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Lei 80, de 23 de dezembro de 1947 

Modifica o currículo do 2° ciclo 
do ensino nonnal. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1" - Passam a integrar o currículo da 2 8  e 3" séries 
do curso de formação de professores primários das Escolas 
Normais Oficiais e reconhecidas as disciplinas de Português e 
Literatura, cujo ensino será ministrado conjuntamente e 

1. 

	

	 obedecerá às instruções que forem baixadas pelo Secretário de 
Educação. 

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor a 1° de janeiro de 
1948, revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 

E 
	

façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de 

E 
	

dezembro de 1947. 

Milton Soares Campos - Governador do Estado 
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Lei 305, de 16 de dezembro de 1948 

Institui cursos de educadoras 
sanitárias, abre crédito especial 
e contém outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a cria doze 
cursos de educadoras sanitárias, destinados à formação de 
auxiliares de enfermagem, visitadoras, dietistas, puericultoras 
e assistentes sociais. 

Parágrafo único - Esses cursos serão instalados nas cidades 
que, segundo se apurar na Secretaria de Saúde e Assistência, 
oferecerem melhores condições pela existência de outros serviços 
já organizados ou pelas possibilidades do meio. 

Art. 2° - Os cursos, que serão ministrados gratuitamente e 
terão a duração média de um ano, destinar-se-ão a pessoas do 
sexo feminino e só poderão funcionar com o mínimo de 10 c o 
máximo de 20 alunas. 

Art. 3° - O pessoal administrativo e docente de cada curso, 
que não puder ser recrutado entre os funcionários estaduais, 
será contratado a título precário e poderá perceber 
gratificações arbitradas pelo Secretário de Saúde e Assistência, 
mediante aprovação do Governador do Estado, observado o limite 
fixado no artigo 7° desta lei. 

Art. 4° - As disciplinas constitutivas dos cursos serão 
fixadas em portarias do Secretário de Saúde e Assistência, tendo 
em vista as necessidades de pessoal técnico especializado para 
os serviços de Saúde Pública e as possibilidades e exigências de 
cada região do Estado. 

Art. 5° - Além de outras que possam ser exigidas em 
regulamento, são condições essenciais para a matrícula aos 
cursos estabelecidos nesta lei: 

a) idade mínima de 18 e máxima de 35 anos; 
b) apresentação de diploma de curso normal, ginasial ou de 

outro que, a juízo do Secretário de Saúde e Assistência, 
demonstre habilitação necessária da candidata; 

c) aprovação em exame de suficiência cultural, em testes 
vocacionais e de frigidez fisica e mental. 



r. 

Art. 6 - A aprovação final nos cursos assegurará às 
diplomadas o direito preferencial de nomeação para os cargos de 
visitadoras, educadoras sanitárias, auxiliares de enfermagem, 
dietistas e microscopistas da Secretaria de Saúde e Assistência, 
bem como o de matrícula gratuita, independentemente da prestação 
de exame vestibular, nas escolas de enfermagem mantidas pelo 
Estado. 

Parágrafo único - O Governador do Estado, mediante proposta 
do Secretário de Saúde e Assistência, poderá conceder bolsas de 
estudos destinadas às melhores alunas que terminarem os cursos 
instituídos nesta lei. 

Art. 7' - A despesa anual com a realização de cada curso 
fica limitada ao máximo de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil 
cruzeiros), destinando-se obrigatoriamente a metade desta 
quantia para o custeio do material. 

Art. 8° - Para atender às despesas decorrentes do disposto 
no artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o 
crédito especial de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), 
relativo ao exercício de 1949. 

Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contem. 

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de 
dezembro de 1948. 

Milton Soares Campos - Governador do Estado 

(Consta também da Coletânea de Normas sobre Saúde) 



Lei 626, de 07 de novembro de 1950 

Estabelece normas gerais para 
subvenções pelo Estado a 
estabelecimentos de ensino. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado a 
subvencionar os estabelecimentos de ensino médio localizados em 
municípios mineiros, onde não funcionam estabelecimentos 
oficiais do mesmo grau. 

Art. 2° - A subvenção será na forma de manutenção, em 
externato, de alunos comprovadamente pobres e entre os que 
requererem e provarem aquela condição, a preferencia será para 
os que melhores notas tiverem conseguido nos exames de admissão 
ou na série anterior à em que deverão matricular-se. 

Art. 3° - A anuidade paga pelo Estado não ultrapassará de 
Cr$ 1.000,00 por aluno e o número de alunos mantidos pelo Estado 
não será superior a 15% do dotal da matrícula nos 
estabelecimentos de ensino do mesmo grau existentes no 
município. 

Art. 4° - O aluno definitivamente reprovado na série a que 
pertence perderá o direito dos benefícios desta lei. 

Art. 5° - Dos orçamentos estaduais constarão verbas 
próprias para cumprimento do que aqui se dispõe. 

