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Legislação Específica

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL SP – DO PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO II
DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
DA ORGANIZAÇÃO DO  
PODER LEGISLATIVO

Art. 9º O Poder Legislativo é exercido pela As-
sembléia Legislativa, constituída de Deputados, 
eleitos e investidos na forma da legislação fede-
ral, para uma legislatura de quatro anos.

§ 1º A Assembléia Legislativa reunir-se-á, 
em sessão legislativa anual, independente-
mente de convocação, de 1º de fevereiro a 
30 de junho e de 1º de agosto a 15 de de-
zembro.

§ 2º No primeiro ano da legislatura, a As-
sembléia Legislativa reunir-se-á, da mesma 
forma, em sessões preparatórias, a partir de 
15 de março, para a posse de seus membros 
e eleição da Mesa.

§ 3º As reuniões marcadas para as datas fi-
xadas no § 1º serão transferidas para o pri-
meiro dia útil subseqüentes, quando recaí-
rem em sábado, domingo ou feriado.

§ 4º A sessão legislativa não será interrom-
pida sem aprovação do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias e sem deliberação 
sobre o projeto de lei do orçamento e sobre 
as contas prestadas pelo Governador, refe-
rentes ao exercício anterior. 

§ 5º A convocação extraordinária da Assem-
bléia Legislativa far-se-á:

1. pelo Presidente, nos seguintes casos:

a) decretação de estado de sítio ou de es-
tado de defesa que atinja todo ou parte do 
território estadual;

b) intervenção no Estado ou em Município;

c) recebimento dos autos de prisão de De-
putado, na hipótese de crime inafiançável.

2. pela maioria absoluta dos membros da 
Assembléia Legislativa ou pelo Governador, 
em caso de urgência ou interesse público 
relevante.

§ 6º Na sessão legislativa extraordinária, a 
Assembléia Legislativa deliberará somente 
sobre matéria para a qual foi convocada.

Art. 10. A Assembléia Legislativa funcionará 
em sessões públicas, presente, pelo menos, um 
quarto de seus membros.

§ 1º Salvo disposição constitucional em con-
trário, as deliberações da Assembléia Legis-
lativa e de suas Comissões serão tomadas 
por maioria de votos, presente a maioria 
absoluta de seus membros.

§ 2º O voto será público.

Art. 11. Os membros da Mesa e seus substitutos 
serão eleitos para um mandato de dois anos.

§ 1º A eleição far-se-á, em primeiro escru-
tínio, pela maioria absoluta da Assembléia 
Legislativa.

§ 2º É vedada a recondução para o mes-
mo cargo na eleição imediatamente subse-
qüente.
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Art. 12. Na constituição da Mesa e das Comis-
sões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a re-
presentação proporcional dos partidos políticos 
com assento na Assembléia Legislativa.

Art. 13. A Assembléia Legislativa terá Comissões 
permanentes e temporárias, na forma e com as 
atribuições previstas no Regimento Interno.

§ 1º Às comissões, em razão da matéria de 
sua competência, cabe:

1. discutir e votar projetos de lei que dis-
pensarem, na forma do Regimento Interno, 
a competência do Plenário, salvo se houver, 
para decisão deste, requerimento de um 
décimo dos membros da Assembléia Legis-
lativa;

2. convocar Secretário de Estado para pres-
tar, pessoalmente, no prazo de trinta dias, 
informações sobre assunto previamente 
determinado, importando crime de respon-
sabilidade a ausência sem justificação ade-
quada;

3. convocar dirigentes de autarquias, em-
presas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público, para prestar informa-
ções sobre assuntos de área de sua com-
petência, previamente determinados, no 
prazo de trinta dias, sujeitando-se, pelo não 
comparecimento sem justificação adequa-
da, às penas da lei;

4. convocar o Procurador-Geral de Justiça, 
o Procurador-Geral do Estado e o Defensor 
Público Geral, para prestar informações a 
respeito de assuntos previamente fixados, 
relacionados com a respectiva área;

5. acompanhar a execução orçamentária;

6. realizar audiências públicas dentro ou 
fora da sede do Poder Legislativo;

7. receber petições, reclamações, represen-
tações ou queixas de qualquer pessoa con-
tra atos ou omissões das autoridades ou en-
tidades públicas;

8. velar pela completa adequação dos atos 
do Poder Executivo que regulamentem dis-
positivos legais;

9. tomar o depoimento de autoridade e so-
licitar o de cidadão;

10. fiscalizar e apreciar programas de obras, 
planos estaduais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e, sobre eles, emitir pare-
cer.

