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ATO INSTITUCIONAL N° 2

Art. 1,0 - A Constituição de 1946 e as Constituições
Estaduais e respectivas emendas são mantidas com as
modificações constantes dêste Ato.

Art. 2° - A Constituição poderá ser emendada por
iniciativa:

I - dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - das Assembléias Legislativas dos Estados.
~ 1.0 - Considerar-se-á proposta a emenda se rôr

apresentada pela quarta parte, no mínimo, dos membros
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por
mensagem do Presidente da República, ou por mais da
metade das Assembléias Legislativas dos Estados, ma-
nifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus
membros.

~ 2.° - Dar-se-á por aceita a emenda que rôr apro-
vada em dois turnos, na mesma sessão legislativa, por
maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Sena-
do Federal.

~ 3.° - Aprovada numa, a emenda será logo enviada
à outra Câmara, para sua deliberação.

Art. 3.° - Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presi-
dente da República a iniciativa dos projetos de lei sôbre
matéria financeira,

Art. 4,° - Ressalvada a competência da Câmara dos
Deputados e do Senado e dos Tribunais Federais, no
que concerne aos respectivos serviços administrativos,
compete exclusivamente ao Pl'esidente da República a

(*) (Publicado no Diário Oficial de 27 de outubro
de 1965).
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iniciativa das leis que criem cargos, funções ou em-
pregos públicos, aumentem vencimentos ou a despesa pú-
blica e disponham sôbre a fixação das Fôrças Armadas.

Parágrafo único - Aos projetos oriundos dessa
competência exclusiva do Presidente da República não
serão admitidas emendas que aumentem despesa pre-
vista.

Art. 5.° - A discussão dos projetos de lei de ini-
ciativa do Presidente da República começará na Câma-
ra dos Deputados e sua votação deve estar concluída
dentro de 45 dias a contar do seu recebimento.

~ 1.0 - Findo êsse prazo sem deliberação, o pro-
jeto passará ao Senado com a redação originária e a
revisão será discutida e votada num só turno, e deverá
ser concluída no Senado Federal dentro de 45 dias.
Esgotado o prazo sem deliberação, considerar-se-á apro-
vado o texto como proveio da Câmara dos Deputados.

~ 2.° - A apreciação das emendas do Senado Fe-
deral pela Câmara dos Deputados se processará no pra-
zo de dez dias, decorridos o qual serão tidas como
aprovadas.

~ 3.° - O Presidente da República, se julgar urgen-
te a medida, poderá solicitar que a apreciação do pro-
jeto se faça em 30 dias, em sessão conjunta do Con-
gresso Nacional, na forma prevista neste artigo.

~ 4.° - Se julgar, por outro lado, que o proje-
to, não sendo urgente, merece maior debate pela exten-
são do seu texto, solicitará que a sua apreciação se faça
em prazo maior, para as duas casas do Congresso.

Art. 6° - Os artigos 94, 98, 103 e 105 da Consti-
tuição passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 94 - O Poder Judiciário é exercido pelos se-
guintes órgãos:

I - Supremo Tribunal Federal;
11- Tribunal Federal de Recursos e Juizes Federais;
111 - Tribunais e Juízes Militares;
IV - Tribunais e Juízes Eleitorais;
V - Tribunais e Juízes do Trabalho."
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"Art. 98 - O Supremo Tribunal Federal, com sede
na Capital da República e jurisdição em todo o terri-
tório nacional, compor-se-á de dezesseis ministros.

Parágrafo único - O Tribunal funcionará em ple-
nário e dividido em três turmas de cinco ministros cada
uma.

"Art. 103 - O Tribunal Federal de Recursos, com
sede na Capital Federal, compor-se-á de treze Juizes
nomeados pelo Presidente da República, depois de apro-
vada a escolha pelo Senado Federal, oito magistrados e
cinco entre Advogados Membros do Ministério Público,
todos com os requisitos do artigo 99.

Parágrafo único - O Tribunal poderá dividir-se em
câmaras ou turmas."

"Art. 105 - Os Juízes Federais serão nomeados pelo
Presidente da República dentre cinco cidadãos indica-
dos na forma da lei pelo Supremo Tribunal Federal.

~ 1.0 - Cada Estado ou Território e bem assim o
Distrito Federal constituirão de per si uma seção judi-
cial, que terá por sede a capital respectiva.

~ 2.° - A lei fixará o número de juízes de cada
seção bem como regulará o provimento dos cargos de
Juízes-Substitutos, Serventuários e Funcionários da Justiça.

~ 3.° - Aos Juizes Federais compete processar e
julgar em primeira instância:

a) as causas em que a União ou entidade autár-
quica federal fôr interessada como autora, ré, assisten-
te ou opoente, exceto as de falência e acidentes de tra-
balho;

b) as causas entre Estados estrangeiros e pessoas
domiciliadas no Brasil;

c) as causas fundadas em tratado ou em contrato
da União com o Estado estrangeiro ou com organismo
internacional;

d) as questões de direito marítimo e de navegação,
inclusive a área;
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e) os crimes políticos e os praticados em detri-
mento de bens, serviços ou interêsses da União ou de
suas entidades autárquicas, ressalvada a competência
da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

f) os crimes que constituem objeto de tratado ou
de convenção internacional e os praticados a bordo de
navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça
Militar;

g) os crimes contra a organização do trabalho e o
exercicio de direito de greve;

h) os habeas-corpus em matéria criminal de sua
competência ou quando a coação provier de autoridade
federal não subordinada a órgão superior da Justiça da
União.

i) os mandados de segurança contra ato de auto-
ridade federal, excetuados os casos do art. 101, l, "i", e
do art. 104, l "b".

Art. 7.• - O Superior Tribunal Militar compor-se-á
de quinze Juizes Vitalícios, com a denominação de Mi-
nistros, nomeados pelo Presidente da República, dos
quais quatro escolhidos dentre os Generais-Efetivos do
Exército, três dentre os Oficiais-Generais-Efetivos da Ar-
mada, três dentre os Oficiais-Generais-Efetivos da Aero-
náutica e cinco civis. .

Parágrafo único - As vagas de Ministros Togados
serão preenchidas por brasileiros natos, maiores de 35
anos de idade, da forma seguinte:

l-três por cidadãos de notório saber jurídico e
reputação ilibada, com prática forense de mais de dez
anos, da livre escolha do Presidente da República;

n - duas por Auditores e Procurador-Geral da Jus-
tiça Militar.

Art. 8,. - O parágrafo 1.. do artigo 108 da Consti-
tuição passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo 1.. - Êsse fôro especial poderá estender-
se aos civis nos casos expressos em lei para repressão
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de crimes contra a segurança nacional ou as instituições
militares" ,

g 1.. - Competem à Justiça Militar, na forma da
legislação processual, o processo e julgamento dos cri-
mes previstos na Lei n,. 1. 802, de 5 de janeiro de 1953.

g 2,. - A competência da Justiça Militar nos cri-
mes referidos no parágrafo anterior, com as penas aos
mesmos atribui das, prevalecerá sôbre qualquer outra
estabelecida em leis ordinárias, ainda que tais crimes
tenham igual definição nestas leis,

g 3,. - Compete originàriamente ao Superior Tri-
bunal Militar processar e julgar os Governadores de Estado
e seus Secretários, nos crimes referidos no parágrafo
primeiro, e aos Conselhos de Justiça nos demais casos.

Art. 9,. - A eleição do Presidente e do Vice-Presi-
dente da República será realizada pela maioria absoluta
dos membros do Congresso Nacional, em sessão pública e
votação nominal.

g 1.. - Os Partidos inscreverão os candidatos até
5 dias antes do pleito e, em caso de morte ou impedi-
mento insuperável de qualquer dêles, poderão substitui-los
até 24 horas antes da eleição.

g 2,. - Se não fôr obtido o "quorum" na primeira
votação, repetir-se-ão os escrutinios até que seja atingido,
eliminando-se, sucessivamente, do rol dos candidatos, o
que obtiver menor número de votos.

g 3.• - Limitados a dois os candidatos, a eleição se
dará por maioria simples.

Art. 10 - Os Vereadores não perceberão remunera-
ção, seja a que titulo fôr.

Art. 11 - Os deputados às Assembléias Legislativas
não podem perceber, a qualquer titulo, remuneração
superior a dois terços da que percebem os Deputados
Federais.

Art. 12 - A última alínea da parágrafo 5.. do
artigo 141 da Constituição passa a vigorar com a seguinte
redaçAo:
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"Não será porém, tolerada propaganda de guerra,

de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou
de classe."

. Art. 13 - O Presidente da República poderá decretar
o "estado-de-sitio" ou prorrogá-lo pelo prazo máximo de
cento e oitenta dias, para prevenir ou reprimir a sub-
versão da ordem interna.

Parágrafo único - O ato que decretar o "estado-de-
sitio" estabelecerá as normas a que deverá obedecer a
sua execução e indicará as garantias constitucionais que
continuarão em vigor.