Art. 	- A Secretaria de Educação baixará portaria 
r- 	regulamentando a presente lei até 1° de fevereiro de 1951. 

Art. 7° - Esta lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 
1951. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, 
tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de novembro 
de 1950. 

E 
	Milton Soares Campos - Governador do Estado 
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Lei 2.440, de 23 de agosto de 1961 

Autoriza o Governo do Estado a 
instituir o Fundo Estadual do 
Ensino Médio. 

f. 	O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
r 
	 decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado ao criar o 
Fundo Estadual do Ensino Médio (F.E.E.M.), destinado a ampliar e 
melhorar o sistema escolar do ensino de grau médio secundário, 
normal, comercial, industrial e agrícola do Estado. 

§ 1° - O Fundo constitui-se dos seguintes recursos além de 
auxílios e subvenções previstos em lei: 

I - dotação orçamentária nunca inferior a 1% (um por cento) 
da quota destinada à educação e cultura; 

II - renda proveniente dos tributos estaduais que para esse 
fim vierem a ser criados; 

111 - juros doidepósitos bancários do Fundo. 
§ 2° - Os recursos destinados ao Fundo Estadual do Ensino 

Médio serão automaticamente, registrados pelo Tribunal de Contas 
do Estado e depositados pela. Secretaria. das Finanças, em conta 
especial, à ordem da Secretaria da Educação, na Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais ou em outro estabelecimento de crédito 
de que o Estado participe em caráter majoritário. 

Art. 2° - O Fundo Estadual do Ensino Médio será aplicado 
em: 

I - concessão de bolsas de estudos aos alunos mais capazes, 
mediante seleção dentre os necessitados; 

11- contribuição, mediante convênio, a estabelecimento de 
ensino de grau médio, para sua manutenção, suplementação de 
remuneração de professores, obras de construção, ampliação e 
reforma, bem como equipamentos; 

III - contribuição, mediante convênio, a entidades públicas 
ou de direito privado, que se destinem a promover o 
aperfeiçoamento e a difusão do ensino de grau médio. 

Art. 3° - Além das exigências regulamentares e das que 
forem estabelecidas em convênio, na execução desta lei observar-
se-ão as seguintes uondiy5es: 

1- a despesa anual em bolsas de estudos, que serão 
distribuídas proporcionalmente à população de cada município, 
observados os limites das deficiências locais, não poderá 
exceder de 60% (sessenta por cento) da dotação anual do fundo 
Estadual de Ensino Médio; 
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II - quando a subvenção for destinada à manutenção do 
estabelecimento, parte dela será obrigatoriamente aplicada na 
suplementação de remuneração de professores; 

III - dos convênios constarão cláusulas que definam, como 
ilícito, qualquer lucro, da diretoria ou de terceiros, com o 
auxílio destinado a obras; 

IV - para os estabelecimentos sem fun lucrativo, o auxílio 
destinado a obras não estará sujeito às exigências das cláusulas 
a que se refere o número III deste artigo, desde que seus 
estatutos garantam, no caso de extinção, sua transferência para 
outro estabelecimento de ensino, de igual finalidade. 

Art. 4° - O Poder Executivo expedirá o regulamento desta 
lei. 

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrária 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de 
agosto de 1961. 

José de Magalhães Pinto - Governador do Estado 

F. 
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Dec 9.542, de 27 de janeiro de 1 . 966 

Institui o Fundo Estadual do 
Ensino Médio e dá outras 
providências. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 1° e 4°, da 
Lei n. 2.440, de 22 de agosto de 1961, 

DECKEI A: 

Art. 1° - Fica instituído o Fundo Estadual do Ensino Médio 
previsto na Lei n. 2.440, de 22 de agosto de 1961. 

Art. 2° - O Fundo instituído por este decreto será, em cada 
exercício, constituído de; 

- dotação orçamentária nunca inferior a 1% (um por cento) 
das quotas, destinadas na lei de meios à educação e cultura; 

II - subvenções e auxílios que lhe vierem a ser atribuídos; 
III - renda proveniente de tributos especiais a ele 

destinados; 
IV - juros dos depósitos bancários do Fundo. 

Art. 3° - O Fundo Estadual do Ensino Médio, de que trata 
este decreto, será aplicado na conformidade do disposto nos 
artigos 2° e 3° da Lei n° 2.440, de 22 de agosto de 1961. 

Ali:. 4° - A movimentação da verba orçamentária para 
composição do Fundo objeto deste Decreto se fará mediante 
empenho prévio. 

Art. 5° - A entrega da importância empenhada deverá ser 
feita, mediante depósito, em nome do Fundo Estadual do Ensino 
Médio, na Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais ou em outro 
estabelecimento de crédito do qual tenha o Estado o controle 
acionário. 

Art. 6° - As dotações dos exercício ulteriores a 1965 só 
serão movimentadas a favor do Fundo quando prestadas, 
integralmente, na forma da legislação vigente, as contas 
relativas ao exercício anterior. 

