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Direito Constitucional

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS

TÍTULO II

Da Organização do Estado

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA
Art. 4º A organização político-administrativa do 
Estado de Alagoas compreende o Estado e os 
Municípios.

Parágrafo único. São poderes do Estado o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário, inde-
pendentes e harmônicos entre si.

Seção I 
DO ESTADO

Art. 5º O território do Estado, constituído por 
Municípios, tem os limites que lhe são assegu-
rados pela tradição, por documentos históricos, 
leis e julgados, não podendo ser alterados senão 
nos casos previstos pela Constituição Federal. 

Art. 6º O Estado de Alagoas tem Capital e sede 
do seu Governo no Município de Maceió.

Parágrafo único. O Município de Marechal 
Deodoro será sede do Governo Estadual, 
anualmente, no dia 15 de novembro. (Reda-
ção acrescentada pela Emenda Constitucio-
nal nº 38/2010.)

Art. 7º Exercerá o Estado, exclusiva, concorren-
te ou supletivamente, as competências que lhe 
são reservadas pela Constituição da República, 
sem prejuízo de todas as demais que lhe não se-
jam expressamente excluídas.

Art. 8º Incluem-se entre os bens do Estado:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, ressal-
vadas, neste caso, na forma da lei, as decor-
rentes de obras da União;

II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, 
que estiverem no seu domínio, excluídas 
aquelas sob domínio da União, dos Municí-
pios ou de terceiros;

III – as ilhas fluviais e lacustres não perten-
centes à União;

IV – as terras devolutas não compreendidas 
entre as da União.

Parágrafo único. Os bens integrantes do pa-
trimônio imobiliário do Estado não poderão 
ser objeto de alienação ou aforamento se-
não em virtude de lei.

Art. 9º É vedado ao Estado de Alagoas e aos 
Municípios:

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

II – recusar fé aos documentos públicos;

III – criar distinções entre brasileiros, em 
razão de credo, cor, raça, sexo, condição 
social ou origem;

IV – estabelecer preferências entre si.
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Seção II 
DO MUNICÍPIO

Subseção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. O Município, ente político-administrati-
vo autônomo, reger-se-á pela Lei Orgânica que 
adotar, respeitados os princípios estabelecidos 
pela Constituição da República e por esta Cons-
tituição.

Art. 11. A autonomia municipal será assegura-
da:

I – pelo poder de auto-organizar-se median-
te a decretação de sua Lei Orgânica; II – pela 
eleição direta do Prefeito, do Vice-Prefeito e 
dos Vereadores;

III – pelo exercício de administração própria, 
no que concerne ao seu peculiar interesse;

IV – pela instituição e pela arrecadação dos 
tributos de sua competência; V – pela orga-
nização dos serviços públicos locais.

Art. 12. Compete ao Município dispor sobre to-
das as matérias pertinentes ao seu peculiar in-
teresse e especialmente:

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

II – manter, com a cooperação técnica e fi-
nanceira da União e do Estado, programas 
de educação pré-escolar e de ensino funda-
mental, bem assim prestar serviços de aten-
dimento à saúde da população e de prote-
ção às pessoas portadoras de deficiência;

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

IV – desenvolver ações de proteção ao pa-
trimônio histórico-cultural e ao meio am-
biente, observadas as legislações e as ativi-
dades fiscalizadoras da União e do Estado;

V – fomentar a produção agropecuária e or-
ganizar o abastecimento alimentar;

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

VII – criar, organizar e suprimir distritos, 
guardada a legislação estadual pertinente;

VIII – organizar e prestar, diretamente ou 
sob o regime de concessão ou de permis-
são, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial;

IX – instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência;

X – aplicar suas rendas, observados os de-
veres de prestação de contas e de publica-
ção mensal de balancetes, respeitados os 
prazos e as condições prescritas em lei;

XI – legislar sobre os assuntos de interesse 
local;

XII – suplementar, no que couber, as legisla-
ções federal e estadual;

 • NOTA: Houve um erro material, por-
quanto o último inciso deve ser termi-
nado por ponto final, e não em ponto e 
vírgula, como publicado na reprodução, 
por incorreção, da Constituição Estadu-
al, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 02 de novembro de 1989.