Art. 14 - Ficam suspensas as garantias constitucio-
nais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabili-
dade, bem como a do exercicio em funções por tempo
certo.

Parágrafo umco - Ouvido o Conselho de Segurança
Nacional, os titulares dessas garantias poderão ser demi-
tidos, removidos ou dispensados ou, ainda, com os
vencimentos e as vantagens proporcionais ao tempo de
serviço, postos em disponibilidade, aposentados, trans-
feridos para a reserva ou reformados desde que demons-
trem incompatibilidade com os objetivos da Revolução.

Art. 15 - No interêsse de preservar e consolidar a
Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho
de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na
Constituição, poderá suspender os direitos políticos de
quaisquer cidadãos pelo prazo de dez (lO) anos e cassar
mandatos legislativos federais, estaduais e municipais.

Parágrafo único - Aos membros dos legislativos.
federal, estaduais e municipais que tiverem seus manda-
tos cassados não serão dados substitutos, determinando-se
o "quorum" parlamentar em função dos lugares efetiva-.
mente preenchidos.

Art. 16 - A suspensão de direitos políticos, com
base neste Ato e no art. 10 e seu parágrafo único do Ato
Institucional, de 9 de abril de 1964, além do disposto, no
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art. 337 do Código Eleitoral e no art. 6.• da Lei Orgânica
dos Partidos Pol1ticos, acarreta simultâneamente:

I - A concessão 'de privilégio de fôro por prerroga-
tiva de função;

H - a suspensão do direito de votar e de ser votado
nas eleições sindicais;

IH - a proibição de atividade ou manifestação sôbre
assunto de natureza pol1tica;

IV - a aplicação, quando necessária à preservação
da ordem política e social, das seguintes medidas de
segurança:

a) liberdade vigiada;
b) proibição de freqüentar determinados lugares;
c) domicilio determinado.

Art. 17 - Além dos casos previstos na Constituição
Federal, o Presidente da República poderá decretar e
fazer cumprir a intervenção federal nos Estados, por
prazo determinado:

I - para assegurar a execução da lei federal;
H - para prevenir ou reprimir a subversão da ordem.

Parágrafo único - A intervenção decretada nos
têrmos 'dêste artigo será, sem prejuízo da sua execução,
submetida à aprovação do Congresso Nacional.

Art. 18 - Ficam extintos os atuais partidos políticos
e cancelados os respectivos registros.

Parágrafo único - Para a organização dos novos
partidos são mantidas as exigências da Lei n .• 4.740, de
15 de julho de 1965, e suas modificações.

Art. 19 - Ficam excluídos da preciação judicial:

I - os atos praticados pelo Comando Supremo da
Revolução e pelo Govêrno Federal, com fundamento no
Ato Institucional de 9 de abril de 1964, no presente Ato
Institucional e nos atos complementares dêste'. '

H - as resoluções das Assembléias Legislativas e Câ-
maras de Vereadores que hajam cassado mandatos eleti-
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vos ou declarado o impedimento de Governadores, Depu-
tados, Prefeitos ou Vereadores, a partir de 31 de março
de 1964, até a promulgação dêste Ato.

Art. 20 - O provimento inicial do cargo de Juiz
Federal far-se-á pelo Presidente da República dentre bra-
sileiros de saber jurídico e reputação ilibada.

Art. 21 - Os projetos de emenda constitucional, en-
viados pelo Presidente da República, serão apreciados
em reunião do Congresso Nacional, dentro de trinta (30)
dias, e serão considerados ap\'Ovados quando obtiverem
em ambas as votações, a maioria absoluta dos membros
das duas Casas do Congresso.

Art. 2~ - Somente poderão ser criados municípios
novos depois de feita prova cabal de sua viabilidade
econômico-financeira, perante a Assembléia Legislativa.

Art. 23 - Constitui crime de responsabilidade contra
a probidade na administração, a aplicação irregular, pelos
Prefeitos, da cota do Impôsto de Renda atribui da aos
municípios pela União, cabendo a iniciativa da ação penal
ao Ministério Público ou a um têrço dos membros da
Câmara Municipal.

Art. 24 - O julgamento nos processos instaurados
segundo a Lei número 2.083, de 12 de novembro de 1953,
compete ao Juiz de Direito que houver dirigido a instru-
ção do processo.

Parágrafo único - A prescrição da ação penal relativa
aos delitos constantes dessa lei ocorrerá dois anos após
a data da publicação incriminada, e a da condenação do
dôbro do prazo em que fôr fixada.

Art. 25 - Fica estabelecido, a partir desta data, o
princípio da paridade na remuneração dos servidores dos
três Podêres da República, não admitida, de forma alguma,
a correção monetária com privilégio de qualquer grupo
ou categoria.

Art. 26 - A primeira eleição para Presidente e Vice-
Presidente da República será realizada em data a ser
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fixada pelo Presidente da República e comunicada ao
Congresso Nacional, a qual não poderá ultrapassar o dia
3 de outubro de 1966.

Parágrafo único - Para essa eleição o atual Presi-
dente da República é inelegível.

Art. 27 - Ficam sem objeto os projetos de emendas
e de lei enviados ao Congresso Nacional que envolvam
matéria disciplinada, no todo ou em parte pelo presente
Ato.

Art. 28 - Os atuais Vereadores podem continuar a
perceber remuneração até o fim do mandato, em quan-
tia, porém, nunca superior à metade da que percebem os
Deputados do Estado respectivo.

Art. 29 - Incorpora-se definitivamente à Constituição
Federal o disposto nos artigos 2.• e 12 do presente Ato.

Art. 30 - O Presidente da República poderá bai-
xar atos complementares do presente, bem como decretos-
leis sôbre matéria de segurança nacional.

Art. 31 - A decretação do recesso do Congresso Na-
cional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de
Vereadores pode ser objeto de ato complementar do Pre-
sidente da República, em "estado-de-sítio" ou fora dêle.

Parágrafo único - Decretado o recesso parlamentar
o Poder Executivo correspondente fica autorizado a le-
gislar mediante decretos-leis, em tôdas as matérias pre-
vistas na Constituição e na lei orgânica.

Art. 32 - As normas dos artigos 3.•, 4.•, 5,. e 25
dêste Ato são extensivas aos 'Estados da Federação.

Parágrafo único - Para os fins dêste artigo as As-
sembléias emendarão as respectivas Constituições, no
prazo de sessenta dias, findo o qual aquelas normas pas-
sarão, no que couber, a vigorar automàticamente nos
Estados.
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Art. 33 - O presente Ato Institucional vigora desde a
sua publicação até 15 de março de 1967, revogadas as dis-
posições constitucionais ou legais em contrário,

Brasília, 27 de outubro ele 1965; 144,. da Indepen-
dência e 77,. da República,

II

/l, CASTELO BRANCO,
Juracy Montenegro Magalhães,
Paulo Bosisio,
A rl1lllr da Costa e Silua,
Vasco Leitão da Cunha,
Edual'do Gomes,

(*) ATO COMPLEMENTAR N,. 1

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 30 do Ato Institucional
n,. 2, resolve baixar o seguinte Ato Complementar:

Art. 1.. - Constitui crime a infração do disposto no
item lU do art, 16 do Ato Institucional n,. 2:

Pena: de 3 meses a 1 ano de detenção,
~ 1. - Quem, de qualquer modo, concorre para o

crime, incide na mesma pena,
~ 2. - Se o crime, fôr praticado por meio de im-

prensa, rádio ou televisão, o responsável pelo órgão de
divulgação será também processado e julgado pelo Juiz
Singular e a pena será acrescida de multa de 100.000 a
1,000,000 de cruzeiros,

Art. 2,. - As medidas de segurança previstas no item
IV do art. 16 do Ato Institucional n. 2 serão aplicadas
pelo Ministro da Justiça, após investigação sumária pelo
Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança PÚ-
blica, e submetidas, dentro de 48 horas, à apreciação do
Juiz Federal competente, observando-se, no que couber,
o Código Penal e o Código de Processo Penal,

Parágrafo único - Da decisão, despacho ou sentença
do Juiz sôbre a aplicação da medida de segurança, ou
sua execução, caberá recurso em sentido estrito, sem efei-
to suspensivo, para o Tribunal Federal de Recursos,

(*) (Publicado no Diário Oficial de 27-10-65),
(Retificação publicada no Diário Oficial de
28-10-65, já está incluida nesta publicação),
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Art. 3' - 1l.:steAto Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições da
lei cm contrário.

Brasília, 27 de outubro de 1965; 144' da Independên-
cia e 77' da República.

H. CASTELO BRANCO.
Juracy Montenegro Magalhães.

ATO COMPLEMENTAR N' 2

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 30 do Ato Institucional
n.' 2, resolve baixar o seguinte Ato Complementar:

II
Art. I' - Enquanto não fôrem nomeados e empos-

sados os Juízes Federais a que se refere o art. 94, inciso
11, in fine, da constituição, com a nova redação que lhe
deu o art, 6,' do Ato Institucional n,' 2, continuarão a
funcionar nos feitos da competência da Justiça Federal
os Juízes Estaduais aos quais a legislação anterior atribuía
essa jurisdição.