Art. 7° - A conta do Fundo Estadual do Ensino Médio será 
movimentada mediante saques de responsabilidade solidária e 
assinatura do Secretário de Estado da Educação e do Chefe do 
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Departamento do Ensino Médio e Superior, em favor das 
instituições de ensino constantes do Plano de Aplicação de 
Recursos estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação. 

Art. 8° - O Fundo Estadual do Ensino Médio assegurará o 
desenvolvimento e a expansão do ensino médio de forma. a que 
tenham acesso a estabelecimentos desse grau candidatos carentes 
ou insuficientes de recursos. 

Art. 9° - Nenhuma importância será paga a entidade que 
deixar de exibir a documentação abaixo mencionada: 

1- Estatutos ou Regimento da entidade mantenedora do 
estabelecimento; 

II - Certidão de Registro dos Estatutos no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas; 

IIT - Atestado de Juiz Vitalício comprovativo de que a 
entidade é idônea e está em regular funcionamento, com os nomes 
c atribuições dos membros da sua diretoria; 

IV - Convênio em que, além das exigências feitas 
expressamente pela Lei n. 2.440, de 22 de agosto de 1961, assuma 
a entidade favorecida, perante o Estado, a obrigação de, em 
contraprestação ao auxílio recebido, assegurar matrícula c 
anuidade gratuitas aos carentes ou insuficientes de recursos, em 
número correspondente ao valor do beneficio. 

§ 1° - A documentação a que se refere o artigo não será 
exigida dos estabelecimentos da rede oficial do ensino médio. 

§ 2° - A entidade favorecida assumirá, no convênio, o 
compromisso de dar quitação do auxílio, em recibo adotado pela 
Secretaria de Estado da Educação, com a firma reconhecida. 

§ 3° - Será exigida, como condição de validade do recibo, o 
visto do Inspetor Seccional do Ensino a jurisdição a que o 
estabelecimento pertencer. 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de janeiro 
de 1966. 

José de Magalhães Pinto - Governador do Estado 

13 



E 
L 

Lei 3.1.92, de 10 desetembro de 1964 

Dispõe sobre a gratuidade de 
ensino para quantos provarem falta 
ou insuficiência de recursos e dá 
outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica assegurada gratuidade de ensino nos 
estabelecimentos oficiais de grau ulterior ao primário em favor 
do aluno cuja família, tendo sob sua exclusiva dependência 
econômica 3 (três) ou mais filhos, seja qual for a condição 
destes, aufira rendimentos mensais de qualquer espécie 
interiores à importância correspondente a 3 (três) salários 
mínimos em vigor na Capital do Estado, para o cumprimento do 
preceito contido no artigo 124, item 1T, da Constituição do 
Estado. 

§ 1° - A isenção do pagamento de que trata o artigo 
estende-se àquele que viver sob a responsabilidade de terceiros 
nas mesmas condições. 

§ 2° - A prova de cumprimento dos requisitos ora exigidos 
far-se-á mediante atestado de Juiz Vitalício ou Delegado de 
Polícia de Carreira, sendo obrigatória a sua renovação ao início 
de cada ano letivo. 

Art. 2° - Serão reservados aos alunos que provarem falta ou 
insuficiência de recursos, na forma desta Lei, pelo menos 2/3 
(dois terços) da disponibilidade total das matriculas de cada um 
dos estabelecimentos de ensino oficial ulterior ao primário. 

Parágrafo único - Do total das matriculas gratuitas, pelo 
menos 2/3 (dois terços) serão reservados ao curso ginasial, 
quando se tratar de Colégio. 

Art. 3° - Os que dispuserem de meios para custear estudos 
ficam sujeitos ao pagamento da matrícula e anuidade, cujo valor 
será fixado pelo Poder Executivo, tendo-se em vista a média das  

anuidades cobradas pelos estabelecimentos de ensino dos mesmos 
graus e ramos, situados na sede da unidade escolar oficial que 
frequentarem. 

Art. 4° - A receita proveniente do cumprimento do disposto 
no artigo anterior será integralmente depositada, pelos 
estabelecimentos de que trata esta Lei, na Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, para formação do "Fundo de Expansão do 
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Ensino Médio Estadual", à ordem da Secretaria da Educação que o 
aplicará obrigatoriamente na construção de novos prédios ou 
instalação dé novos estabelecimentos de ensino médio. 

Art. 5° - Todo estabelecimento de ensino ulterior ao 
primário sujeito à inspeção das autoridades estaduais, nos 

. termos do artigo 16 da Lei Federal número 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, é obrigado a manter, gratuitamente, inclusive 
em internato, onde esse regime for adotado, pelo menos 3 (três) 
alunos por ciclo de ensino médio, cabendo a indicação dos nomes 
ao Governo do Estado. 

§ 1° - Outorgada a bolsa de estudos, não poderá ser 
revogada a concessão, que prevalecerá até o fim do respectivo 
curso, salvo o caso de reprovação, verificada por negligência do 
beneficiário nos estudos, ou por falta grave em que incorra, a 
juízo da autoridade competente. 