Art. 13. (Redação revogada pela Emenda Cons-
titucional nº 15/1996.)

 • REDAÇÃO ORIGINAL: “Art. 13. A cria-
ção, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios far-se-ão 
por lei estadual, obedecidos os requisi-
tos estabelecidos em lei complementar 
estadual e dependerão de consulta pré-
via, mediante plebiscito, às populações 
diretamente interessadas, preservada, 
em qualquer hipótese, a continuidade e 
a unidade histórico-cultural do ambien-
te urbano.”

 • NOTA: Em virtude da nova redação 
dada ao art. 18, § 4º da Constituição 
Federal, pela Emenda Constitucional nº 
15/96, publicada no dia 13 de setembro 
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de 1996, este artigo pode ser entendido 
como revogado, conforme jurisprudên-
cia pacífica do STF.

Art. 14. A Lei Orgânica será votada em dois tur-
nos, com interstício mínimo de dez dias, e apro-
vada pela Câmara Municipal, sendo obrigatória 
a guarda dos seguintes preceitos fundamentais:

I – realização do planejamento municipal 
com a participação de entidades 
representativas da comunidade;

II – fixação das despesas com pessoal ativo 
e inativo, respeitados os limites estabeleci-
dos em lei complementar federal;

III – criação de cargos e empregos públi-
cos, fixação e majoração de vencimentos 
e salários, instituição ou reformulação de 
estruturas de carreiras e ainda a concessão 
de vantagens pecuniárias, condicionadas 
à existência de dotação orçamentária su-
ficiente e de autorização específica na lei 
orçamentária, excluídas, no último caso, as 
empresas públicas e as companhias de eco-
nomia mista; 

IV – depósito das disponibilidades de caixa 
das Administrações Direta, Indireta e Fun-
dacional Pública em instituição financeira 
oficial, ressalvados os casos previstos em 
lei;

V – Aplicação, anualmente, de pelo menos 
vinte e cinco por cento da receita resultante 
da arrecadação de impostos, compreendida 
a proveniente de transferências, na manu-
tenção e no desenvolvimento do ensino pú-
blico;

 • NOTA: Houve um erro material, pois a 
palavra que inicia o inciso, ressalvados 
nomes próprios e nomes de entidades 
ou órgãos, deve vir com a sua letra ini-
cial em minúscula.

VI – sujeição dos servidores públicos muni-
cipais a regime jurídico único.

 • NOTA: Atualmente, com o advento da 
Emenda Constitucional nº 19/98, de 04 
de junho de 1998, que alterou o caput 

do art. 39 da Constituição Federal, foi 
abolida a exigência do Regime Jurídico 
Único.

Art. 15. O Governo Municipal será exercido:

I – pela Câmara Municipal, com funções le-
gislativas e de controle administrativo; II – 
Pelo Prefeito Municipal, com funções exe-
cutivas.

 • NOTA: Houve um erro material, pois a 
palavra que inicia o inciso, ressalvados 
nomes próprios e nomes de entidades 
ou órgãos, deve vir com a sua letra ini-
cial em minúscula.

Parágrafo único. Os órgãos do Governo Mu-
nicipal exercerão suas atribuições com ple-
na independência entre si, bem assim em 
relação aos Poderes e aos órgãos da União 
e do Estado.

Art. 16. Cada Município poderá instituir símbo-
los próprios representados pela bandeira, pelo 
hino e pelo brasão municipais.

Subseção II
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS

Art. 17. A Câmara Municipal compõe-se de Ve-
readores, eleitos entre cidadãos maiores de de-
zoito anos e no exercício dos direitos políticos, 
por voto direto e secreto, em cada Município.

Parágrafo único. O mandato de vereador 
será de quatro anos.

Art. 18. O número de Vereadores é proporcio-
nal à população do Município, respeitados os 
seguintes limites: 

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um 
nos Municípios de até um milhão de habi-
tantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de qua-
renta e um nos Municípios de mais de um 
milhão e menos de cinco milhões de habi-
tantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de 
cinquenta e cinco nos Municípios de mais 
de cinco milhões de habitantes.
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Art. 19. A remuneração dos Vereadores não po-
derá ser superior à retribuição que for fixada ao 
Prefeito Municipal, em espécie, a qualquer títu-
lo.