11. convocar representantes de empresa 
resultante de sociedade desestatizada e 
representantes de empresa prestadora de 
serviço público concedido ou permitido, 
para prestar informações sobre assuntos 
de sua área de competência, previamente 
determinados, no prazo de 30 (trinta) dias, 
sujeitando-se, pelo não comparecimento 
sem adequada justificação, às penas da lei.

§ 2º As comissões parlamentares de inqué-
rito, que terão poderes de investigação pró-
prios das autoridades judiciais, além de ou-
tros previstos no Regimento Interno, serão 
criadas mediante requerimento de um ter-
ço dos membros da Assembléia Legislativa, 
para apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, quando 
for o caso, encaminhadas aos órgãos com-
petentes do Estado para que promovam a 
responsabilidade civil e criminal de quem 
de direito.

§ 3º O Regimento Interno disporá sobre a 
competência da Comissão representativa 
da Assembléia Legislativa que funcionará 
durante o recesso, quando não houver con-
vocação extraordinária. 

Seção II
DOS DEPUTADOS

Art. 14. Os Deputados são invioláveis, civil e pe-
nalmente, por quaisquer de suas opiniões, pala-
vras e votos.

§ 1º Os Deputados, desde a expedição do 
diploma, serão submetidos a julgamento 
perante o Tribunal de Justiça do Estado.
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§ 2º Desde a expedição do diploma, os 
membros da Assembléia Legislativa não po-
derão ser presos, salvo em flagrante de cri-
me inafiançável. Nesse caso, os autos serão 
remetidos dentro de vinte e quatro horas à 
Assembléia Legislativa, para que, pelo voto 
da maioria de seus membros, resolva sobre 
a prisão.

§ 3º Recebida a denúncia contra Deputa-
do, por crime ocorrido após a diplomação, 
o Tribunal de Justiça dará ciência à Assem-
bléia Legislativa que, por iniciativa de par-
tido político nela representado e pelo voto 
da maioria de seus membros, poderá, até a 
decisão final, sustar o andamento da ação.

§ 4º O pedido de sustação será apreciado 
pela Assembléia Legislativa no prazo im-
prorrogável de quarenta e cinco dias do seu 
recebimento pela Mesa Diretora.

§ 5º A sustação do processo suspende a 
prescrição, enquanto durar o mandato.

§ 6º Os Deputados não serão obrigados a 
testemunhar sobre informações recebidas 
ou prestadas em razão do exercício do man-
dato, nem sobre as pessoas que lhes confia-
ram ou deles receberam informações.

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de 
Deputados, embora militares e ainda que 
em tempo de guerra, dependerá de prévia 
licença da Assembléia Legislativa.

§ 8º As imunidades de Deputados subsisti-
rão durante o estado de sítio, só podendo 
ser suspensas mediante o voto de dois ter-
ços dos membros da Assembléia Legislativa, 
nos casos de atos praticados fora do recinto 
dessa Casa, que sejam incompatíveis com a 
execução da medida.

§ 9º No exercício do mandato, o Deputado 
terá livre acesso às repartições públicas, po-
dendo diligenciar pessoalmente junto aos 
órgãos da administração direta e indireta, 
devendo ser atendido pelos respectivos res-
ponsáveis, na forma da lei. (NR)

§ 10. No caso de inviolabilidade por quais-
quer opiniões, palavras, votos e manifes-
tações verbais ou escritas de deputado em 
razão de sua atividade parlamentar, impen-
de-se o arquivamento de inquérito policial 
e o imediato não-conhecimento de ação ci-
vil ou penal promovida com inobservância 
deste direito do Poder Legislativo, indepen-
dentemente de prévia comunicação ao de-
putado ou à Assembléia Legislativa.