~ L' - Essa competência residual temporária não
cessará, depois da posse do titular federal, nos proces-
sos cuja instrução houver sido iniciada em audiência.

~ 2' - Os Serventuários e Auxíliares da Justiça Es-
tadual servirão, igualmente, nos feitos de que trata êste
artigo, até a posse dos titulares federais,

Art. 2' - 1l.:steAto Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições de lei
em contrário,

Brasília, I' de novembro de 1965; 144' da Indepen-
dência e 77' da República.

H. CASTELO BRANCO
Juracy Montenegro Magalhães.

(. ) (Publicado no Diário Oficial de l' de novem-
bro de 1965).



ATO COMPLEMENTAR N° 3

O Presidente da República, 110 uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 30 do Ato Institucional
n.O2, resolve baixar o seguinte Ato Complementar:

Art. 1° - Cabe ao Ministro da Justiça representar ao
Presidente da República, nos casos previstos nos artigos
14 e 15 do Ato Institucional n.O2, a fim de:

a) ser determinada a demissão, dispensa, remoção,
disponibilidade, aposentadoria, transferência para a re-
serva ou reforma de titulares das garantias suspensas
a que se refere o Ato Institucional n.O 2, desde que de-
monstrem incompatibilidade com os objetivos da Revolu-
ção;

b) ser decretada a suspensão dos direitos politicos
dos cidadãos pelo prazo de dez anos, e a cassação de
mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, no
interêsse de preservar e consolidar a Revolução.

Art. 2.° - O Ministro da Justiça, agirá "ex officio".
ou mediante solicitação de qualquer Ministério, encami-
nhada exclusivamente pelos titulares das Pastas.

Parágrafo único - Sõmente aos Ministros Militares
cabe a iniciativa de solicitar medidas de transferência
para a reserva ou reforma.

Art. 3° - Nos casos previstos na letra "a" do artigo
primeiro será ouvido o indiciado, na fase de investigação
sumária, em prazo nunca excedente de oito dias, salvo
se houver antes apresentado razões em depoimento ou
por qualquer outra forma.

(Publicado no "Diário Oficial", de 4 de novembro
de 1965).
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Parágrafo único - A dificuldade ou obstáculo opos-
tos pelo indiciado ao cumprimento dessa formalidade
não impedirá o encerramento da investigação, quanelo
fôr necessária.

Art. 4. - A representação a que se refere o artigo
primeiro não pode ser ohjeto de decisão sem o paI-ecer
do Conselho de Segurança Nacional.

Art. 5.• - Se além ela atuação anti-revolucionária
fôr verificada a existência de crime. o Ministro da Jus-
tiça oficiará à autoridade competente para que se pro-
mova a ação penal, sem prejuízo da aplicação imediata
das sanções referidas no artigo 1.•.

Ar\' fi •• - Além da iniciativa do Ministro da Justiça,
qualquer autoridade .ou pessoa elo povo poderá represen-
tar àquele, por escrito e com firma reconhecida, sôbre
a infração a que se refere o artigo 1.. do Ato Comple-
mentar n,. 1. de 27 de outubro de 1965.

~ 1.. - Aplica-se aos casos previstos neste artigo o
elisposto no artigo 3. e seu parágrafo único.

~ 2,. - Os elementos da investigação sumarIa ou,
nos casos de fato públíco e notório. o ofício do Ministro
da Justiça, constituirão peças de instrução do inquérito
polícial para. a ação penal a que se refere o art. 1.. do
Ato Complementar n. 1.

Ar\' 7,. - ~ste ato complementar entra em vigor na
data da sua publicação, re~ogadas as disposições em con-
trário.

Brasília, 3 de novembro de 1965; 144,. da Indepen-
dência e 77.. da República.

H. CASTELO BRANCO
Juracy Montenegro Magalhães

l

( • ) ATO COMPLEMENTAR N. 4

O Presidente da República. no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 30 elo Ato Institucional
n.• 2, resolve baixar o seguinte Ato Complementar:

Art. 1.. - Aos Membros Efetivos do Congresso Na-
cional, em número não inferior a 120 Deputados e 20
Senadores, caberá a iniciativa de promover a criação.
dentro do prazo de 45 dias, de organizações que terão.
nos têrmos do presente ato, atribuições de partidos polí-
ticos. enquanto êstes não se constituírem.

Art. 2. - Os promoventes fixarão em documento:
a) os objetivos da organização;

b) a denominação, o modo de administração e o
de representação judicial c extrajudicial;

c) os membros, em número mínimo de 15, que in-
tegrarão a Comissão Diretora Nacional e a forma de cons-
tituição e funcionamento das Convenções;

d) a indicação de Comissões Diretoras Regionais
com o número mínimo de 9 membros, nos Estados e
Territórios, e a atribuição de podêres a elas conferidos
pela Comissão Diretora Nacional;

e) a indicação de líderes no Senado e na Câmam
dos Deputados, e o processo da substituição dos mesmos.

Ar\' 3. - A Comissão Diretora Nacional requererá
ao Tribunal Superior Eleitoral o registro da organização.
juntando ao requerimento cópia autêntica do documento
referido no art. 2•.

(' ) (Publicado no Diário Oficial de 22 de novem-
bro de 1965),
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Parágrafo único - Deferido o registro, dentro do
prazo de 10 dias, o Tribunal comunicará o deferimento
aos Tribunais Regionais 'Eleitorais, fazendo constar da co-
municação os nomes dos componentes da Comissão Re-
gional constituída.

Art. 4.' - Entre as atríbuições da Comissão Diretora
Regional ~e inclui, obrigatôriamente, a de designar Co-
missões Diretoras Munícipais, com o número mínimo de
7 membros.

~ 1.' - Nos Estados e nos Munícípios, as Comissões
Diretoras desígnarão até 8 representantes junto à Justiça
Eleitoral.

~ 2.' - A Comíssão Diretora Regional poderá deixar
de designar Comissão Diretora para o Município da Capi-
tal, caso em 'que exercerá as atribuições que a esta
caberiam.

Art. 5' - A Comissão Díretora Nacional e cada uma
das Comissões Diretoras Regionais elegerão, dentre os
seus membros, um Presidente, 3 Vice-Presidentes, um Se-
cretário-Geral e um Tesoureiro.

Parágrafo único - Cada Comissão Diretora Muni-
cipal elegerá entre seus Membros' um Presidente, um
Vice-Presidente e um Secretário-Geral.

Art. 6.' - Os candidatos à Presidência e Vice-Pre-
sidência da República, indicados em Convenções, serão
inscritos pela Comissão Diretora Nacional.

Art. 7.' - Para as eleições de 1966, caberá às Co-
missões Diretoras Estaduais e Municipais, nas respecti-
vas áreas, a inscrição de candidatos a Governador e Vice-
Governador, Senador e respectivo Suplente, Deputados
Federais e Estaduais, Prefeito e Vice-Prefeito, Juiz de Paz
e Vereadores.

~V - Para essas eleições, a indicação de candi.
datos a Senador e respectivo Suplente deverá ser prece-
dida de autorização assinada por eleitores que totali-
zem, no mínimo, cinco por cento do eleitorado que, no
no Estado, haja comparecido ao último pleito; a de
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Deputado Federal por eleitores em número não inferior a
dois mil; a de Deputado Estadual por eleitores em núme-
ro mínimo de mil; a de Prefeito e Vice-Prefeito pelo
mínimo de trezentos eleitores; e a de Vereadores pelo
mínimo de cem eleitores.

~ 2.' - A assinatura de cada eleitor deverá seguir-
se a indicação do número do titulo e da zona eleitoral
respecti vos.

~ 3.' - Se o eleitor assina, mais de uma autoriza-
ção, valerá, apenas, a primeira.

~ 4.' - No caso de o número de condidatos auto-
rizados ser superior ao de inscrições permitidas, a Co-
missão Diretora decidirá a respeito, por maioria de
votos.

Art. 8.' - O disposto na Constituição, nas leis e nos
regimentos das casas legislativas sôbre a representação
proporcional nas Comissões se aplica às organizações de
que trata êste Ato.

Art. 9' - Para as eleições diretas a serem realiza-
das em 1966, poderá ser admitido o registro de candida-
tos em sublegendas, na conformidade do que dispuser o
documento de cada organização.

Art. 10 - Os candidatos que concorreram aos plei-
tos realizados a 3 de outubro último poderão exercer, até
o encerramento definitivo do processo eleitoral, todos
os atos que eram atribuidos aos partidos que os regis-
traram.

Art. 11 - O patrimônio dos partidos extintos terá
a destinação prevista nos seus Estatutos, cabendo ao úl-
timo Presidente de cada um dêles, no prazo de 60 dias,
promover a execução dêste dispositivo.

