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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 029/2011 

 

 

Modifica o art. 25 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a realização da eleição 

do Prefeito e Vice-Prefeito dos Municípios do Estado do Espírito Santo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O artigo 25 da Constituição Estadual, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 25 O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos no primeiro domingo 

de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em 

segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato, para 

quatro anos de mandato, e tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano 

subseqüente.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2011. 

 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV 

 

_____________________                                        _______________________ 
NILTON BAIANO     JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual-PP     Deputado Estadual-PR  
 

 

 

_____________________                                      _______________________ 
ELCIO ALVARES  
Deputado Estadual-DEM    Deputado Estadual-DEM 
 

 

 

_____________________                                       _______________________ 
GILSINHO LOPES      HENRIQUE VARGAS 
Deputado Estadual-PR     Deputado Estadual-PRP 
 

 

 

_____________________                                       _______________________ 
FREITAS       DOUTOR HÉRCULES  
Deputado Estadual-PSB    Deputado Estadual-PTB 
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_____________________                                       _______________________ 
GLAUBER COELHO     SOLANGE LUBE 
Deputado Estadual-PR     Deputada Estadual-PMDB 

 

     

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente Proposta de Emenda Constitucional tem exclusiva tarefa de atualizar 

a redação do art. 25 da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE/ES), para adequá-

lo ao art. 29, I a III da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB):  

 
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, 

na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

 

I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro 

anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; 

 

II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Vereadores realizada no primeiro 

domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, 

aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil 

eleitores; 

 

III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da 

eleição.” (Grifo osso) 

 

Destaca-se, ademais, que a CE/ES, art. 25, atualmente, estabelece que: 

 
“Art. 25. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos até noventa dias antes do término do 

mandato de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e tomarão posse no dia 1° de 

janeiro do ano subseqüente.” (Grifo nosso) 

 

Nesse aspecto fica perfeitamente claro a desatualização do art. 25 da CE/ES, 

assim, considerando o princípio da simetria “segundo consolidada formulação 

jurisprudencial, determina que os princípios magnos e os padrões estruturantes do 

Estado, segundo a disciplina da Constituição Federal, sejam tanto quanto possível 

objeto de reprodução nos textos das constituições estaduais", é que propomos esta 

modificação visando produzir sintonia com o texto vigente na Carta Maior.  

 

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossas Excelências para aprovação 

desta proposição. 

 

 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2011. 

 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV 
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