§ 2° - Igualmente será revogado o beneficio desde que o 
aluno passe a perceber rendimentos suficientes ao pagamento da 
anuidade. 

Art. 6° - Fica o Governo do Estado autorizado a 
regulamentar a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando 
esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a. cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de 
setembro de 1964. 

José de Magalhães Pinto - Governador do Estado 
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Lei 4.080, de 10 de fevereiro de 1966 

Dispõe sobre o trabalho e o ensino 
obrigatório nas Cadeias Públicas. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou a seguinte lei: 

Art. 1° - Ficam obrigatoriamente instituídos o trabalho e o 
ensino elementar nas Cadeias Públicas, para os presos submetidos 
a processo, bem como para os sentenciados a penas de detenção ou 
reclusão enquanto não recolhido às Penitenciárias do Estado. 

Art. 2° - O trabalho será de natureza artesanal e agrícola, 
cabendo a elaboração dos planos e sistemas que deverão orientar 
a sua execução respectivamente à Secretaria do Trabalho e da 
Cultura Popular c à Secretaria da Agricultura, cm regime de 
colaboração com a Secretaria do interior. 

Art. 3° - O produto do trabalho efetuado pelos presidiários 
será vendido por intermediário idôneo, mediante guias visadas 
pelo Delegado de Policia local, que verificará seu peso e 
quantidade. 

§ 1° - Permitir-se-á ao intermediário o recebimento de 
comissão não excedente a 10% (dez por cento) do prêmio da venda. 

§ 2° - As delegacias de Policia possuirão um livro de 
receita dos presidiários, onde, pelo funcionário designado, 
serão escrituradas as vendas realizadas. 

Art. 4° - Se o presidiário de escassos recursos econômicos 
tiver filhos menores ou incapazes, o produto da venda será 
entregue à esposa ou companheira, salvo se tiver sido abandonado 
ou se com ela não convivia quando de seu recolhimento à prisão. 
Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, o Juiz de Direito 
competente tomará as providências que julgar convenientes ao 
interesse dos referidos menores ou incapazes, com relação ao 
emprego das quantias oriundas de transação. 

Art. 5° - Serão ministrados nas Cadeias Públicas, cursos de 
alfabetização e de Educação Moral e Cívica, por Professor que 
será colocado à disposição das Delegacias de Polícia pela 
Secretaria da Educação. 

MI. 6° -A aptidão fisica e mental dos presidiários será 
aferida cm exame a ser procedido, na forma do Regulamento, pelos 
médicos lotados nos Postos de Higiene e nos Centros de Saúde do 
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Estado. 

Art. 7° - Constatada a necessidade de tratamento 
especializado ou de internamento do presidiário em 
estabelecimento hospitalar de qualquer natureza, o médico a 
comunicará por escrito ao Delegado de Policia, que providenciará 
a respeito. 

Art. 8° - Os presidiários considerados fisicamente 
impossibilitados para o desempenho de trabalhos manuais terão 
direito a banhos diários de sol ao ar livre. 

Art. 9° - Fica autorizada a Secretaria do Interior a entrar 
em entendimento com entidades de direito público ou privado para 
o fim de propiciar aos presidiários o cultivo de terras situadas 
nos arredores das cidades cujas cadeias não disponham de áreas 
aproveitáveis. 

Art. 10 - As Cadeias cujos prédios forem construídos, 
remodelados ou ampliados após a publicação da presente lei, 
deverão conter uma sala de aula e uma dependência adequada para 
o trabalho artesanal, com dimensões proporcionais à lotação 
respectiva. 

Art. 11 - O Estado somente construirá edificios destinados 
à instalação de Cadeias Públicas em áreas de terreno cuja 
extensão possibilite o trabalho agrícola dos presidiários. 

Art.. 12 - A Secretaria de Ccmunicações e Obras Públicas 
adaptará as plantas e projetos de Cadeias Públicas as exigências 
da presente lei. 

Art. 13 - O Governo do Estado nomeará uma Comissão de 3 
(três) juristas, composta de um Juiz de Direito, de um membro do 
Ministério Público e de outro do Conselho Penitenciário, para 
elaborar o regulamento de trabalho para os presidiários, no qual 
deverão também ser• fixadas medidas de higienização da vida 
carcerária. 

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de 
fevereiro de 1966. 

Bonifácio Andrada - Presidente da ALMG 
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Lei 4.222, de 17 deagosto de 1966 

Determina a inclusão da disciplina 
"Política. e Constituição" nos 
currículos das escolas superiores. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou a seguinte lei: 

Art. 1° - As fundações educacionais do Estado deverão 
incluir, nos currículos das suas respectivas escolas superiores, 
a disciplina "Política e Constituição", oficiando, segundo a 
lei, ao Conselho Estadual de Educação. 