§ 11. Salvo as hipóteses do § 10, os procedi-
mentos investigatórios e as suas diligências 
de caráter instrutório somente serão pro-
movidos perante o Tribunal de Justiça, e sob 
seu controle, a quem caberá ordenar toda 
e qualquer providência necessária à obten-
ção de dados probatórios para demonstra-
ção de alegado delito de deputado.

Art. 15. Os Deputados não poderão:

I – desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa 
jurídica de direito público, autarquia, em-
presa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço pú-
blico, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou em-
prego remunerado, incluindo os de que se-
jam demissíveis “ad nutum”, nas entidades 
constantes da alínea anterior;

II – desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou dire-
tores de empresa que goze de favor decor-
rente de contrato com pessoa jurídica de 
direito público, ou nela exercer função re-
munerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam de-
missíveis “ad nutum”, nas entidades referi-
das na alínea “a” do inciso I;

c) patrocinar causa em que seja interessada 
qualquer das entidades a que se refere a alí-
nea “a” do inciso I;
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d) ser titulares de mais de um cargo ou man-
dato eletivo federal, estadual ou municipal.

Art. 16. Perderá o mandado o Deputado:

I – que infringir qualquer das proibições es-
tabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado incom-
patível com o decoro parlamentar;

III – que deixar de comparecer, em cada ses-
são legislativa, à terça-parte das sessões or-
dinárias, salvo licença ou missão autorizada 
pela Assembléia Legislativa;

IV – que perder ou tiver suspensos os direi-
tos políticos;

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

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

§ 1º É incompatível com o decoro parla-
mentar, além dos casos definidos no Regi-
mento Interno, o abuso das prerrogativas 
asseguradas ao Deputado ou a percepção 
de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI deste ar-
tigo, a perda do mandato será decidida pela 
Assembléia Legislativa, por votação nominal 
e maioria absoluta, mediante provocação 
da Mesa ou de partido político representa-
do no Legislativo, assegurada ampla defesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, 
a perda será declarada pela Mesa, de ofício 
ou mediante provocação de qualquer dos 
membros da Assembléia Legislativa ou de 
partido político nela representado, assegu-
rada ampla defesa.

Art. 17. Não perderá o mandato o Deputado:

I – investido na função de Ministro de Esta-
do, Governador de Território, Secretário de 
Estado, do Distrito Federal, de Território, de 
Prefeitura de Capital ou chefe de missão di-
plomática temporária;

II – licenciado pela Assembléia Legislativa 
por motivo de doença ou para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular, desde 
que, neste caso, o afastamento não ultra-
passe cento e vinte dias por sessão legisla-
tiva.

§ 1º O suplente será convocado, nos casos 
de vaga, com a investidura nas funções pre-
vistas neste artigo, ou de licença superior a 
cento e vinte dias.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo su-
plente, far-se-á eleição, se faltarem mais de 
quinze meses para o término do mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I deste artigo, o 
Deputado poderá optar pela remuneração 
de seu mandato.

Art. 18. Os Deputados perceberão remunera-
ção, fixada em cada legislatura para a subse-
qüente, sujeita aos impostos gerais, o de renda 
e os extraordinários inclusive.

Parágrafo único. Os Deputados farão decla-
ração públicas de bens, no ato da posse e 
no término do mandato.

Seção III
DAS ATRIBUIÇÕES DO  
PODER LEGISLATIVO

Art. 19. Compete à Assembléia Legislativa, com 
a sanção do Governador, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Estado, ressalva-
das as especificadas no art. 20, e especialmente 
sobre:

I – sistema tributário estadual, instituição 
de impostos, taxas, contribuições de melho-
ria e contribuição social;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentá-
rias, orçamento anual, operações de crédi-
to, dívida pública e empréstimos externos, a 
qualquer título, pelo Poder Executivo;

III – criação e extinção de cargos públicos e 
fixação de vencimentos e vantagens;
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IV – autorização para a alienação de bens 
imóveis do Estado ou a cessão de direitos 
reais a eles relativos, bem como o recebi-
mento, pelo Estado, de doações com encar-
go, não se considerando como tal a simples 
destinação específica do bem;

V – autorização para cessão ou para conces-
são de uso de bens imóveis do Estado para 
particulares, dispensado o consentimento 
nos casos de permissão e autorização de 
uso, outorgada a título precário, para aten-
dimento de sua destinação específica;

VI – criação e extinção de Secretarias de Es-
tado;

VII – bens do domínio do Estado e proteção 
do patrimônio público;

VIII – organização administrativa, judiciária, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública 
e da Procuradoria Geral do Estado;

IX – normas de direito financeiro.

