;

VII – defesa do meio ambiente;

VIII – eficiência na prestação dos serviços 
públicos, garantida a modicidade das tari-
fas;

IX – desenvolvimento dos serviços sociais e 
programas destinados à garantia de habita-
ção digna, com adequada infraestrutura, de 
educação gratuita em todos os níveis, bem 
como compatível atendimento na área de 
saúde pública;

X – prestação de assistência social aos ne-
cessitados e à defesa dos direitos humanos;

XI – promoção do livre acesso a fontes cul-
turais e o incentivo ao desenvolvimento 
científico, à pesquisa e à capacitação tecno-
lógica;

XII – incentivo ao lazer e ao desporto, priori-
tariamente, através de programas e ativida-
des voltadas à população carente;

XIII – remuneração condigna e valorização 
profissional dos servidores públicos;

XIV – respeito à autonomia dos Municípios;

XV – contribuição para a política de integra-
ção nacional e de redução das desigualda-
des socioeconômicas regionais do Brasil e 
internamente em seu próprio território;

XVI – elaboração e execução de planos esta-
duais de ordenação do território e desenvol-
vimento socioeconômico, socioambiental e 
socioespacial, ajustando os delineamentos 
nacionais às peculiaridades do ambiente es-
tadual;

XVII – promoção de medidas de caráter 
preventivo sobre o fenômeno das secas, 
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utilizando estudos e pesquisas desenvolvi-
dos pelos órgãos competentes, nos níveis 
federal, regional e estadual, repassando os 
dados aos Municípios, prestando-lhes apoio 
técnico e financeiro;

XVIII – exploração, diretamente ou median-
te autorização, concessão ou permissão 
através de concorrência pública, dos servi-
ços de transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros que não transponham os li-
mites do Estado;

XIX – prestação de assessoria e apoio finan-
ceiro, quando solicitado, aos Municípios 
que apresentarem carência de recursos téc-
nicos para a elaboração e implantação dos 
serviços públicos básicos.

XX – o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem in-
suficiência de recursos.

Art. 15. São competências do Estado, exercida s 
em comum com a União, o Distrito Federal e os 
Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das 
leis e das instituições democráticas e con-
servar o patrimônio público;

II – cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia aos portadores de defi-
ciência;

III – proteger os documentos, as obras e ou-
tros bens de valor histórico, artístico e cul-
tural, os monumentos, as paisagens natu-
rais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV – impedir a evasão, a destruição e a des-
caracterização de obra de arte e de outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural;

V – proporcionar os meios de acesso à cul-
tura, à educação e à ciência;

VI – proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII – fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abastecimento alimentar;

IX – promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habi-
tacionais e de saneamento básico;

X – combater as causas da pobreza e os fa-
tores de marginalização, promovendo a in-
tegração social dos setores desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direito de pesquisa e explo-
ração de recursos hídricos e minerais em 
seu território;

XII – estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. O sistema de cooperação 
entre as entidades políticas para aplicação 
das normas previstas neste artigo far-se-á 
em conformidade com lei complementar fe-
deral.

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, 
nos termos do art. 24 da Constituição da Repú-
blica, sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciá-
rio, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III – juntas comerciais;

IV – custas dos serviços forenses;

V – produção e consumo;

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conserva-
ção da natureza, defesa do solo e dos recur-
sos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição;

VII – proteção do patrimônio histórico, cul-
tural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turísti-
co e paisagístico;

IX – educação, cultura, ensino e desporto;
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X – criação, funcionamento e processo do 
juizado de pequenas causas; 

Os juizados de pequenas causas, atualmente, 
têm sua nomenclatura como juizados cíveis e 
criminais.

XI – procedimentos em matérias processu-
ais;

XII – previdência social, proteção e defesa 
da saúde;

XIII – assistência jurídica e defensoria públi-
ca;

XIV – proteção e integração social das pes-
soas portadoras de deficiência;

XV – proteção à infância, à juventude e à ve-
lhice;

XVI – organização, garantias, direitos e de-
veres das polícias civis.