Parágrafo único - Na impossibilidade de cumprir-
se o disposto neste artigo, o patrimônio será vendido no
juízo da situação dos bens, e o produto liquido apurado
após o pagamento do passivo, será eqüitativamente dis-
tribuído entre as organizações, devidamente organizadas,
de que trata êste Ato.
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Art. 12 - É vedada ao Presidente e Vice-Presiden-
te da República, Ministros, Governadores, Vice-Governa-
dores e Secretários de Estado e Território, Prefeitos e
Vice-Prefeitos, a participação em qualquer Comissão Di-
retora prevista neste Ato,

Art. 13 - Os nomes, siglas, legendas e símbolos dos
partidos extintos não poderão ser usados para designação
das organizações de que trata êste Ato, nem utilizados
para fins de propaganda escrita ou falada,

Parágrafo único - É vedada a designação ou deno-
minação partidária, bem como a solicitação de adeptos,
com base em credos religiosos ou em sentimentos regio-
nalistas, de classe ou de raça,

Art. 14 - Salvo o disposto no parágrafo único do
art. 13 do Ato Institucional n,. 2, de 27 de outubro de
1965, será convocado em caso de vaga nas câmaras legis-
lativas federais, estaduais e municipais, o Suplente a quem
a mesma caberia, segundo o disposto na legislação ante-
rior ao referido Ato,

Ar!. 15 - Ultimadas tôdas as eleições de 1966, pro-
mover-se-á a organização dos partidos políticos na forma
da Lei n.• 4,740, de 15 de julho de 1965, e suas modifi-
cações.

Ar!. 16 - As organizações registradas nos têrmos
dêste Ato poderão requerer a sua transformação em par-
tido político, a partir de 1967, satisfeitas apenas, as con-
dições previstas no ar!. 47, da Lei n,. 4.740,

Ar!. 17 - O Ministro da Justiça poderá ordenar o
fechamento de qualquer entidar!e de finalidade poli tico-
eleitoral não organizada de acôrdo com êsse Ato,

Ar!. 18 - Para as eleições do ano de 1966, ficam
vedadas alianças, coligações entre as organizações de que
trata êste Ato.

Ar!. 1!l - Durante a vlgencia do Ato Institucional
n .• 2, a s?spensão de garantia constitucional assegurada
aos membros do Poder Judiciário (Constituição, arts, 95
e 18) não será motivo de impedimento ao exercicio da
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magistratura eleitoral, nem importará no adiamento,
suspensão ou cancelamento de eleições que se devam
realizar até 15 de março de 1967.

Art. 20 - Ao Congressista que não tiver subscrito
documento constitutivo de uma das organizações a serem
criadas com fundamento neste Ato, é facultado solicitar a
sua filiação a qualquer delas, dentro do prazo de 30 dias,
a contar do registro na Justiça Eleitoral, Não o fazendo,
ficará vedada a sua pal'ticipação em qualquer comissão
da casa legislativa a que pertencer e, hem assim, o exer-
cício de qualquer missão parlamentar.

Ar!. 21 - Será nula, para todos os efeitos, a assina-
tura aposta em documento de que trata o ar!. 2., por
parte de Congressista que haja subscrito, anteriormente,
documento da mesma natureza.

Ar!. 22 - Éste Ato entrará em vigor na data de sua
publ icação.

Brasília, 20 de novembro de 1965; 144. da Indepen-
dência e 77. da República,

H, CASTELO BRANCO
Juracy Magalhães



(') DECRETO N,. 57.303, DE 22 de NOVEMBRO DE 1965

ATO COMPLEMENTAR N. 5

O Pl'esidente da República, no uso das atribuições
a que se refere o artigo 30 do Ato Institucional n. 2, de
27 de outubro de 1965, resolve baixar o seguinte Ato
Complementar:

Arl. 1. - Até que estejam constituídas as Comis-
sões Diretoras Municipais, a que se refere o art. 4.• do
Ato Complementar n,. 4, proceder-se-á, por Ato do Pre-
sidente da República, à intervenção nos Municípios em
que se vagarem os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito,
em virtude de renúncia, morte, perda ou extinção do
mandato dos respectivos titulares.

Art, 2. - A intervenção far-se-â mediante a nomea-
ção de um Interventor que exercerá as atribuições con-
feridas aos Prefeitos Municipais.

Art. 3. - Se a vacância do cargo de Prefeito Muni-
nipal coincidir com o término do mandato dos membros
da Câmara Municipal, o Interventor exercerá também
as atribuições que a esta confere fi Lei Orgânica dos Mu-
nicípios.

Parágrafo único - Exercerá, também o Interventor,
cumulativamente as atribuições da Câmara Municipal, na
hipótese de ser decretado o recesso desta, nos têrmos do
Art. 31, parágrafo único, do Ato Institucional n. 2.

Art. 4. - t:;ste Ato entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 10 de dezembro de 1965: 144. da Indepen-
dência e 77. da República.

HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO
Presidente da República

Juracy Montenegro Magalhães
Ministro da Justiça e Negócios Interiores
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o TEXTO

O Ato Complementar n,' 6 é do seguinte teor:

"O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe 'confere o artigo 30 do Ato Institucional n," 2,
resolve baixar o seguinte Ato Complementar:

Art, 1.' - Fica prorrogado, até 15 de março de 1966,
o prazo estabelecido no Art. 1.' do Ato Complementar
n,' 4, para a criação e o registro das organizações, que
terão as atribuições de partidos políticos, enquanto êstes
não se constituírem,

Art. 2," - t:;ste ato entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário."

j:; o seguinte, na íntegra, o Ato Complementar n," 7:

"O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 30 do Ato Institucional
n.' 2, resolve baixar o seguinte Ato Complementar:

Art. L" - Passa a ter a seguinte redação o Art. 5~"
do Ato Complementar n,' 4:

Art. 5," - A Comissão Diretora Nacional e cada uma
das Comissões Diretoras Regionais indicarão, den tre os
seus membros, um Presidente, três Vice-Presidentes, um
Secretário-Geral e um Tesoureiro, que constituirão res-
pectivamente o gabinete executivo nacional e os gabinetes
execu tivos regionais.

1.' - Cada Comissão Diretora Municipal indicará,
dentre os seus membros, um Presidente, um Vice-Presi-
dente e um Secretário-Geral, que formarão o gabinete
executivo municipal.

Publicado no "Diário Oficial" de 13-12-1965,

2,' - A Comissão Diretora Nacional e cada uma
das Comissões Diretoras Regionais e Municipais poderão,
ainda indicar, dentre os seus membros, até mais cinco
vogais, para integrarem o gabinete executivo nacional e
os gabinetes executivos regionais e municipais.

Parágrafo 3,' - A Comissão Diretora Nacional e as
Comissões Diretoras Regionais ou Municipais poderão
delegar aos respectivos gabinetes executivos as atribuições
que entenderem convenientes,

Parágrafo 4,' - Os membros das Comissões Diretoras
Nacionais, Regionais e Municipais serão substituídos, em
seus impedimentos, por suplentes indicados na forma esta-
helecida em disposição estatuária.

Parágrafo 5," - A composição do gabinete executivo
nacional e dos gabinetes executivos regionais poderá cons-
tar do documento a que se refere o art. 2." do Ato Com-
plementar n,' 4,

Parágrafo 6," - Os estatutos das organizações com
atribuições de partidos políticos disporão sôhre o pro-
cesso das indicações a que se refere êste artigo,

Art. 2.' - São revogados a letra "O" do art, 2,'
e os parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto do
ar!. 7," do Ato Complementar n,' 4.

Ar!. 3,' - Para as eleições indiretas a serem reali-
zadas no corrente ano, a escolha dos candidatos será
feita pelas convenções nacional ou regionais conforme
o caso, para as eleições diretas, pelas Comissões Diretoras
Regionais, ressalvando o que fôr disposto nos estatutos
das organizações com atribuições de partidos políticos
em relação à escolha dos candidatos que integrarem sub-
legendas,

Parágrafo único - A escolha de candidatos a Prefeito,
Vice-Prefeito, Vereador e Juiz de Paz será feita pelas
Comissões Diretoras Municipais com homologação da Co-
missão Diretora Regional, ou na forma que fôr estabelecida
nos' estatutos das organizações com atribuições de par-
tidos políticos,

L
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Art. 4.' - Nas eleições que obedecerem ao sistema
proporcional a se realizarem no corrente ano cada orga-
nização com atribuições de partido político poderá re-
gistrar tantos candidatos quantos forem os lugares a pre-
encher, mais setenta e cinco por cento, desprezada a
fração.

- Acrescentando-se ao Art. 9.• do Ato Complementar
n .• 4 é o seguinte parágrafo:

"Parágrafo único - Nenhuma organização poderá,
no entanto, concorrer com mais de três listas de candi-
datos. "

Art. 6.• - para efeito da obtenção do quociente elei-
toral de cada organização somam-se os votos dados às
sublegendas ou ao candidato nela inscrito.