Art. 20. Compete, exclusivamente, à Assembléia 
Legislativa:

I – eleger a Mesa e constituir as Comissões;

II – elaborar seu Regimento Interno;

III – dispor sobre a organização de sua Se-
cretaria, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, em-
pregos e funções de seus serviços e fixação 
da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias;

IV – dar posse ao Governador e ao Vice-
-Governador eleitos e conceder-lhes licen-
ça para ausentar-se do Estado, por mais de 
quinze dias;

V – fixar, de uma para outra legislatura, a re-
muneração dos Deputados, do Governador 
e do Vice-Governador;

VI – tomar e julgar, anualmente, as contas 
prestadas pela Mesa da Assembléia Legisla-
tiva, pelo Governador e pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, respectivamente, do Po-
der Legislativo, do Poder Executivo e do Po-
der Judiciário, e apreciar os relatórios sobre 
a execução dos Planos de Governo;

VII – decidir, quando for o caso, sobre inter-
venção estadual em Município;

VIII – autorizar o Governador a efetuar ou 
contrair empréstimos, salvo com Município 
do Estado, suas entidades descentralizadas 
e órgãos ou entidades federais;

IX – sustar os atos normativos do Poder Exe-
cutivo que exorbitem do poder regulamen-
tar;

X – Fiscalizar e controlar os atos do Poder 
Executivo, inclusive os da administração 
descentralizada;

XI – escolher dois terços dos membros do 
Tribunal de Contas do Estado, após argüição 
em sessão pública;

XII – aprovar previamente, após argüição 
em sessão pública, a escolha dos titulares 
dos cargos de Conselheiros do Tribunal de 
Contas, indicados pelo Governador do Esta-
do;

XIII – suspender, no todo ou em parte, a 
execução de lei ou ato normativo declarado 
inconstitucional em decisão irrecorrível do 
Tribunal de Justiça;

XIV – convocar Secretários de Estado, di-
rigentes, diretores e Superintendentes de 
órgãos da administração pública indireta e 
fundacional e Reitores das universidades 
públicas estaduais para prestar, pessoal-
mente, informações sobre assuntos pre-
viamente determinados, no prazo de trinta 
dias, importando crime de responsabilidade 
a ausência sem justificativa;

XV – convocar o Procurador-Geral de Justi-
ça, o Procurador-Geral do Estado e o Defen-
sor Público Geral, para prestar informações 
sobre assuntos previamente determinados, 
no prazo de trinta dias, sujeitando-se às pe-
nas da lei, na ausência sem justificativa;
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XVI – requisitar informações dos Secretá-
rios de Estado, dirigentes, diretores e Su-
perintendentes de órgãos da administração 
pública indireta e fundacional, do Procura-
dor-Geral de Justiça e dos Reitores das uni-
versidades públicas estaduais sobre assunto 
relacionado com sua pasta ou instituição, 
importando crime de responsabilidade não 
só a recusa ou o não atendimento, no prazo 
de trinta dias, senão também o fornecimen-
to de informações falsas;

XVII – declarar a perda do mandato do Go-
vernador;

XVIII – autorizar referendo e convocar ple-
biscito, exceto nos casos previstos nesta 
constituição;

XIX – autorizar ou aprovar convênios, acor-
dos ou contratos de que resultem para o Es-
tado encargos não previstos na lei orçamen-
tária;

XX – mudar temporariamente sua sede;

XXI – zelar pela preservação de sua compe-
tência legislativa em face da atribuição nor-
mativa de outros Poderes;

XXII – solicitar intervenção federal, se ne-
cessário, para assegurar o livre exercício de 
suas funções;

XXIII – destituir o Procurador-Geral de Justi-
ça, por deliberação da maioria absoluta de 
seus membros;

XXIV – solicitar ao Governador, na forma do 
Regimento Interno, informações sobre atos 
de sua competência privativa;

XXV – receber a denúncia e promover o res-
pectivo processo, no caso de crime de res-
ponsabilidade do Governador do Estado;

XXVI – apreciar, anualmente, as contas do 
Tribunal de Contas.