§ 1º A competência da União, em caráter 
concorrente, limitar-se-á a estabelecer as 
normas gerais e, à sua falta, não ficará o Es-
tado impedido de exercer atividade legisla-
tiva plena.

§ 2º A competência da União para legislar 
sobre normas gerais não exclui a competên-
cia suplementar dos Estados.

§ 3º A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da Lei Es-
tadual, no que lhe for contrário.

Art. 17. A cidade de Fortaleza é a capital do Es-
tado do Ceará e a sede do Governo.

Parágrafo único. Em caso de eventual mu-
dança do Executivo ou Judiciário, deverá 
esta ser precedida de comunicação à As-
sembleia Legislativa e consequente publica-
ção no Diário Oficial.

Art. 18. São símbolos estaduais a bandeira, o 
hino e as armas do Ceará.

Parágrafo único. O dia 25 de março fica es-
tabelecido como data magna do Estado do 
Ceará.

Parágrafo único acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 73, de 01.12.2011, DOE 
de 06.12.2011, em vigor na data de sua pu-
blicação.

DOS BENS

Art. 19. Incluem-se entre os bens do Estado:

I – os que atualmente lhe pertencem;

II – os lagos e os rios em terrenos de seu do-
mínio e os que têm nascente e foz em seu 
território;

III – as ilhas fluviais, lacustres e as terras de-
volutas não compreendidas entre os bens 
da União;

IV – a dívida ativa proveniente de receita 
não arrecadada;

V – os que tenham sido ou venham a ser, a 
qualquer título, incorporados ao seu patri-
mônio.

§ 1º Exceto nas hipóteses previstas nas 
letras b e c, do inciso V do art. 316, a alie-
nação de bens imóveis do Estado depen-
derá, em cada caso, de prévia autorização 
legislativa; nas alienações onerosas, salvo 
os casos especialmente previstos em lei, 
observar-se-á o princípio da licitação, desde 
que o adquirente não seja pessoa jurídica 
de direito público interno, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou fundação 
pública; a lei disporá sobre as concessões e 
permissões de uso de bens móveis e imó-
veis do Estado.

§ 2º Os bens públicos estaduais são impe-
nhoráveis, não podendo, ainda, ser objeto 
de arresto ou qualquer medida de apreen-
são judicial, ressalvada a hipótese de que 
trata o § 2º, do art. 100 da Constituição da 
República.

Art. 20. É vedado ao Estado:

I – recusar fé aos documentos públicos;

II – estabelecer qualquer tipo de discrimina-
ção ou privilégios entre cidadãos brasileiros;
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III – fazer concessões de isenções fiscais, 
bem como prescindir de receitas, sem que 
haja notório interesse público;

IV – subvencionar cultos religiosos ou igre-
jas, ou dificultar-lhes seu funcionamento;

V – atribuir nome de pessoa viva à avenida, 
praça, rua, logradouro, ponte, reservatório 
de água, viaduto, praça de esporte, bibliote-
ca, hospital, maternidade, edifício público, 
auditórios, cidades e salas de aula.

Art. 21. Ao Estado do Ceará cabe explorar dire-
tamente, ou mediante concessão, na forma da 
lei, os serviços de gás canalizado em seu terri-
tório, incluído o fornecimento direto a partir de 
gasodutos de transporte, de maneira a atender 
às necessidades dos setores industrial, domici-
liar, comercial, automotivo e outros.

Parágrafo único. Os serviços de transporte 
coletivo devem utilizar, preferencialmente, 
o gás canalizado, referido no caput deste ar-
tigo.

Art. 22. É assegurada, nos termos da lei, ao Es-
tado e aos Municípios, a participação do resul-
tado da exploração de petróleo e gás natural, de 
recursos hídricos, para fins de geração de ener-
gia e de outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar territo-
rial ou zona econômica exclusiva, ou compensa-
ção financeira por essa exploração.