Parágrafo 1.. - Os votos dados às sublegendas ou
aos candidatos sob as mesmas inscritas, somam-se sepa-
radamente para o efeito de se apurarem quantos quoci-
entes eleitorais foram obtidos em cada sublegenda,

Parágrafo 2,. - Considerar-se-ão eleitos, na ordem
da votação alcançada, dentre os inscritos em sublegendas,
tantos quantos corresponderem aos quocientes obtidos por
cada uma delas,

Parágrafo 3.• - Ainda que a soma dos votos dos
inscritos em uma sublegenda não alcance o quociente
eleitoral, considerar-se-á eleito o inscrito que obtiver
votos que o coloquem entre os mais votados da organi-
zação e dentro do quociente partidário que a esta haja
cabido, depois de preenchidos os lugares devidos às de-
mais sublegendas.

Parágrafo 4.' - A sobra que couber à organização
será preenchida com observância do disposto no item 1..,
do Art. 109 da Lei n .• 4.737, de 15 de julho de 1965, na
ordem da votação nominal das sublegendas,

Parágrafo 5.• - Havendo candidatos inscritos em
sublegendas para a eleição de Senador, somar-se-ão os
votos das diversas listas de cada organização, a fim de
se apurar qual delas obteve a maioria de sufrágios,
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Parágrafo 6,' - Considerar-se-á eleito o candidato
da organização que obtiver maior número de votos.

Art. 7,. - Somente poderá concorrer a eleições
diretas candidato que esteja inscrito em organização com
atribuições no partido politico até noventa dias antes da
data-limite para registro do candidato.

Parágrafo único - Para o fim previsto neste artigo, as
Comissões Diretoras Nacionais, Regionais e Municipais das
organizações com atribuições de partidos politicos man-
terão, nas respectivas sedes, livros de registros partidá-
rios, abertos e rubricados pelos tribunais superiores elei-
torais, regionais, eleitorais ou juízes Eleitorais.

Art. 8.' - Aplica-se aos Deputados Estaduais o dis-
posto no art. 20 do Ato Complement31' n,. 4.

Art. 9,. - f:ste ato entra em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.

O Diário, 1."-2-66

__ 1__



LEI CONSTITUCIONAL No' 1

A Mesa da Asscmbléia Legislativa do Estado de ~Ii-
nas Gerais, usando da atribuição que lhe confere o arl.
1ii2 da Constituição, promulga a seguin te:

LEI CONSTITUCIONAL N." 1

A Assembléia Legislativa do Eslado de :\lin:is Gerais,
usando das atribuições que lhe ('onf('rem os arts. 150 e
151, número lI, da Constiluiçiio, decreta:

Ar\. L" O ar\. 8.0, item VI do ar\. 24, o ar!.
:lii, o item X do ar\. [lI e os ilens 11 e /lI do ar\. 80
da Constiluição do Estado de Minas Gerais ficam, respec-
th'amente, redigidos pela forma seguinte:

"Ar\. 8:' - A Assembléia Legislati,'a \'(~u-
nir-se-ú, ordinill'iamente, na 'Capital do Esta-
do, independentemente de convoeaç:io, a lii
de junho de cada ano (' funcional':Í até lii
de dezembro."

"Art. 24 -

VI - autorizar aquisi~'ão onerosa e alie-
na~'ão ele bens imó"eis, pelo Estado."

"Art. :lii - Se o orçamento não fôr en-
viado ú sanção até :iO de novcmbro, prorro-
gar-se-á, para o exerCÍcio seguinte, o em vigor."

"Ar\. 51 -

X - enviar a proposta do or~'amento it
Assembléia Legislativa até 90 dias antes de ler-
minar o pl'azo de sua sessão ordinúria,"



- 32-

"Arl, 80 - As condiçõcs esscnciais para
a criação dc ~Iunicípio e de Distrito se("ão fi-
xadas em lei e só alteráveis de 10 cm 10 anos."

Art, 2," - A instalação da Asscmhléia Lcgislali\'a,
110 inicio de cada Icgislatul'3, dm'-sc-á cm 1," de fcvcl"ciro.

Art, :~,'!- Esta lei entnlrá cm vigor lia data de sua
publicação.

Palác:o tia Inconfidência. cm Bclo Horizonte, aos
:U de de janeil"O de 1951.

O Prcsidentc - (a) - Feliciano de Oliveira Pena
O 1.°-Secrctário (a) - Waldir Lisboa
O 2.•-Sccrctário - (a) - .Iouberl Guerra
O 3,,-ScCl"ctário - (a) - ElIli lio Vasconcelos
O 4.•-Secretário - (a) - .Iasoll Albergaria.

Publicada 110 "Diário da Assemhléia" de 2(j-1-51.

LEI CONSTITUCIONAL N.• 2

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado dc
Minas Gcrais, usan'do da atribuição quc lhe confcrc o
ar!. 152' da Constituição, pl"Omulga a seguintc:

LEI CONSTITUCIONAL N.• 2

A Asscmbléia Lcgislativa do Estado de Minas Gcrais,
usando das atribuições quc lhe confercm os arts. 150
e 151, númel"O lI, da Constituição, decreta:

Ar!. 1.. - O ar!. 11 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias do Estado de Minas Gerais fica
redigido pela forma seguinte:

"Ar!. 11 - A parte corrcspondente a
30% do excesso arrecadado pelo Estado, quan-
do a arrecadação estadual de impostos, salvo
a do dc exportação excederem em Municípios
que não seja o da Capital, o total das rendas
locais dc qualquer natureza (ar!. 109, n" 111)
será entregue ao Município, de acôrdo com a
prescrição do ar!. 13, ~ 2", n" 111 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
da União."

Ar!. 2.• - Terminarão a 31 de janeiro de 1955 os
mandatos dos Prefeitos c Vice-Prefeitos e Vereadores
que forem eleitos em substituição aos atuais nos l\Iuni-
cípios criados pela Lei n" 336, de 28 de "dezembro
de 1948.
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Art. 3.. - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
24 de janeiro de 1951.

O Presidente - (a) - Feliciano de Oliveira Pena
O 1..-Secretário (a) - Waldir Lisboa
O 2 .•-Secretário (a) - Joub.erl Guerra
O 3 .•-Secretário (a) - Emilio Vasconcelos
O 4 .•-Secretário (a) - Jason Albergaria.

Publicada no "Diário da Assembléia" de 26-1-1951.

LEI CONSTITUCIONAL N .• 3

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, usando da atribuição que lhe confere o
art. 152 da Constituição, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N .• 3

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuições que lhe conferem os arts. 150
e 151, número 11, da Constituição, decreta:

Art. 1.. - Os arts. 30, ~ 4 .•, 34, 86, parágrafo
único, 91, ~~ 1." e 2 .•, 104, ~ 4 .•, 112, parágrafo único, 151,
n .•s I e 11 e 170, da Constituição do Estado de ~linas
Gerais, ficam, respectivamente, redigidos pela forma, se-
guinte:

"Art. 30 - .

~ 4.• - Devolvido à Assembléia Legisla-
tiva, com os motivos do veto, será o projeto,
com ou sem parecer, submetido à discussão
única, dentro de 30 (trinta) dias, contados
da devolução ou da reabertura dos trabalhos,
considerando-se aprovado se obtiver o voto
de dois terços dos presen tes. "

"Art. 34 - A fiscalização financeira e
especialmente a elabomção dos orçamentos das
autarquias serão feitas na forma da lei."

"Art. 86 - Os cargos de Vereador e de
Vice-Prefeito, considerados serviços públicos
relevan tes, são gratuitos, sendo remunerado o
de Prefeito. O subsídio dêste, dentro dos li-
mites determinados pela Lei Orgânica dos l\Iu-
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nicipios e, em proporção com a renda do exer.
cicio anterior, será fixado pela Câmara Muni-
cipal, no último ano de cada período.

Parágrafo único - Suprimido."

"A 1'1. 91 - .. .. .. .. .. .. ..
~ 1.° - A decisão será proferida pela

maioria absolula da Câmura l\Iunicipal.
~ 2.° - Da decisão cãberá recurso, sem-

pre com efeito suspensivo, para o Tribunal
de Contas (nos. I, II e lIl) ou Assembléia
Legislativa (nos. IV, V e VI), sendo êste obri-
gatório quando se concluir pela cassação do
mandato.

~ 3.° - Só se considerará cassado o man-
dato, quando a Assembléia Legislativa, ao
tomar conhecimento do recurso, decidir nesse
sentido, pelo voto de dois terços de seus mem-
bros.

~ 4.° - Será obedecido o disposto nos
parágrafos anteriores no processo de cassação
do mandato do Vice-Prefeito e Vereadores."

"Art. 104 - .. .. .. .. .. .. .. .. ..
~ 4.° - Enquanto não se realizar o levan-

tamento cadastral, proceder-se-á à classifica-
ção dos terrenos, tendo-se em vista a sua uti-
lidade e valor venal, para o lançamento do
Impôsto Territorial. Sôbre os terrenos de cul-
tura o Impôsto Territorial será regressivo, de
modo que pague, proporcionalmente, maior
tributo o proprietário que cultive menor área."

"Art. 112 - .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Parágrafo único - As muItas de mora
não poderão exceder 20% da importância,
em débito."