Seção IV
DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 21. O processo legislativo compreende a 
elaboração de:

I – emenda à Constituição;

II – lei complementar;

III – lei ordinária;

IV – decreto legislativo;

V – resolução.

Art. 22. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros 
da Assembléia Legislativa;

II – do Governador do Estado;

III – de mais de um terço das Câmaras Mu-
nicipais do Estado, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros;

IV – de cidadãos, mediante iniciativa popu-
lar assinada, no mínimo, por um por cento 
dos eleitores.

§ 1º a Constituição não poderá ser emen-
dada na vigência de estado de defesa ou de 
estado de sítio.

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

§ 3º A emenda à Constituição será promul-
gada pela Mesa da Assembléia Legislativa, 
com o respectivo número de ordem.

§ 4º A matéria constante de proposta de 
emenda rejeitada não poderá ser objeto de 
nova proposta na mesma sessão legislativa.

Art. 23. As leis complementares serão aprova-
das pela maioria absoluta dos membros da As-
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sembléia Legislativa, observados os demais ter-
mos da votação das leis ordinárias.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, 
consideram-se complementares:

1. a Lei de Organização Judiciária;

2. a Lei Orgânica do Ministério Público;

3. a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do 
Estado;

4. a Lei Orgânica da Defensoria Pública;

5. a Lei Orgânica da Polícia Civil;

6. a Lei Orgânica da Polícia Militar;

7. a Lei Orgânica do Tribunal de Contas;

8. a Lei Orgânica das Entidades Descentra-
lizadas;

9. a lei Orgânica do Fisco Estadual;

10. os Estatutos dos Servidores Civis e dos 
Militares;

11. o Código de Educação;

12. o Código de Saúde;

13. o Código de Saneamento Básico;

14. o Código de Proteção ao Meio Ambien-
te;

15. o Código Estadual de Proteção contra In-
cêndios e Emergências;

16. a Lei sobre Normas Técnicas de Elabora-
ção Legislativa;

17. a lei que institui regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões;

18. a Lei que impuser requisitos para a cria-
ção, a incorporação, a fusão e o desmem-
bramento de Municípios ou para a sua 
classificação como estância de qualquer na-
tureza.

Art. 24. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comis-
são da Assembléia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procura-
dor-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e 
nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º Compete, exclusivamente, à Assem-
bléia Legislativa a iniciativa das leis que dis-
ponham sobre:

1. criação, incorporação, fusão e desmem-
bramento de Municípios;

2. regras de criação, organização e supres-
são de distritos nos Municípios.

§ 2º Compete, exclusivamente, ao Governa-
dor do Estado a iniciativa das leis que dispo-
nham sobre:

1. criação e extinção de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta 
e autárquica, bem como a fixação da res-
pectiva remuneração;

2. criação das Secretarias de Estado;

3. organização da Procuradoria Geral do Es-
tado e da Defensoria Pública do Estado, ob-
servadas as normas gerais da União;

4. servidores públicos do Estado, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade 
e aposentadoria de civis, reforma e transfe-
rência de militares para a inatividade;

5. fixação ou alteração do efetivo da Polícia 
Militar;

6. criação, alteração ou supressão de cartó-
rios notariais e de registros públicos.