Art. 23. As praias são bens públicos de uso co-
mum, inalienáveis e destinadas perenemente 
à utilidade geral dos seus habitantes, cabendo 
ao Estado e a seus Municípios costeiros compar-
tilharem das responsabilidades de promover a 
sua defesa e impedir, na forma da lei estadual, 
toda obra humana que as possam desnaturar, 
prejudicando as suas finalidades essenciais, na 
expressão de seu patrimônio natural, histórico, 
étnico e cultural, incluindo, nas áreas de praias:

I – recursos naturais, renováveis ou não re-
nováveis;

II – recifes, parcéis e bancos de algas;

III – restingas e dunas;

IV – florestas litorâneas, manguezais e pra-
darias submersas;

V – sítios ecológicos de relevância cultural 
e demais unidades de preservação perma-
nente;

VI – promontórios, costões e grutas mari-
nhas;

VII – sistemas fluviais, estuários e lagunas, 
baías e enseadas;

VIII – monumentos que integram o patri-
mônio natural, histórico, paleontológico, es-
peleológico, étnico, cultural e paisagístico.

Parágrafo único. Entende-se por praia a 
área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas marítimas, fluviais e lacustres, 
acrescidas da faixa de material detrítico, tal 
como areias, cascalhos, seixos e pedregu-
lhos, até o limite onde se inicie a vegetação 
natural ou outro ecossistema, ficando ga-
rantida uma faixa livre, com largura míni-
ma de trinta e três metros, entre a linha da 
maré máxima local e o primeiro logradouro 
público ou imóvel particular decorrente de 
loteamento aprovado pelo Poder Executivo 
Municipal e registrado no Registro de Imó-
veis do respectivo Município, nos termos da 
lei.

Art. 24. O Estado, respeitada a Lei Federal, e 
seus Municípios costeiros, respeitadas as Leis 
Federal e Estadual, deverão elaborar planos, 
convertidos em leis, que definirão as diretrizes 
de gerenciamento costeiro e de meio ambiente, 
velando por sua execução.

§ 1º Os planos compreenderão as seguintes 
matérias:

I – urbanização;

II – ocupação, uso do solo, do subsolo e das 
águas;

III – restingas e dunas;

IV – atividades produtivas;

V – habitação e saneamento básico;
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VI – turismo, recreação e lazer.

§ 2º Os processos concernentes aos incisos 
precedentes devem tramitar pelos órgãos 
estaduais e municipais indicados, sem pre-
juízo da audiência obrigatória dos órgãos 
públicos federais que compartilham das 
responsabilidades da área costeira.

§ 3º Qualquer infração determinará imedia-
ta medida de embargo, com lavratura dos 
autos correspondentes, para aplicação das 
sanções legais cabíveis nas esferas adminis-
trativas, civil e penal.

DO MUNICÍPIO

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25. O Estado do Ceará se constitui de Mu-
nicípios, politicamente autônomos, nos termos 
previstos na Constituição da República.

Art. 26. O Município reger-se-á por Lei Orgâni-
ca, votada em dois turnos, com interstício míni-
mo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a promul-
gará, atendidos os princípios estabelecidos nes-
ta Constituição e na Constituição Federal.

Art. 27. A Lei Orgânica é elaborada e promulga-
da pela Câmara Municipal, após aprovação em 
dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, 
por maioria de dois terços de seus membros.

Parágrafo único. As alterações na Lei Orgâ-
nica estão sujeitas às mesmas formalidades 
previstas no caput deste artigo, sendo in-
corporadas mediante emendas em ordem 
numérica crescente.