Parágrafo único. Fica vedada, às Câmaras 
Municipais, a concessão de verba de repre-
sentação aos membros da Mesa Diretora.

Art. 20. Os Vereadores são invioláveis por suas 
opiniões, palavras e votos, no exercício do man-
dato e na circunscrição do Município.

Art. 21. Estendem-se, no que couber, aos Verea-
dores, as proibições, as incompatibilidades e as 
condições de perda de mandato que são esta-
belecidas nesta Constituição para os Deputados 
Estaduais.

Art. 22. As deliberações da Câmara Municipal, 
salvo expressa disposição legal em contrário, 
serão tomadas por maioria de votos, presente a 
maioria de seus membros.

Art. 23. Compete à Câmara Municipal:

I – elaborar e aprovar seu próprio regimen-
to interno;

II – dispor quanto à organização e ao provi-
mento dos cargos dos seus serviços;

III – autorizar o Prefeito Municipal a se au-
sentar do território do Município, quando 
previsto afastamento por período superior 
a quinze dias;

IV – julgar, anualmente, as contas prestadas 
pelo Prefeito Municipal e apreciar os relató-
rios trimestrais pertinentes à execução dos 
planos de governo;

V – fiscalizar e controlar os atos da Adminis-
tração Municipal, inclusive dos órgãos des-
centralizados;

VI – fixar a remuneração dos Secretários 
Municipais, bem assim, a cada legislatura, 
aquela do Prefeito Municipal, do Vice-Pre-
feito e dos Vereadores, para vigência no pe-
ríodo subsequente; 

VII – conhecer da renúncia do Prefeito e do 
Vice-Prefeito;

VIII – deliberar sobre os vetos apostos pelo 
Prefeito Municipal;

IX – admitir acusações contra o Prefeito 
Municipal, na hipótese de crimes de res-
ponsabilidade;

X – dispor, com a sanção do Poder Execu-
tivo, sobre as matérias de competência do 
Município, especialmente:

a) tributos, arrecadação e distribuição de 
rendas;

b) orçamento, operações de crédito e dívida 
pública do Município;

c) planos e programas municipais de desen-
volvimento;

d) criação, extinção e declaração de desne-
cessidade de cargos e empregos;

e) transferência precária da sede da admi-
nistração municipal;

f) fixação e majoração de vencimentos e sa-
lários de servidores públicos municipais;

g) autorização prévia para a alienação de 
bens imóveis integrantes do patrimônio 
municipal;

h) autorização para a concessão de serviços 
públicos municipais, bem como de direito 
de uso, remunerado ou não, de bens públi-
cos;

i) aprovação do plano diretor, obrigatório 
nas cidades com mais de vinte mil habitan-
tes.

Art. 24. Na elaboração de suas leis, os Municí-
pios observarão, no que couber, as normas des-
ta Constituição referentes ao processo legislati-
vo.

Parágrafo único. A iniciativa popular de 
projetos de lei de interesse específico de 
Município, de cidade ou de bairros, forma-
lizar-se-á mediante manifestação de, pelo 
menos, cinco por cento do eleitorado.
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Subseção III
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Art. 25. A Chefia do Poder Executivo é exercida 
pelo Prefeito Municipal. 

Art. 26. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão elei-
tos simultaneamente com os Vereadores, me-
diante pleito direto, e exercerão mandato de 
quatro anos.

Parágrafo único. A posse do Prefeito e do 
Vice-Prefeito ocorrerá sempre no dia 1o de 
janeiro do ano subsequente ao das eleições 
municipais.

Art. 27. O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito 
Municipal nos casos de impedimento e o suce-
derá nos de renúncia ou morte.

Parágrafo único. A remuneração do Vice-
-Prefeito compreenderá representação 
correspondente à que percebe o Prefeito e 
subsídio equivalente a dois terços daquele 
que for a este devido.

Art. 28. Ocorrendo vacância dos cargos de Pre-
feito e de Vice-Prefeito, far-se-á eleição nos no-
venta dias que se seguirem à data em que se 
deu a última vaga, cabendo aos eleitos comple-
tar o mandato interrompido.