Parágrafo único - Os cursos superiores que tiverem, no 
currículo, matéria jurídica semelhante, não ficam obrigados a 
exigência deste artigo. 

Art. 2° - O Conselho Estadual de Educação recomendará, sc 
julgar conveniente, às escolas superiores do sistema estadual, 
não pertencentes ao Estado, a providência contida nesta lei. 

Art. 3° - O Secretário do Conselho Estadual dc Educação 
providenciará junto das unidades escolas a plena execução das 
providências contidas no artigo 1°. 

Art. 4° - A disciplina "Política e Constituição" abrangerá 
uma parte teórica sobre regimes políticos, mostrando a 
importância das instituições democráticas, e outra sobre os 
fundamentos constitucionais brasileiros. 

MI. 5° - Revogadas as disposições em contrário, esta lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de 
agosto de 1966. 

Bonifácio José Tamm de Andrada - Presidente da ALMG 
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Lei 4.941, de 13 de setembro de 1968 

Fixa normas para designação de 
estabelecimentos de ensino médio, 
mantidos pelo Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Os estabelecimentos de ensino médio, mantidos 
pelo Estado, serão designados de acordo com as normas desta lei. 

Art. 	- Designar-se-á "Ginásio Estadual" o 
estabelecimento que ministrar apenas curso ou cursos de primeiro 
ciclo; e "Colégio Estadual" o que ministrar, também apenas, 
curso ou cursos de segundo ciclo. 

§ 1° - A essas expressões poderá seguir-se designação 
específica, de homenagem ou evocação, observadas as exigências 
legais aplicáveis à espécie. 

§ 2° - Após a designação, dada na forma deste artigo, 
"caput", c scu § 1°, será mencionada a localidade cm que se 
situa o estabelecimento. 

§ 3° - Os cursos técnicos de nível médio, não especificados 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, terão a 
designação que lhes der a respectiva estruturação. 

Art. 4° - O estabelecimento estadual de ensino médio que 
mantiver cursos de música e estruturados no Sistema Estadual de 
Ensino, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, denominar-se-á "Conservatório de Música". 

Art. 5° - Fica mantida, em caráter privativo, a atual 
denominação do Colégio Estadual de Minas Gerais e do Instituto 
de Educação de Minas Gerais, situado na Capital do Estado. 

Art. 6° - A designação dos atuais estabelecimentos de 
ensino médio mantidos pelo Estado adaptar-se-á à presente lei. 

Parágrafo único - O Secretário de Estado da Educação 
fixará, em portaria singular, a nova denominação de cada um dos 
estabelecimentos a que se refere este artigo. 

Art. 7° - Os cargos criados em lei, para cursos anexos a 
estabelecimentos estadual de ensino médio, passam a integrar o 
quadro único do estabelecimento sob a nova denominação. 

§ 1° - Esses cursos anexos passam a integrar a estrutura do 
estabelecimento, alterando-se-lhe a categoria para "Colégio", se 
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de segundo ciclo. 
§ 2° - Os cargos de Diretor de Estabelecimento de Ensino 

Médio e de Secretário de Estabelecimento de Ensino Médio, dos 
estabelecimentos que mantiverem "cursos anexos" criados em lei, 
passam a integrar o quadro único de pessoal da unidade escolar 
sob a nova denominação. 

§ 3" - Aplicam-se as normas deste artigo aos cursos que 
forem criados em estabelecimentos já existentes. 

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 9" - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de 
setembro de 1968. 

Israel Pinheiro da Silva - Governador do Estado 

20 



E 
E 

4 . 

E 
r 

Lei 5.192, de30 de maio de 1969 

Autoriza o Poder Executivo a 
celebrar convênios com. as 
Prefeituras Municipais destinados 
à manutenção e desenvolvimento do 
ensino médio no interior do 
Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Nos termos do item XII do artigo 41 da 
Constituição do Estado, fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar convênios com as Prefeituras Municipais destinados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino médio no interior do 
Estado. 

Art. 2° - Os convênios decorrentes desta lei dependerão de 
autorização expressa do Governador do Estado, e deverão obedecer 
às normas e condições estabelecidas no Decreto n° 11.657, dc 11 
de tevereiro de 1969. 

Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de 
maio de 1969. 

Israel Pinheiro da Silva - Governador do Estado 
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Dec 11.657, de 12 de fevereiro de 1969 

Dispõe sobre a celebração de 
convênios com as Prefeituras 
Municipais, 	destinados 	à 
manutenção de estabelecimentos 
municipais de ensino médio, no 
interior do Estado. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, 

DECRETA: 

Art. 1° - O Estado, através da Secretaria de Estado da 
Educação, poderá celebrar convênios com Fundações Municipais de 
Ensino Médio, destinados à manutenção e desenvolvimento de 
estabelecimentos municipais de ensino médio oficial, no interior 
do Estado, nos termos do presente decreto. 