Art. 28. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e esta-
dual, no que couber;

III – instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência, bem como aplicar suas ren-
das, sem prejuízo da obrigatoriedade de 

prestar contas e publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei;

IV – organizar e prestar, diretamente ou sob 
regime de concessão e ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluí-
do o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial;

V – manter, com a cooperação técnica e fi-
nanceira da União e do Estado, programas 
de educação pré-escolar e de ensino funda-
mental;

VI – prestar, com a cooperação técnica e fi-
nanceira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população;

VII – promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planeja-
mento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano;

VIII – criar, organizar e suprimir distritos, 
observada a legislação estadual;

IX – promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local, observada a legisla-
ção e a ação fiscalizadora federal e estadual;

X – dar ampla publicidade a leis, decretos, 
editais e demais atos administrativos, atra-
vés dos meios de que dispuser.

Parágrafo único. Os preços dos serviços, de 
que trata o inciso IV, do art. 28, serão fixa-
dos por uma comissão municipal, encarre-
gada da política de tarifas e qualidades dos 
serviços prestados pelo transporte coletivo 
urbano, que será composta por represen-
tantes:

 • Concessionários ou Permissionários;
 • Trabalhadores;
 • Estudantes;
 • Câmara Municipal;
 • Secretário de Transporte Coletivo.

Art. 29. As divulgações oficiais, pelos Municí-
pios, para conhecimento coletivo, devem ficar 
circunscritas a matérias de caráter educativo, 
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informativo ou de orientação social, vedada a 
promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.

Art. 30. Constitui encargo das administrações 
municipais transportar da zona rural para a 
sede do Município, ou para o Distrito mais próxi-
mo, alunos carentes, matriculados a partir da 5ª 
série do 1º grau.

Suspenso por medida cautelar deferida pelo STF 
na ADIN nº 307-1, aguardando julgamento do 
mérito.

Art. 31. A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municí-
pios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publica-
dos na forma da lei.

Art. 32. O Estado e os Municípios atuarão con-
juntamente nas microrregiões, nas aglome-
rações urbanas e nas regiões metropolitanas 
visando integrar, articular e compatibilizar as 
ações governamentais, com base:

I – no planejamento e na gestão do desen-
volvimento urbano, local e regional susten-
tável e participativo;

II – compatibilização de planos, programas 
e projetos;

III – articulação do sistema viário em que se 
inserem os Municípios.

Art. 33. O número de Vereadores será propor-
cional à população do Município, observados os 
limites estabelecidos na Constituição Federal.

DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 34. Compete à Câmara Municipal:

I – legislar sobre matérias do peculiar inte-
resse do Município;

II – deliberar sobre a realização de referen-
do, destinado a todo o seu território ou li-
mitado a distritos, bairros ou aglomerados 
urbanos;

III – fixar os seus tributos;

IV – elaborar o seu sistema orçamentário, 
compreendendo:

a) plano plurianual;

b) lei de diretrizes orçamentárias;

c) orçamento anual.

V – representar contra irregularidades ad-
ministrativas;

VI – exercer controle político da administra-
ção;

VII – dar curso à iniciativa popular que seja 
regularmente formulada, relativa às cidades 
e aos aglomerados urbanos e rurais;

VIII – celebrar reuniões com comunidades 
locais;

IX – convocar autoridades municipais para 
prestarem esclarecimentos;

X – requisitar dos órgãos executivos infor-
mações pertinentes aos negócios adminis-
trativos;

XI – apreciar o veto a projeto de lei ema-
nado do Executivo, podendo rejeitá-lo por 
maioria absoluta de votos;

XII – fazer-se representar, singularmente, 
por Vereadores das respectivas forças polí-
ticas majoritárias e minoritárias, nos conse-
lhos das microrregiões ou região metropo-
litana;

XIII – compartilhar com outras Câmaras 
Municipais de proposta de emenda à Cons-
tituição Estadual;

XIV – emendar a Lei Orgânica do Município, 
com observância do requisito da maioria de 
dois terços, com aprovação em dois turnos;

XV – ingressar perante os órgãos judiciários 
competentes com procedimentos para a 
preservação ou reivindicação dos interesses 
que lhe são afetos;
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XVI – deliberar sobre a adoção do plano di-
retor, com audiência, sempre que necessá-
rio, de entidades comunitárias;

XVII – exercer atividade de fiscalização ad-
ministrativa e financeira.