§ 1º Impedidos o Prefeito e o Vice-Prefeito, 
serão sucessivamente chamados ao exercí-
cio do cargo o Presidente e o Vice-Presiden-
te da Câmara de Vereadores.

§ 2º Ocorrendo a dupla vacância nos últi-
mos dois anos do mandato, dar-se-á a elei-
ção, pela Câmara Municipal, trinta dias após 
a ocorrência da última vaga, na forma do 
que dispuser a Lei Orgânica.

§ 3º Vagos os cargos de Prefeito e de Vice-
-Prefeito, coincidentemente com todos os 
cargos de Vereador, Administrador Munici-
pal será nomeado pelo Governador do Esta-
do, escolhido dentre os integrantes de lista 
tríplice formada pela Assembléia Legislati-
va, ao qual incumbirá administrar o Muni-
cípio, até que seja dada posse ao novo Pre-
feito. (Redação acrescentada pela Emenda 
Constitucional nº 07/1992.)

§ 4º Aplicar-se-á, ainda, a regra do parágra-
fo precedente, na hipótese de que, ultima-
dos os mandatos de Prefeito e Vice-Prefei-
to, não estejam eleitos os seus sucessores. 
(Redação acrescentada pela Emenda Cons-
titucional nº 08/1993.)

Art. 29. Compete privativamente ao Prefeito 
Municipal: 

I – nomear e exonerar os Secretários Muni-
cipais;

II – exercer, com o auxílio dos Secretários 
Municipais, a direção superior da adminis-
tração municipal;

III – iniciar o processo legislativo, na forma e 
nos casos previstos nesta Constituição e na 
Lei Orgânica;

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as 
leis e expedir decretos e regulamentos para 
a sua fiel execução;

V – vetar projetos de lei, total ou parcial-
mente;

VI – dispor sobre a organização e o funcio-
namento da administração municipal, na 
forma da lei;

VII – remeter mensagem e plano de Go-
verno à Câmara Municipal, por ocasião da 
abertura da sessão legislativa, expondo a 
situação do Município e solicitando as pro-
vidências que reconhecer necessárias;

VIII – conferir condecorações e distinções 
honoríficas;

IX – enviar à Câmara Municipal o plano plu-
rianual de investimentos e as propostas de 
orçamento, estes até cento e vinte dias an-
tes do início do exercício financeiro seguin-
te;

X – prestar, anualmente, à Câmara Munici-
pal, dentro dos sessenta dias após a abertu-
ra de cada sessão legislativa, as contas rela-
tivas ao exercício anterior;

XI – prover os cargos públicos, na forma da 
lei;
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XII – apresentar, à Câmara Municipal, rela-
tórios trimestrais relativos ao desenvolvi-
mento do plano de governo;

XIII – remeter à Câmara Municipal, até o dia 
vinte de cada mês. o duodécimo da dotação 
orçamentária que lhe for reservada.

 •  NOTA: Houve dois erros materiais, pois 
constata-se que após o trecho cada mês 
deveria existir uma vírgula, bem como 
no final do inciso deveria existir um 
ponto e vírgula.

XIV – exercer outras atribuições previstas 
nesta Constituição e na Lei Orgânica;

 • NOTA: Houve um erro material, por-
quanto o último inciso deve ser termi-
nado por ponto final, e não em ponto e 
vírgula, como publicado na reprodução, 
por incorreção, da Constituição Estadu-
al, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 02 de novembro de 1989.

Parágrafo único. O Prefeito Municipal pode-
rá delegar as atribuições mencionadas nos 
incisos VI e XI aos Secretários Municipais, 
que observarão os limites estabelecidos nos 
respectivos atos de delegação.

Art. 30. A inobservância da regra do inciso XIV 
do artigo anterior implicará crime de responsa-
bilidade do Prefeito Municipal.

Subseção IV 
DA POLÍTICA URBANA

Art. 31. O Município, na concepção e no desem-
penho da política local de desenvolvimento ur-
bano, visará ao bem-estar social.

Art. 32. O plano diretor é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento urbano.