Art. 2° - Para efeito da participação do Estado nos 
convênios de que trata o artigo anterior, as Prefeituras deverão 
instituir, através de lei municipal, Fundações Municipais de 
Ensino Médio, com a finalidade de criar e manter 
estabelecimentos de ensino médio, de quaisquer ramos, em ambos 
os ciclos, de acordo com as necessidades e peculiaridades 
locais, bem como aperfeiçoar e expandir a rede escolar desse 
grau, segundo a demanda. 

Parágrafo único - Os estabelecimentos de ensino mantidos 
por essas Fundações deverão observar as normas do Sistema 
Estadual de Ensino, os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação nacional, a legislação estadual do ensino, os atos e 
normas da Secretaria de Estado da Educação, e as resoluções do 
Conselho Estadual de Educação. 

Art. 3° - Para a celebração dos convênios de que trata este 
decreto, serão observados os seguintes requisitos: 

I - que o orçamento municipal contenha recursos para a 
manutenção da Fundação; 

II - que o ensino ministrado pela Fundação só será gratuito 
para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem 
falta ou insuficiência de recursos, nos termos da Constituição; 

111 - que os integrantes dos órgãos de direção sejam 
pessoas de ilibada conduta e reconhecida competência; 

IV - que o convênio firmado seja aprovado, regularmente, 
pelo Prefeito e pela Camara MunicipaL 
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Art. 4° - O convênio resultante da aplicação deste decreto, 
além de outras exigências, deverá conter as seguintes cláusulas: 

I - que o Estado se obrigará, na forma que for estabelecida 
no Convênio, a uma contribuição mensal de até 50% (cinquenta por 
cento) das despesas de custeio da Fundação Municipal de Ensino 
Médio, tendo em vista as disponibilidades financeiras da 
Prefeitura Municipal, e de acordo com os recursos orçamentários 
de cada unidade de ensino em funcionamento da própria Fundação, 
observando, ainda, o orçamento anual aprovado pelo Conselho de 
Curadores; 

11- que, na admissão dos professores, além da legislação 
vigente, a Fundação Municipal deverá, necessariamente, observar 
a seguinte escala de prioridade: 

1 - registro por meio de licenciatura por Faculdade de 
Filosofia ou de Educação, Escola Superior de Educação Física, 
Escola Superior de Musica, Cursos Especiais de Educação Técnica, 
conforme a disciplina, a prática educativa e o ramo de ensino 
médio, nos termos da T ei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, e segundo as normas do Sistema Estadual de Ensino; 

2 - registro definitivo, com validade nacional ou estadual; 
3 - registro definitivo, por meio do exame dc suficiência a 

que se refere o artigo 117, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 

4 - registro provisório; 
5 - autorização para lecionar, fornecida pelo órgão 

competente do Ministério da Educação e Cultura ou da. Secretaria 
de Estado da Educação, conforme o caso. Nesta última hipótese, a 
preferência recairá em licenciado por Curso Superior ou aluno de 
Faculdade de Filosofia ou de Educação, regularmente matriculado; 

lII - que o Estado não assume qualquer responsabilidade 
decorrente do vínculo empregatício estabelecido entre os 
professores ou outros servidores empregados, e a fundação 
Municipal, inclusive quanto às obrigações de previdência social 
e quaisquer outros direitos e vantagens previstos na 
Consolidação das Leis do 'trabalho, ou em convenções, acordos 
intersindicais ou dissídios coletivos, quer presente, quer 
futuramente; 

IV - que os estabelecimentos de ensino mantidos pela 
Fundação cobrarão contribuição dos alunos que não provarem falta 
ou insuficiência de recursos, sendo que a comprovação respectiva 
far-se-á através de documentos que demonstrem a renda da 
família, o valor da casa própria ou do aluguel da residência, 
número de dependentes e outros que forem julgados necessários; 
que pagarão, obrigatoriamente, a contribuição exigida pela 
Fundação, os alunos, ou seus responsáveis, sujeitos ao pagamento 
de Imposto de Renda em importância igual ou superior a que for 
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fixada, em Portaria, pelo Secretário de Estado da Educação. 

Art. 5° - A liberação do numerário a que o Estado se obriga 
na forma deste decreto, será feita mediante a execução das 
seguintes providências: 

- apresentação, ao Departamento do Ensino Médio e 
Superior da Secretaria de Estado da Educação, antes do início do 
ano letivo, para efeito de aprovação, do quadro-de-classe de 
cada estabelecimento de ensino, elaborado segundo instrução do 
mesmo Departamento: 

II - apresentação mensal, ao Departamento de Ensino Médio e 
Superior da Secretaria de Estado da Educação, de quadro 
demonstrativo das despesas de custeio efetivamente realizadas no 
período, podendo o referido Departamento, sempre que julgar 
conveniente, exigir a comprovação das referidas despesas. 

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto nos itens I 
e II deste artigo importará na suspensão do pagamento da 
contribuição do Estado. 