"Art. 151 - Proposta a reforma, à qual
poderão ser oferecidas emendas, será ela sub-
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metida a discussão única, considerando-se de-
finitiva, se aprovada por maioria dos membros
da Assembléia Legislativa.

I - Estabelecida a proposta, ter-se-á esta
por aceita, se aprovada em duas discussões por
maioria dos membros da Assembléia Legisla-
tiva em duas sessões ordinárias consecutivas.

II - Se a reforma obtiver, na discussão
da primeira sessão legislativa, o voto de dois
terços dos membros da Assembléia, será, de
logo, submetida à segunda discussão e dar-se-á
por aprovada se obtiver o mesmo quorum.

III - Na hipótese do inciso anterior, a
reforma poderá processar-se em sessão extra-
ordinária. "

"Art. 170 - A divisão administrativa do
Estado será fixada em lei qüinqüenal, nos
anos terminados em 3 e 8 para entrar em
vigor a 1.° de janeiro do ano seguinte."

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
30 de janeiro de 1951.

o Presidente - (a) - Feliciano de Oliveira Pena
O 1.°-Secretário (a) Waldir Lisboa
O 2.0-Secretário - (a) - Joub.erl Guerra
O 3.0-Secretário - (a) - Emílio Vasconcelos
O 4.0-Secretário - (a) - Jason Albergaría.

Publicada no "Diário da Assembléia" de 31-1-1951."



LEI CONSTITUCIONAL N." 4

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, usando da atribuição que lhe confel'e o
art. 152 da Constituição, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N." 4

A Assembléia Legislativa do Estado de l\linas Gerais,
usando das atribuições que lhe conferem os arts. 150
e 151, número li, da Constituição, decreta:

Art. 1." - Substituam-se no Ato das Disposições
Constituieionais Transitórias da Constituição, o art. 17 e
seus ~~, pelo seguinte:

"Art. 17 - Fica criada a Secl'etaria de
Estado do Trabalho, Indústria e Comércio,
com os Departamentos, Serviços e atribuição
que a lei lhe conferir."

Art. 2." - Hevogam-se as disposições em contrário,
entrando esta lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30
de janeiro de 1951,

O Presidente - (a) - Feliciano de Oliveira Pena
O 1."-Secretário - (a) - Waldir Lisboa
O 2."-Secretário - (a) - Joub.erl Guerra
O 3."-Secretário - (a) - Emilio Vasconcelos
O 4."-Secretário - (a) - Jason Albergaria.

Publicada no "DiáriQ da Assembléia" de 31-1-51.



LEI ,CONSTITUCIONAL N.• 5

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, usando da atribuição que lhe confere o
art. 152 da Constituição, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.• 5

Altera o art. 8", acr.escenta parágrafos ao art. 18
e suprime o Capítulo III da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuições que lhe conferem os arts. 150
e 151, número lI, da Constituição Estadual decreta:

Art. 1.. - Transformado o atual parágrafo único
do art. 18 da Constituição Estadual em parágrafo V,
acrescente-se ao mesmo artigo o seguinte:

"~ 2,. - As vantagens pecuniárias po-
derão ser alteradas, excepcionalmente e por
uma única vez no curso de cada Legislatura,
mediante Resolução da Assembléia, conceden-
do aos Deputados ajuda de custo mensal nun-
ca superior ao valor da parte fixa do subsidio,
quando houver ocorrido variação do custo de
vida na Capital do Estado, em percentagem
igualou superior 'a 40%, a partir da data da
fixação anterior,"

"~ 3.• - O Projeto de Resolução, autoriza-
do no parágrafo antel'ior, só será recebido pela
~fesa da Assembléia Legislativa quando instrui-
do com doculllen tos oficiais que comprovem
a situação do custo de vida na percentagem
mínima exigida."
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Art. 2." - O art. 8.", reformado pela Lei Consti-
tucional n." 1, terá a seguinte redação:

"Art. 8." - A Assembléia Legislativa reu-
nir-se-á ordinàriamente, na Capital do Estado,
independentemente de convocação, a l." de
março de cada ano e funcionará até 15 de
dezembro.

~ V - A instalação da Assembléia Le.
gislativa, no início de cada legislatura, dar-
se-á em l." de fevereiro.

~ 2," - Por motivo de conveniência pú-
blica c deliberação da maioria absoluta, poderá
reunir-se, ternporàriamente, em qualquer cida-
de do Estado.

~ 3." - A convocação será feita pela
Mesa ad referendum da Assembléia.

~ 4," - A sessão da Assembléia Legisla-
tiva poderá ser prorI"Ogada mediante requeri-
mento fundamentado de 1/3 de seus membros,
com aprovação da maioria absoluta ."

Art. 3.• - Ficam suprimidos o art. 26 da Consti-
tuição e seus parágrafos, abrangendo todo o Capítulo III
da Comissão Permanente.

Art. 4" - Revogadas 'as disposições em contrário,
esta Lei Constitucional entrará em vigor na data de
sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
24 de dezembro de 1956,

O Presidente - (a) - José Augusto Ferreira Filho
O l.".Secretário (a) - Moreira Júnior
O 2."-Secretário - (a) - Uiyss.es Escobar
O 3,".Secretário - (a) - Patrús de Souza
O 4"-Secretário - (a) - Autran Dourado,

Publicada no "Diário da Assembléia" de 25-12-56.

LEI CONSTITUCIONAL N," 6

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, usando da atribuição que lhe confere o
art. 152 da Constituição do Estado, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N." 6

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuições que lhe conferem os arts. 150
e 151, n." lI, da Constituição do Estado, decreta:

Art. l." - O artigo 170 da Constituição do Estado
de Minas Gerais fica assim redigido:

"Art. 170 - A Divisão Administrativa
do Estado será fixada em lei qüinqüenal, nos
anos terminados em 3 e 8, para entrar em
vigor a 1.• de janeiro do ano seguinte.

~ l." - Apresentado o projeto da divisão
administrativa e, se não fôr conclui da a sua
votação até 31 de dezembro, poderá esta ser
ultimada dentro dos noventa dias subseqüen-
tes, se assim o requerer a maioria absoluta
da Assembléia Legislativa, ou o solicitar o
Governador do Estado,"

Art. 2.• - Os pedidos de elevação de Povoado a
Distrito e de Distrito a Município, que se encontravam
em andamento na Assembléia Legislativa, no ano de
1958, ou os que a ela forem encaminhados, no prazo
de 90 (noventa) dias, contados da vigência desta .. lei,
poderão ser admitidos à votação, independentemente do
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prazo previsto no art. 170 da Constituição do Estado
de Minas Gerais, com a redação que lhe confere o
artigo 'anterior.

Parágrafo único - A instalação dos Municípios e
Dístritos, criados na conformidade dês te artigo, far-se-á
60 (sessenta) dias após a publicação da lei que dispuser
sôbre a nova divisão administrativa do Estado.

Art. 3.• - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horízonte, aos
16 de novembro de 1961.

O Presidente - (a) - Francisco d,e Castro Pires
Júnior

O l,o-Secretário - (a) - Wilson Modesto Ribeiro
O 2,o-Secretário - (a) - Jose Fernandes Filho.

Publicada no "Diário da Assembléia" de 18-11-61.

LEI CONSTITUCIONAL N,. 7

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, usando da atribuição que lhe confere o
art. 152 da ,Constituição do Estado, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.• 7

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geraís,
usando das atribuições que lhe conferem os arts. 150
e 151, n,o lI, da Constituição do Estado, promulga:

Ar!. 1.0 - O art. 8.• da Constituição do Estado
de Minas Gerais, modificado pelas Leis Constitucionais
n,. 1, de 24 de janeiro de 1951, e n,. 5, de 24 de dezembro
de 1956, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 8,. - A Assembléia Legislativa reu-
nir-se-á, ordinàriamente, na Capital do Esta-
do, independentemente de convocação, de 1.0
de fevereiro a 30 de junho; de 1.0 de agôsto
a 10 de dezembro, de cada ano."

Art. 2.0 - O li 1.0 do art. 8.0, incluído na Cons-
tituição do Estado pela Lei Constitucional n,o 5, de 24
de dezembro de 1956, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 8.0 - ..... , ....

li 1,0 - Entende-se por uma sessão ordi-
nária o conjunto dos 2 (dois) períodos de
funcionamento da Assembléia referidos neste
artigo. "
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Art. 3.° - Esta Lei Constitucional entrará em vigol'
data de sua publicação, revogadas as disposições
contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20
de junho de 1963.

O Presidente - (a) - Walthon de Andrade Goularl
O 1.°-Secretário (a) - Luiz Alberto Franc.() Jun-

queira

O 2.0-Secretário - (a) - Antônio Gomes Pinto
Coelho.

Publicada no "Diário da Assembléia" de 25-6-1963.