Art. 33. Lei Municipal específica, observado o 
que dispuser a legislação federal, exigirá dos 
proprietários do solo urbano não edificado, não 
utilizado ou subutilizado, que promovam o cor-
respondente e adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de:

I – parcelamento urbano compulsório;

II – instituição de imposto, progressivo no 
tempo, sobre a propriedade predial e terri-
torial urbana;

III – expropriação por interesse social, ne-
cessidade ou utilidade pública.

Subseção V
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA
Art. 34. A fiscalização do Município será exerci-
da mediante controle interno e externo.

Art. 35. O controle interno será desenvolvido 
pelo Poder Executivo Municipal, através de sis-
tema instituído na forma da lei.

Art. 36. O controle externo incumbe à Câmara 
Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado.

§ 1º O parecer prévio, expedido pelo Tribu-
nal de Contas, sobre as Contas que o Pre-
feito anualmente prestar, apenas deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal.

§ 2º As contas do Município ficarão, duran-
te sessenta dias, anualmente, à disposição 
de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, que poderá questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei.

§ 3º É vedada a criação de Tribunais, Conse-
lhos ou órgãos de Contas Municipais.

Seção III 
DA INTERVENÇÃO

Art. 37. O Estado não intervirá nos Municípios, 
exceto quando:

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

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

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigi-
do da receita municipal na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino;
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IV – o Tribunal de Justiça der provimento a 
representação para garantir a observância 
de princípios indicados nesta Constituição, 
ou para assegurar a execução de lei, de or-
dem ou de decisão judicial.

Parágrafo único. No caso do inciso IV des-
te artigo, dispensada a apreciação pela As-
sembléia Legislativa, o decreto limitar-se-á 
a suspender a execução do ato impugnado, 
se essa medida bastar ao restabelecimento 
da normalidade.

Art. 38. A decretação da intervenção dependerá 
de requisição:

I – da Câmara Municipal ou do Tribunal de 
Contas do Estado, nos casos dos incisos I a 
III, do art. 37;

II – do Tribunal de Justiça, no caso do inciso 
IV, do art. 37.

Art. 39. O decreto de intervenção, obrigatoria-
mente, conterá:

I – a indicação das causas que motivaram a 
ação interventiva, bem como da hipótese 
constitucional que legitima a medida con-
creta;

II – a fixação do prazo de duração da medi-
da excepcional, que em nenhum caso pode-
rá ser superior a noventa dias;

III – determinação dos limites da ação inter-
ventiva, considerada a natureza das irregu-
laridades administrativas que justificarem 
as providências, e a indicação dos órgãos da 
administração municipal em que foram ve-
rificadas;

IV – a nomeação do interventor, cuja per-
manência no desempenho da função fica 
condicionada a confirmação pela Assem-
bléia Legislativa Estadual;

V – a obrigatoriedade da apresentação, pelo 
interventor, de relatórios mensais à Assem-
bléia Legislativa, ao Governador do Estado 
e ao Tribunal de Contas, nos quais exporá 
circunstanciadamente todas as atividades 
desenvolvidas no mês anterior, sem preju-
ízo do relatório final que deverá ser reme-

tido aos órgãos de que trata este inciso, até 
dez dias após o prazo de duração da medida 
interventiva.

§ 1º Expedido o decreto que determinar a 
intervenção, será ele remetido, dentro do 
prazo de vinte e quatro horas, a contar da 
data de sua publicação, à Assembléia Legis-
lativa Estadual, que, após apreciá-lo, man-
terá ou suspenderá a medida excepcional.

§ 2º Na hipótese de não estar a Assembléia 
Legislativa funcionando, far-se-á a convoca-
ção extraordinária no mesmo prazo previsto 
no parágrafo anterior.

§ 3º O decreto do Poder Executivo que pror-
rogar a duração da medida interventiva, 
será submetido à Assembléia Legislativa Es-
tadual, observadas as mesmas condições, 
inadmissível, em qualquer hipótese, a ex-
trapolação do limite máximo estabelecido 
no inciso II.

Art. 40. Cessados os motivos da intervenção, 
as autoridades afastadas de seus cargos a estes 
voltarão, salvo impedimento legal.