Art. 35. Os recursos correspondentes às dota-
ções orçamentárias, destinados às Câmaras Mu-
nicipais, serão entregues até o dia vinte de cada 
mês.

§ 1º As Câmaras Municipais terão organiza-
ção contábil própria, devendo prestar con-
tas ao Plenário dos recursos que lhes forem 
consignados, respondendo os seus mem-
bros por qualquer ilícito em sua aplicação.

§ 2º Aplicam-se aos balancetes mensais e 
às prestações de contas anuais das Câmaras 
Municipais todos os procedimentos e dispo-
sitivos previstos para matérias correspon-
dentes relacionadas com o Poder Executivo 
Municipal.

§ 3º As Câmaras Municipais funcionarão em 
prédio próprio ou público, independente da 
sede do Poder Executivo.

§ 4º Os Vereadores deverão enviar anual-
mente declaração de seus bens, dos bens 
de seus cônjuges e dos descendentes até o 
primeiro grau ou por adoção, ao Tribunal de 
Contas dos Municípios que adotará as pro-
vidências cabíveis em caso de suspeita de 
enriquecimento ilícito ou outras irregulari-
dades.

§ 5º As declarações de bens a que se refere 
o parágrafo anterior deverão ser publicadas 
no Diário Oficial do Estado e postas à dispo-
sição de qualquer interessado, mediante re-
querimento devidamente justificado.

Art. 36. Os Vereadores, na circunscrição de seus 
Municípios, gozam de inviolabilidade por suas 
opiniões, palavras e votos no exercício do man-
dato.

DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 37. O Prefeito é o chefe do Executivo Muni-
cipal.

§ 1º O Prefeito e o Vice-Prefeito serão elei-
tos mediante sufrágio direto, secreto e uni-
versal, em pleito simultaneamente realiza-
do, em todo o País, até noventa dias antes 
do término dos mandatos daqueles a que 
devam suceder.

§ 2º Em caso de Municípios com mais de 
duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as re-
gras do art. 77 da Constituição Federal.

§ 3º Os mandatos de Prefeito e Vice-Prefei-
to serão de quatro anos e a posse verificar-
-se-á em 1º de janeiro do ano subsequente 
à eleição.

§ 4º Perderá o mandato o Prefeito que as-
sumir outro cargo ou função na administra-
ção pública direta ou indireta, ressalvada a 
investidura decorrente de concurso público, 
observado o disposto no art. 38, I, IV e V da 
Constituição da República.

§ 5º O Prefeito será julgado perante o Tribu-
nal de Justiça.

§ 6º A remuneração do Prefeito é compos-
ta de subsídio e representação, fixada pela 
Câmara Municipal, cujo total não poderá 
exceder a um quinto, um terço, dois quin-
tos, metade e quatro quintos da remune-
ração do Governador para Municípios com 
população, respectivamente, igual ou infe-
rior a quinze mil, quarenta mil, setenta mil, 
quinhentos mil e acima de quinhentos mil 
habitantes, observados os dados populacio-
nais mais recentes fornecidos pela Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística.

§ 7º Os valores dos subsídios e da represen-
tação do Prefeito, a serem fixados pela Câ-
mara Municipal, serão reajustados na data 
e na razão dos aumentos concedidos ao Go-
vernador do Estado.
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§ 8º Se a Câmara Municipal não fixar os va-
lores do subsídio e representação do Prefei-
to, prevalecerão os limites previstos no pa-
rágrafo anterior.

§ 9º O Prefeito não pode ausentar-se do 
Município, por tempo superior a dez dias, 
sem prévia licença da Câmara Municipal, 
sujeito à perda do cargo.