LEI CONSTITUCIONAL N.o 8

Modifica os artigos 85 e 161 da Constituição do Estado
de Minas Gerais

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
l\Iinas Gerais, usando da atribuição que lhe confere o
art. 152 da Constituição do Estado, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.o 8

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuições que lhe conferem os arts. 150
e 151, n.OlI, da Constituição do Estado, promulga:

Ar!. 1.° - O artigo 85 da Constituição do Estado
de Minas Gerais passa a ter a seguinte redação:

"Art. 85 - Observada a coincidência de
seu término, será de 4 (quatro) anos o man-
dato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Ve-
readores.

~ 1.0 - Tratando-se de mandato da pri.
meira administração própria de Município
nôvo, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, o
seu término coincidirá com o referido no
artigo, ainda que importe na redução daquele
prazo.

~ 2.° - É vedada a reeleição do Prefeito."

Art. 2.° - O artigo 161 da Constituição do Estado
de Minas Gerais passa a ter a seguinte redação:

"Art. 161 - O funcionário público inves-
tido em funções eletivas, salvo a de Vereadores,
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ficará afastado do exercício do cargo, con-
tando-se-Ihe o tempo de serviço apenas para
promoção por antigüidade e aposentadoria,"

O Presidente - (a) - lValthon de Andrade Goularl

LEI CONSTITUCIONAL N,. 9

LEI CONSTITUCIONAL N.0 9

Assegura à Guarda-Civil do Estado de Minas Gerais a
condição de entidade distinta.

A .Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, usando da atribuição que lhe confere o artigo 152
da Constituição do Estado, promulga a seguinte:

AI"!. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário,
entrando esta Lei Constitucional em vigor na data de sua
publicação,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuições que lhe conferem os artigos 150
e 151, n,O11, da ,Constituição do Estado, promulga:

Art. 1.° - Acrescente-se ao Titulo XIV das Dispo-
sições Gerais da Constituição do Estado de Minas Gerais
um artigo com a seguinte redação:

"Art. - A lei manterá a Guarda-Civil,
como entidade distinta, assegurando aos seus
componentes, no que fôr aplicável, o disposto
nesta Constituição para os funcionários públi-
cos civis,"

Luiz Alberto Franco(a)

Art, 3,° - IRevogadas as disposições em contrário,
esta Lei Constitucional entrará em vigor na data de sua
publicação,

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26
de junho de 1963,

O t.o-Secretário
Junqueira

O 2,o-Secretário - (a) - Antônio Gomes Pinto
Coelho

Publicada no "Diário da Assembléia" de 28-6-63,

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2(j
ele junho de 1963.

O Presidente - (a) - lValthon de Andrade Goulart
O 1.°-Secretário (a) Luiz 11lberto Franco

JUllqu.eira
O 2,o-Secretário (a) Antônio Gomes Pinto

Coelho

Publicada no "Diário da Assembléia" de 28 de junhú
de 1963,



LEI CONSTITUCIONAL N.• 10

Modifica a rerlação do a,rl. 18 da Constituição do E!tado
de Minas 'Gerais.. . .

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, 'usando da "atribuição que 'lhe confere o
artigo 152,da Constituiçã'o elo Estado, promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N,. 10

A Assembléia Legisla'tiva do Estado de Minas Gerais,
usartdo da~' atribuições que lhe conferem os artigos 150
e 151, n,. 11, da Constituição do Estado, promulga:

Art, 1,9 ~ O art. 18 da' Constituição, <l~.Estado de
Minas Gerais e seus ~~ 1.. e 2,. passam a ter a seguinte
r«:d,ação:

; .~,

"Art: 18 - O deputado perceberá, pelo
,exercício do mandato, exclusivamente as van-
tagens pecuniárias fixadas na forma dêste
artigo:

I - Subsidio, dividido em duas partes:

a) parte variável, igual a 10 (dez) vêzes
o salário-minimo vigente na Capital do Estado,
correspondente ao comparecimento às reu-
niões;

b) parte fixa, correspondente a 30%
(trin ta por cen to) do total anual da parte va.
riável, prevista na alínea anterior, e que se
pagará em duodécimos no decurso do ano;

11 - ajuda de custo mensal, correspon-
dente a 70% (setenta por cento) do total men-
" sal'fixado na létra ci 'do item I "dêstc artigo;
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111 - ajuda de custo anual, paga no início
da Sessão Legislativa, de valor igual à ajuda
de custo fixada no item anterior.

~ L" - Para o efeito do cálculo das im-
portâncias de que tratam a alínea b, do item
I, e os itens 11 e 111, não serão computadas as
reuniões extraordinárias.

~ 2." - O reajuste se efetivará 60 (ses-
senta) dias após a decretação do nôvo salário-
mínimo.

~ 3." - Em cumprimento ao disposto no
parágrafo anterior, a Mesa da Assembléia Le-
gislativa, se necessário, providenciará a aber-
tura de crédito."

Art, 2," - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei Constitucional entrará em vigor na data de sua
publícação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21
de novembro de 1963.

O Presidente - (a) - lValthon de Andrade Goulart
O 1,O-Secretário - (a) - Euclides P, Cintra
O 2,"-Secretário - (a) - Antônio Gomes Pinto

Coelho

Publicada no "Diário da Assembléia" de 22-11-1963.

LEI CONSTITUCIONAL N." 11

Suspwd.e a vigência do artigo 169 da Constituição do
Estado de Minas Gerais para o efeito de aprovação do

Projeto n,' 893/64
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, usando das atribuições que lhe conferem os artigos
150 e 151, n." 11, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, promulga:

AI't. 1.' - A vigência do artigo 169 da Constituição
do Estado de Minas Gerais fica suspensa para o efeito de
aprovação do Projeto n." 893/64, do Poder Executivo, bem
como da execução da lei dêle decorrente, na parte em que
propõe a absorção de alíquotas das Taxas de Serviços de
Recuperação Econômica, Saneamento e Assistência Hos-
pitalar, pela do Impôsto Sôbre Vendas e Consignações.

Art. 2." - Nenhuma alteração será feita, para ter vi-
gência durante o exercício de 1964, na alíquota do Impôsto
Sôbre Vendas e Consignações resultante da conversão em
lei do projeto referido no artigo anterior.

Art. 3.• - Até 31 de dezembro de 1966 fica vedada
a criação de qualquer nova modalidade de empréstimo
compulsório ou adicional que incida em conjunto com o
Impôsto Sôbre Vendas e Consignações, ressalvado o pre-
visto no Projeto n." 893/64.

Art. 4,' - Esta Lei Constitucional entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário,

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23
de setembro de 1964.

O Presidente - (a) - lValtllOn de Andrade Goulart
O V-Secretário - (a) - lVilson Modesto Ribeiro
O 2."-Secretário - (a) - [Ali:: Fernando A::ev.edo

Publicada no "Diário da Assembléia" de 25-9-64,

--~j,-----~~--



LEI CONSTITUCIONAL N.' 12

Acrescenta artigos ao Ato das Disposições Conslilucio'nais
Transitórias do Estado de Minas Gerais, criando a Comis-
são de Desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha -

CODEVALE.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, usando das atribuições que lhe conferem os artigos
150 e 151, n.' lI, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, promulga:

Art. - Fica o Govérno do Estado de Minas Gerais
obrigado a partir da promulgação desta Lei Constitucional,
a constituir a Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE - destinada a elaborar e a
executar, pelo prazo de vinte anos, o plano de desenvol-
vimento sócio-econômico do Vale do Jequitinhonha
Mineiro.

~ 1.' - O Govêrno do Estado aplicará, anualmente,
quantia nunca inferior a 0,5% (meio por cento) da arre-
cadação estadual, para a execução dêste objetivo.

~ 2.' - Os recursos a que se refere o parágrafo ante-
rior serão arrecadados pelos coletores estaduais, que reco-
lherão, no prazo de dez dias, o seu produto mensal à
ordem da Comissão do Desenvolvimento do Vale do Jequi-
tinhonha, em estabelecimento de crédito oficial, por esta
indicado, sob pena de responsabilidade.

Art. - A Comissão de Desenvolvimento do Vale
do Jequitinhonha - CODEVALE - que será regida por
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lei ordinária lerá sede e fôro na Capital do Estado de
:\[inas Gerais.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6
dc outubro. de lQ64 ..

O Presidente - (a) - Wal/hon de Andrade Goulart
O 1.9-Secrelário - (a) - Luiz Fernando A.zevedo
O 2.Q~Secrelário - .(a) ,- \'aldir Morato

Publicada no "Diário da Assembléia" de ;-10-64.

.,

A ASSEMBL1?:IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, USANDO DAS ATRIBUIÇOES QUE LHE CON-
FERE O ARTIGO 152 DA CONSTITUIÇÃO DO

ESTADO, PROMULGADA:

LEI CONSTITUCIONAL i\.Q 13

Modifica a redação dos artigos 8.•, 44 e 46 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, acrescenta artigos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e contém outras

providências.