Art. 60  - Verificada, em qualquer tempo, a inobservância, 
por parte dos estabelecimentos de ensino mantidos pela Fundação 
Municipal, de qualquer das cláusulas do convênio, será o mesmo 
rescindido, e suspensa a contribuição do Estado. 

Art. 7° - As despesas provenientes deste decreto correrão à .  
conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Estado. 

Art. 8° - No município em que o Estado mantiver convênio, 
nos lermos deste decreto, não será crido nem instalado 
estabelecimento estadual de ensino médio. 

Art. 9° - Os convênios previstos neste decreto dependerão 
de autorização expressa do Governador, e deverão ser firmados 
"ad referendum" da Assembléia Legislativa do Estado, nos termos 
do item XVIII do artigo 101 da Constituição do Estado. 

Art. 10 - Uma vez instituída, nos termos deste decreto, a 
Fundação Municipal de Ensino Médio, em município em que haja 
unidade escolar estadual de ensino médio, o Poder Executivo, de 
acordo com as conveniências, as possibilidades e as 
peculiaridades locais, adotará providências no sentido de 
transferir, por doação autorizada em lei especial, à Fundação, 
essa unidade ou as unidades existentes, inclusive bens imóveis, 
móveis e pertences do Estado, ocupados, administrados ou 
utilizados pelos estabelecimentos de rede estadual de ensino 
médio. 

§ 1° - Na hipótese deste artigo, a lei especial deverá 
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prever que o pessoal efetivo ou estável, que servir nas unidades 
estaduais de ensino médio continuará a ser mantido pelo Estado, 
salvo opção com os mesmos direitos e vantagens que possuírem, no 
momento da transferência, constituindo "quadro especial" da 
Fundação. 

§ 2° - O pagamento dos vencimentos e vantagens desse 
pessoal continuará a processar-se pelo Estado, na forma da 
legislação em vigor. 

§ 3° - O "quadro especial" a que se refere o § 1° deste 
artigo, extinguir-se-á à proporção que se for verificando a 
vacância dos cargos, o término da vigência ou rescisão dos 
contratos, a aposentadoria, a demissão ou exoneração, ficando, 
automaticamente, exonerados, na data da transferência, os 
ocupantes de cargos em comissão nas unidades estaduais de ensino 
médio incorporados à Fundação, e extintos esses mesmos cargos. 

Ari. 11 - À Secretaria de Estado da Educação, através do 
Departamento do Ensino Médio e Superior, cumpre elaborar as 
instruções necessárias à execução deste decreto, hem como 
fornecer às Prefeituras Municipais minuta de anteprojeto de lei 
dispondo sobre a criação da Fundação Municipal de Ensino Médio. 

Parágrafo único - Incumbe, ainda, à Secretaria dc Estado dc 
Educação, através do Departamento do Ensino Médio e Superior, 
fiscalizar a execução dos convênios firmados, devendo propor," 
sempre que necessário, as medidas que forem julgadas 
indispensáveis para a melhor aplicação das disposições deste 
decreto. 

Ari. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Ari. 13 - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de 
fevereiro de 1969. 

Israel Pinheiro da Silva - Governador do Estado 

OBS.:•Texto retificado conforme publicação no MGEX do dia 
1°/03169, página 5, coluna 1. 
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Lei 5.216, de 11 de julho de 1969 

Estimula prazo de instalação e 
funcionamento das Fundações 
Educacionais e contém outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1" - As Fundações Educacionais, de direito público, 
criadas em lei estadual, deverão ser implantadas no prazo máximo 
de 3 (três) anos, a contar da presente lei. 

§ 1° - As Fundações Educacionais, criadas após a vigência 
desta lei, terão o prazo do artigo para sua implantação, a 
partir das Leis que as instituírem. 

§ 2° - Dentro de igual prazo, deverá ser instalada, e sc 
achar em pleno funcionamento, pelo menos, uma das Escolas 
previstas na Lei instituidora da Fundação. 

Art. 2° - O descumprimento pelas Fundações das exigências 
cio artigo anterior importará em reversão ao patrimônio do Estado 
de bens e valores que lhes forem por ele doados. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando 
a presente lei em vigor na data de sua publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a. quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

E 	Dada no palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de 
julho de 1969. 

Israel Pinheiro da Silva - Chavemador do Estado 
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Lei 6.421, de 03 de outubro de 1974 

Dispõe sobre uso de livros 
didáticos e uniformes escolares. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou a seguinte lei. 