§ 10. Os Prefeitos e Vice-Prefeitos deverão 
enviar anualmente declaração de seus bens, 
dos bens de seus cônjuges e dos descen-
dentes até o primeiro grau ou por adoção, 
ao Tribunal de Contas dos Municípios que 
adotará as providências cabíveis em caso de 
suspeita de enriquecimento ilícito ou outras 
irregularidades.

§ 11. As declarações de bens a que se refere 
o Parágrafo anterior deverão ser publicadas 
no Diário Oficial do Estado e postas à dispo-
sição de qualquer interessado, mediante re-
querimento devidamente justificado.

Art. 38. As competências dos Prefeitos devem 
constar da Lei Orgânica do Município, incluídas, 
dentre outras, as seguintes:

I – representar o Município;

II – apresentar projetos de lei à Câmara Mu-
nicipal;

III – sancionar e promulgar as leis aprovadas 
pela Câmara Municipal;

IV – apor veto, total ou parcial, a projetos 
de lei, por razões de conveniência, oportu-
nidade ou inconstitucionalidade;

V – prover os cargos públicos na forma da 
lei;

VI – elaborar os projetos:

a) do plano plurianual;

b) da lei de diretrizes orçamentárias;

c) do orçamento anual.

VII – participar, com direito a voto, dos ór-
gãos colegiados que compõem o sistema de 

gestão da região metropolitana, das aglo-
merações urbanas e microrregiões a que es-
tiver vinculado o Município.

§ 1º Ao Vice-Prefeito compete substituir o 
titular nas ausências e suceder-lhe em caso 
de vaga, representar o Município e exercer 
outras atividades por delegação do Prefeito, 
auxiliando-o em diferentes misteres políti-
co-administrativos.

§ 2º (Revogado).

§ 3º Ao Vice-Prefeito será assegurado re-
presentação equivalente a dois terços da re-
muneração atribuída ao Prefeito, cabendo-
-lhe, quando no exercício deste cargo, por 
mais de quinze dias, a remuneração integral 
assegurada ao titular efetivo do cargo.

DA INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO

Art. 39. O Estado não intervirá no Município, ex-
ceto quando:

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

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

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigi-
do da receita municipal na manutenção e 
desenvolvimento do ensino;

IV – o Tribunal de Justiça der provimento a 
representação para assegurar a observân-
cia de princípios indicados na Constituição 
Estadual ou para prover a execução de lei, 
ordem ou decisão judicial.

Art. 40. A intervenção far-se-á mediante decre-
to do Governador, submetido ao referendo da 
Assembleia Legislativa, por maioria absoluta de 
votos em escrutínio secreto.

§ 1º O pedido de intervenção encaminhado 
pelo Tribunal de Contas dos Municípios ou 
mediante solicitação da Câmara Municipal, 
aprovada pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros, será feito conforme repre-
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sentação fundamentada ao Governador do 
Estado.

§ 2º O decreto de intervenção, que especi-
ficará a amplitude, o prazo e as condições 
de execução e que, se couber, designará o 
interventor, será submetido à apreciação da 
Assembleia Legislativa no prazo de vinte e 
quatro horas.

§ 3º Em caso de rejeição do nome indicado, 
o Executivo disporá de vinte e quatro horas 
para indicar outro nome.

§ 4º Se não estiver funcionando a Assem-
bleia Legislativa, far-se-á a convocação ex-
traordinária no mesmo prazo de vinte e 
quatro horas.

§ 5º Na hipótese do art. 39, IV, dispensada 
a apreciação pela Assembleia Legislativa, 
limitar-se-á o decreto a suspender a execu-
ção do ato impugnado, se essa medida for 
suficiente ao restabelecimento da normali-
dade.

§ 6º Em caso de solicitação pelo Poder Ju-
diciário, nos termos da Constituição, a in-
tervenção deverá limitar-se a dar garantia à 
ação dos órgãos judiciários.

§ 7º Cessados os motivos da intervenção, as 
autoridades afastadas de seus cargos a es-
ses retornarão, no prazo máximo de trinta 
dias, salvo impedimento legal.