Art. l.Q - O artigo 8.Q e parágrafos da Constituição
do Estado de Minas Gerais, modificados pelas Leis Cons-
titucionais n.Q 1, de 24 de janeiro de 1951; n.Q 5, de 24 de
dezembro de 1956; e n.Q7, de 20 de junho de 19li3, passam
a tCI' a seguinte redação:

"Art. 8.Q- A Assembléia Legislativa reu-
nir-se-á, ordinàriamente, na Capital do Estado,
independentemente de convocação, de l.Q de
fevereiro a 30 de junho e de l.Q de agôslo a 10
de dezembro de cada ano.

~ l.Q - Entende-se por uma sessão ordi-
nál'Ía o conjunto dos 2 (dois) periodos de
funcionamento da Assembléia referidos neste
artigo.

~ 2.Q- A Assembléia realizará, indepen-
denlemente de convocação, a reunião de ins-
talação da Legislatura a l.Q de fevereiro, tendo
a primcir:-a sessão legislativa ordinúria início
a 15 de março e término do prímeiro período
de seu funcionamenlo e duração do segundo,
conformc o disposto no artigo.
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~ 3.• - Por motivos de conveniência pú-
blica a deliberação da maioria absoluta, poderá
reunir-se temporàriamente, em qualquer cidade
do Estado.

~ 4.• - A convocação será feita pela
Mesa, ad referendum da Assembléia.

~ 5.• - A sessão da Assembléia Legisla-
tiva poderá ser prorrogada mediante requeri-
mento fundamentado de 1/3 (um têrço) de
seus membros, com aprovação da maioria
absoluta. "

Art. 2.• - Os artigos 44 e 46 da Constituição do Estado
de Minas Gerais passam a ter, respectivamente, a seguinte
redação:

"Art. 44 - A eleição do Governador e do
Vice-Governador coincidirá com a do Presi-
dente da República."

"Art. 46 - O Governador e o Vice-Gover-
nador exercerão o cargo por 4 (quatro) anos,
não podendo ser reeleitos para o periodo se-
guinte. "

Art. 3.• - Incluam-se, como disposições constitucio-
nais transitórias, os seguintes artigos:

"Art. - A próxima eleição para Go-
vernador e Vice-Governador far-se-á em 1966,
juntamente eom -a eleição para Deputados à
Assembléia Legislativa, Prefeitos e Vice-Pre-
feitos, Vereadores, Juízes de Paz e Suplentes."

"Art. - A posse dos eleitos nos têrmos
do artigo 'anterior, excluídos os Deputados e
Vereadores, realizar-se-á no dia 15 (quinze) de
março, observadas as normas constitucionais
e legais aplicáveis."

- 59-

Art. - O mandato dos atuais, Gover-
nador e Vice-Governador, Prefeitos e Vice-
Prefeitos, Juizes de Paz e Suplentes, estender-
se-á até 15 de março de 1967."

Art. 4.• - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei Constitucional entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da 'Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22
de março de 1965.

O Presidente - (a) - Jorge Vargas
O 1..-Secretário - (a) - João Navarro
O 2"-Secretário - (a) - Wilson de Paiva

Publicada no "Diário da Assembléia" de 23-3-65.



LEI CONSTITUCIONAL N.' 14

Modifica o artigo 18 e seu parágrafo único; o parágrafo
único do artigo 86; acrescenta parágrafos ao artigo 27 e
84; modifica o artigo 29 e lhe acr.escenta quatro pará-
grafos; acrescenta artigos às Disposições Gerais e Tran-
sitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, para
adequá-la aos têrmos do Ato Institucional número 2, de

27 de outubro de 196.1.

•••..•..ssembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuições que lhe conferem os artigos 150
e 151, númeI'o 11, da Constituição do Estado e o que dis-
põe o Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de
1965, promulga:

Art. 1.' - O artigo 18 c parágrafo único do artigo 86
da Constituição do Estado de Minas Gerais passam ateI",
respectivamente, a seguinte redação:

"Art. 18 - A remuneração do Deputado
corresponderá a dois terços do que recebem
os Deputados Federais e sel'á regulamentada
por projeto de resolução aprovado por maio-
ria de votos dos membros da Assembléia."

"Art. 86 - ...
Parágrafo único - Os Vereadores não perceberão

remuneração, seja a que titulo fôr."

Art. 2.° - Fica acrescentado ao artigo 27 da Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais o seguinte parágrafo
único:

"Parágrafo único - Cabe ao Governador do Estado
e à Assembléia Legislativa a iniciativa dos projetos de
lei sôbre matéria financeira,"
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~ 3." - A discussãa e vataçãa das prajetas de lei

d~ iniciativa da Prefeita deverãa estar cancluidas dentra
de 45 (quarenta e cinca) dias, a cantar da seu recebimen- ;.
ta pela Câmara Municipal.

~ 4.• - Finda .o praza estabelecida na parágrafa ano
teriar, sem deliberaçãa, cansiderar-se-á apravada .o tex-
ta cama praveia da Prefeita.

~ 5.• - O Prefeita, se julgar urgente a medida, po-
derá salicitar que a apreciaçãa da prajeta se faça em 30
(trinta) dias. Se julgar que o prajeta, nãa senda ur-
gente, merece maiar debate, salicitará que sua apreciação
se faça em prazo maiar, pela Câmara :Municipal, que,
nesta hipótese, terá .o dôbra da prevista na parágrafa 3.•. "

Art. 5.• - Acrescente-se aa Titula XIV - Dispasi-
ções Gerais daCanstituiçãa da Estada de Minas Gerais -
.o seguinte artiga:

Art. .., - Fica estabelecida .o principia
da paridade entre .os servidares das três pa-
dêres da Estada, nãa se admitindo, de farma
alguma, a carreçãa manetária camo privilégia
de qualquer grupa .ou categaria.

Art. 6.• - Acrescente-se, cama Dispasiçãa Transitó-
ria, à Canstituiçãa da Estada de Minas Gerais, .o seguinte
artiga:

"Art. ... - Os atuais Vereadares podem
cantinuar a perceber remuneraçãa até .o fim
da mandata, em quantia, parém, nunca su-
periar à metade da que percebem .os Depu-
tadas Estaduais."

Art. 7.• - Revagadas as dispasições em cantrária,
esta Lei Canstitucianal entrará em vigar na data de sua
publicaçãa.

Palácia da Incanfidência, em Bela Harizante, aas 9
. de Dezembra de 1965.

O Presidente - (a) - Jorge Vargas
O V-Secretário - (a) - Jaão Navarro
O 2.o-Secretária - (a) - Wilsan de Paiva.

Art. 3.• -:- O artiga 29 da Canstituiçãa da Estada de
Minas Gerais, acrescida de quatra parágrafas, passa a ter
a seguinte redaçãa:

"Art. 29 - 'Ressalvada a competência da Assembléia
Legislativa e das Tribunais Estaduais, na ...que cancerne
aas respectivas serviças administrativas, campete exclu-
sivamente ao Gavernadar a iniciativa. de leis que criem
cargas, funções ou empregas públicas: aum~'n'te~ 'veh~i-
mentas .ou a despesa pública. e disp.anÍlam sÔbr~'ahx~çãa
da efetiva da Fôrça PaÜcial. . " . . .

. ;. . ... "," . ",

~ 1.. - Aas Prajetas al"iundas da campetência ex-'
clusiva da Gavernadar da Estada,. nãa s~rãaadmHidas'
emendas que aumentem'. a desp'esa p~evi~ta. . ..

~ 2.0 - A discussãa e vataçãa das prajetas de lei de
iniciativa da' Ga'vernadar deverãa estar cancluidas den-
tra de 45 (quarenta e cinca) dias, a cantar da seu rece-
bimenta pela Assembléia Legislativa.

~ 3.0 - Finda êsse praza estab'elecida 'na' parágrafa
anteriar, sem deliberaçãa, cansiderar-sc-á ' apravada .o
texta cama pr.oveia .d? Padcl' Exeçutiv.o.

~ 4.0 - O Gavernadar, se julgar urgente a medida.
paderá s.olicitar que a apreciaçãa da Prajeta se faça em
30 (trinta) dias. Se julgar que a Prajeta, nãa senda
urgente, 'merece màiar debate, salicitará que sua aprecia-
çãa se faça em praza maiar' pela' Assembléia Legislativa.
que, nesta hipótese, será'a dôbra da prevista na ~ 2.0."

Art. 4.• ~Ficam acre~centa.dos aa artig.o 84 da Cans-
tituiçãa da Estada' de l\Iinas G'eràis .os seg~lntes pará-
grafas:

"~ V -' Ressalv'ada 'u cõmpetêhcia dàs' CâIilaras
Municipais, na que cancerne aas respectivas serviços 'ad~
ministrativas, campete exclusivamen.te aa Prefeita a .ini-
ciativ~.,de leis 'que crie~ c'aqios, fu~ç.ões .ou empregas
públicas, aumentem venciment.os .ou 'a despesa pública,
na âmbita municipal.

~ 2.• :"- Aas prajetas .oriundas da campetênCia ex-
clusiva da Prefeita, nãa serãa admitidas emendas que
aumentem a despesa prevista .. Publicada no "D.a." de 11112165

} .' •

..
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