§ 3º O exercício direto da soberania popular 
realizar-se-á da seguinte forma:

1. a iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação de projeto de lei subscrito 
por, no mínimo, cinco décimos de unidade 
por cento do eleitorado do Estado, assegu-
rada a defesa do projeto por representante 
dos respectivos responsáveis, perante as 
Comissões pelas quais tramitar;
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2. um por cento do eleitorado do Estado 
poderá requerer à Assembléia Legislativa a 
realização de referendo sobre lei;

3. as questões relevantes aos destinos do 
Estado poderão ser submetidas a plebiscito, 
quando pelo menos um por cento do eleito-
rado o requerer ao Tribunal Regional Eleito-
ral, ouvida a Assembléia Legislativa;

4. o eleitorado referido nos itens anteriores 
deverá estar distribuído em, pelo menos, 
cinco dentre os quinze maiores Municípios 
com não menos que dois décimos de unida-
de por cento de eleitores em cada um deles;

5. não serão suscetíveis de iniciativa popu-
lar matérias de iniciativa exclusiva, defini-
das nesta Constituição;

6. o Tribunal Regional Eleitoral, observada a 
legislação federal pertinente, providenciará 
a consulta popular prevista nos itens 2 e 3, 
no prazo de sessenta dias.

§ 4º Compete, exclusivamente, ao Tribunal 
de Justiça a iniciativa das leis que disponham 
sobre:

1. criação e extinção de cargos e fixação de 
vencimentos de seus membros, dos juízes, 
dos servidores, incluindo os demais tribu-
nais judiciários e os serviços auxiliares, ob-
servado o disposto no art. 169 da Constitui-
ção Federal.

2. organização e divisão judiciárias, bem 
como criação, alteração ou supressão de 
ofícios e cartórios judiciários.

§ 5º Não será admitido o aumento da des-
pesa prevista:

1. nos projetos de iniciativa exclusiva do Go-
vernador, ressalvado o disposto no art. 174, 
§§ 1º e 2º;

2. nos projetos sobre organização dos ser-
viços administrativos da Assembléia Legis-
lativa, do Poder Judiciário e do Ministério 
Público.

Art. 25. Nenhum projeto de lei que implique a 
criação ou o aumento de despesa pública será 
sancionado sem que dele conste a indicação 
dos recursos disponíveis, próprios para atender 
aos novos encargos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica a créditos extraordinários.

Art. 26. O Governador poderá solicitar que os 
projetos de sua iniciativa tramitem em regime 
de urgência. 

Parágrafo único. Se a Assembléia Legislativa 
não deliberar em até quarenta e cinco dias, 
o projeto será incluído na ordem do dia até 
que se ultime sua votação.

Art. 27. O Regimento Interno da Assembléia Le-
gislativa disciplinará os casos de decreto legis-
lativo e de resolução cuja elaboração, redação, 
alteração e consolidação serão feitas com ob-
servância das mesmas normas técnicas relativas 
às leis.

Art. 28. Aprovado o projeto de lei, na forma re-
gimental, será ele enviado ao Governador que, 
aquiescendo, o sancionará e promulgará.

§ 1º Se o Governador julgar o projeto, no 
todo ou em parte, inconstitucional ou con-
trário ao interesse público, veta-lo-á, to-
tal ou parcialmente, dentro de quinze dias 
úteis, contados da data do recebimento, 
comunicando, dentro de quarenta e oito 
horas, ao Presidente da Assembléia Legisla-
tiva, o motivo do veto.

§ 2º O veto parcial deverá abranger, por in-
teiro, o artigo, o parágrafo, o inciso, o item 
ou alínea.

§ 3º Sendo negada a sanção, as razões do 
veto serão comunicadas ao Presidente da 
Assembléia Legislativa e publicadas se em 
época de recesso parlamentar.

§ 4º Decorrido o prazo, em silêncio, con-
siderar-se-á sancionado o projeto, sendo 
obrigatória a sua promulgação pelo Presi-
dente da Assembléia Legislativa no prazo de 
dez dias.
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§ 5º A Assembléia Legislativa deliberará 
sobre a matéria vetada, em único turno de 
votação e discussão, no prazo de trinta dias 
de seu recebimento, considerando-se apro-
vada quando obtiver o voto favorável da 
maioria absoluta de seus membros.

§ 6º Esgotado, sem deliberação, o prazo es-
tabelecido no § 5º, o veto será incluído na 
ordem do dia da sessão imediata, até sua 
votação final.

§ 7º Se o veto for rejeitado, será o projeto 
enviado para promulgação, ao Governador.

§ 8º Se, na hipótese do § 7º, a lei não for 
promulgada dentro de quarenta e oito ho-
ras pelo Governador, o Presidente da As-
sembléia Legislativa promulgará e, se este 
não o fizer, em igual prazo, caberá ao Pri-
meiro Vice-Presidente fazê-lo.

Art. 29. Ressalvados os projetos de iniciativa 
exclusiva, a matéria constante de projeto de 
lei rejeitado somente poderá ser renovada, na 
mesma sessão legislativa, mediante proposta 
da maioria absoluta dos membros da Assem-
bléia Legislativa. (ADIN 1546-0-SP – Declarada 
a inconstitucionalidade pelo STF da expressão 
“Ressalvados os projetos de iniciativa exclusiva” 
– Diário da Assembléia de 5/12/98, p.3)

Seção V
DA PROCURADORIA DA  

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Art. 30. À Procuradoria da Assembléia Legislati-
va compete exercer a representação judicial, a 
consultoria e o assessoramento técnico-jurídico 
do Poder Legislativo.

Parágrafo único. Lei de iniciativa da Mesa 
da Assembléia Legislativa organizará a Pro-
curadoria da Assembléia Legislativa, obser-
vados os princípios e regras pertinentes da 
Constituição Federal e desta Constituição, 
disciplinará sua competência e disporá so-
bre o ingresso na classe inicial, mediante 
concurso público de provas e títulos.

Seção VI
DO TRIBUNAL DE CONTAS

Art. 31. O Tribunal de Contas do Estado, integra-
do por sete Conselheiros, tem sede na Capital 
do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdi-
ção em todo o território estadual, exercendo, 
no que couber, as atribuições previstas no art. 
96 da Constituição Federal.

§ 1º Os Conselheiros do Tribunal serão no-
meados dentre brasileiros que satisfaçam 
os seguintes requisitos:

1. mais de trinta e cinco e menos de sessen-
ta e cinco anos de idade;

2. idoneidade moral e reputação ilibada;

3. notórios conhecimentos jurídicos, contá-
beis, econômicos e financeiros ou de admi-
nistração pública;

4. mais de dez anos de exercício de função 
ou de efetiva atividade profissional que exi-
ja conhecimentos mencionados no item an-
terior.

§ 2º Os Conselheiros do Tribunal serão es-
colhidos:

1. dois, pelo Governador do Estado com 
aprovação da Assembléia Legislativa, alter-
nadamente entre os substitutos de Con-
selheiros e membros da Procuradoria da 
Fazenda do Estado junto ao Tribunal, indica-
dos por este, em lista tríplice, segundo cri-
térios de antigüidade e merecimento;

2. quatro pela Assembléia Legislativa;

3. o último, uma vez pelo Governador do Es-
tado, e duas vezes pela Assembléia Legisla-
tiva, alternada e sucessivamente.

§ 3º Os Conselheiros terão as mesmas ga-
rantias, prerrogativas, impedimentos, venci-
mentos e vantagens dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Estado e somente 
poderão aposentar-se com as vantagens do 
cargo quando o tiverem exercido efetiva-
mente por mais de cinco anos.
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§ 4º Os Conselheiros, nas suas faltas e im-
pedimentos, serão substituídos na forma 
determinada em lei, depois de aprovados 
os substitutos, pela Assembléia Legislativa.

§ 5º Os substitutos de Conselheiros, quan-
do no efetivo exercício da substituição, te-
rão as mesmas garantias e impedimentos 
do titular.

§ 6º Os Conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado farão declaração pública de bens, 
no ato da posse e no término do exercício 
do cargo.

Seção VII
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 32. A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial do Estado, 
das entidades da administração direta e indire-
ta e das fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público, quanto à legalidade, legitimida-
de, economicidade, aplicação de subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pela Assem-
bléia Legislativa, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer 
pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou de direito privado, que utilize, arreca-
de, guarde, gerencie ou administre dinhei-
ro, bens e valores públicos ou pelos quais o 
Estado responda, ou que, em nome deste, 
assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 33. O controle externo, a cargo da Assem-
bléia Legislativa, será exercido com auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Governador do Estado, mediante pa-
recer prévio que deverá ser elaborado em 
sessenta dias, a contar do seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e 
autarquias, empresas públicas e sociedades 
de economia mista, incluídas as fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público 
estadual, e as contas daqueles que derem 
perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário;

III – apreciar, para fins de registro, a lega-
lidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e 
autarquias, empresas públicas e empresas 
de economia mista, incluídas as fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Públi-
co, excetuadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posterio-
res que não alterem o fundamento legal do 
ato concessório;

IV – avaliar a execução das metas previstas 
no plano plurianual, nas diretrizes orçamen-
tárias e no orçamento anual;

V – realizar, por iniciativa própria, da Assem-
bléia Legislativa, de comissão técnica ou de 
inquérito, inspeções e auditoria de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial, nas unidades adminis-
trativas dos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, do Ministério Público e demais 
entidades referidas no inciso II;

VI – fiscalizar as aplicações estaduais em 
empresas de cujo capital social o Estado 
participe de forma direta ou indireta, nos 
termos do respectivo ato constitutivo;

VII – fiscalizar a aplicação de quaisquer re-
cursos repassados ao Estado e pelo Estado, 
mediante convênio, acordo, ajuste ou ou-
tros instrumentos congêneres;

VIII – prestar as informações solicitadas pela 
Assembléia Legislativa ou por comissão téc-
nica sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções 
realizadas;

IX – aplicar aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, as sanções previstas em lei, que es-
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tabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário;

X – assinar prazo para que o órgão ou enti-
dade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, se verificada a 
ilegalidade;

XI – sustar, se não atendido, a execução do 
ato impugnado, comunicando a decisão à 
Assembléia Legislativa;

XII – representar ao Poder competente so-
bre irregularidades ou abusos apurados;

XIII – emitir parecer sobre a prestação anual 
de contas da administração financeira dos 
Municípios, exceto a dos que tiverem Tribu-
nal próprio;

XIV – comunicar à Assembléia Legislativa 
qualquer irregularidade verificada nas con-
tas ou na gestão públicas, enviando-lhe có-
pia dos respectivos documentos.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação 
será adotado diretamente pela Assembléia 
Legislativa que solicitará, de imediato, ao 
Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se a Assembléia Legislativa ou o Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias, não 
efetivar as medidas previstas no parágrafo 
anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3º O Tribunal encaminhará à Assembléia 
Legislativa, trimestral e anualmente, relató-
rio de suas atividades.

Art. 34. A Comissão a que se refere o art. 33, 
inciso V, diante de indícios de despesas não 
autorizadas, ainda que sob a forma de investi-
mentos não programados ou de subsídios não 
aprovados, poderá solicitar à autoridade gover-
namental responsável que, no prazo de cinco 
dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou 
considerados esses, insuficientes, a Comis-
são solicitará ao Tribunal pronunciamen-
to conclusivo sobre a matéria, no prazo de 
trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a des-
pesa, a Comissão, se julgar que o gasto pos-

sa causar dano irreparável ou grave lesão à 
economia pública, proporá à Assembléia Le-
gislativa sua sustação.

Art. 35. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judi-
ciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas pre-
vistas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos do 
Estado;

II – comprovar a legalidade e avaliar os re-
sultados quanto à eficácia e eficiência da 
gestão orçamentária, financeira e patrimo-
nial nos órgãos e entidades da administra-
ção estadual, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito 
privado;

III – exercer o controle sobre o deferimento 
de vantagens e a forma de calcular qualquer 
parcela integrante da remuneração, venci-
mento ou salário de seus membros ou ser-
vidores;

IV – exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos di-
reitos e haveres do Estado;

V – apoiar o controle externo, no exercício 
de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, 
ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos 
princípios do art. 37 da Constituição Fede-
ral, dela darão ciência ao Tribunal de Contas 
do Estado, sob pena de responsabilidade 
solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, 
associação ou entidade sindical é parte le-
gítima para, na forma da lei, denunciar ir-
regularidades ao Tribunal de Contas ou à 
Assembléia Legislativa.

Art. 36. O Tribunal de Contas prestará suas con-
tas, anualmente, à Assembléia Legislativa, no 
prazo de sessenta dias, a contar da abertura da 
sessão legislativa.