Art. 1° - O Estado, através do Sistema Operacional do 
Ensino, disciplinara o uso de livros didáticos e uniformes 
escolares, nos estabelecimentos de ensino de l" e 2" graus, 
oficiais e particulares, atendendo aos imperativos econômicos 
médios de seus usuários pela observância, dentre outras dás 
seguintes normas: 

I - respeitada ampla liberdade didática, 	todo 
estabelecimento de ensino apresentará ao órgão estadual 
competente para registro, na forma regulamentar desta lei, a 
relação dos livros adotados em todas as séries e cursos; 

II - a substituição de livro só será autorizada pelo órgão 
estadual, em qualquer tempo, mediante requerimento em que se 
comprove a vantagem pedagógica da substituição; 

III - não será permitida a adoção obrigatória de livros que 
se tornem imprestáveis a uma nova utilização, em virtude de 
apresentarem, dentre outras características, páginas destacáveis 
e espaços a serem preenchidos com exercícios; 

IV - a adoção de uniformes escolares obedecerá a 
padronização estabelecida no regulamento da presente Lei, sendo 
facultado o uso de emblemas distintivos dos estabelecimentos de 
ensino. 

V - a padronização prevista no inciso anterior será feita 
em função do grau de ensino e o poder aquisitivo médio da 
população escolar. 

Parágrafo único - A critério do órgão estadual, poderão ser 
abertas exceções a normas do inciso III, em casos especiais. 

Art. 2° - O descumprimento das determinações desta Lei de 
seu regulamento sujeitará o estabelecimento de ensino às sanções 
legais especificadas no regulamento. 

Art. 3° - O Estado regulamentará a presente Lei dentro em 
1.20 (cento e vinte) dias de sua publicação. 

Art. 4" - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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' Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de 
setembro de 1974. 

Rafael Caio Nunes Coelho - Governador do Estado 
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Dec 16.919, de 09 de janeiro de 1975 

Regulamenta a Lei n° 6.421, de 30 
de setembro de 1974, que dispõe 
sobre uso de livros didáticos e 
uniformes escolares e dá outras 
proVidências. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, com fundamento na Lei n° 6.421, de 30 de setembro 
de 1974, e tendo em vista as recomendações do Governo Federal, 
através do Ministério da Educação e Cultura e o Conselho Federal 
de Educação, 

Decreta: 

CAPÍTULO I ' 
Disposições Gerais 

Art. 1° - O uso de livros didáticos e uniformes escolares, 
nos estabelecimentos do Sistema Estadual de Ensino se fará 
mediante a conjugação de critérios pedagógicos e possibilidades 
econômicas das famílias. 

Art. 2° - A observância das normas contidas neste Decreto 
se dará pela ação integrada dos órgãos do Sistema Operacional de 
Educação e Cultura, das Administrações das Escolas e das 
Famílias dos estudantes. 

CAPÍTULO II 
Do livro Didático 

SEÇÃO I 
Das normas operacionais 

Art. 3 0  - A adoção e substituição do livro didático nos 
estabelecimentos de I' e 2° graus do Sistema Estadual de Ensino 
serão propostas pelo professor e deverão contar com aprovação 
expressa da Administração da Escola. 

Art. 4° - Os estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus do 
Sistema Estadual de Ensino apresentarão ás Delegacias Regionais 
de Ensino a que se subordinam, de 1° a 31 de dezembro, relação 
dos livros didáticos que serão adotados no ano seguinte. 

Art. 5° - As Delegacias Regionais dc Ensino examinarão as 
relações apresentadas, emitindo parecer conclusivo sobre sua 
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aprovação, até 31 de janeiro do ano seguinte. 

§ 1° - Na hipótese da não aprovação, total ou parcial, a 
Delegacia Regional de Ensino deverá apresentar a unidade escolar 
as devidas justificativas, orientando-a para as necessárias 
modificações. 

§ 2° - Caso a Delegacia Regional de Ensino não se manifeste 
dentro do prazo previsto, a relação apresentada ficará 
automaticamente aprovada. 

§ 3° - Ao estabelecimento de ensino que discordar do 
parecer emitido pela Delegacia Regional de Ensino, é facultado o 
direito de recorrer a Superintendência Educacional da Secretaria 
de Estado da Educação. 

SEÇÃO II 
Da ampliação de meios didáticos 

Art. 6° - Com a finalidade de ampliar a disponibilidade de 
material didático e as condições de implantação de programas 
culturais no Estado o Governo de Minas Gerais firmará convênios 
com o Instituto Nacional do Livro, com o Instituto Nacional dc 
Cinema, com o Serviço Nacional do Teatro, o Departamento de 
Assuntos Culturais, do Ministério da Educação e Cultura, e com 
outras entidades que desenvolvam atividades afins 

Art. 7° - A Coordenação Estadual do Instituto Nacional do 
Livro, em Minas Gerais, receberá da Secretaria da Educação e 
demais órgãos afins do Sistema Operacional de Educação e Cultura 
toda a cooperação necessária ao cumprimento de suas atividades. 

Art. 8° - As Delegacias Regionais de Ensino criarão 
unidades volantes que orientarão diretamente as unidades 
escolares no cumprimento da política estadual do livro didático 
e desenvolverão, paralelamente, outras atividades culturais 
relacionadas, especialmente com a difusão dos recursos 
Audiovisuais e das Artes. 

Art. 9° - Com base nas diretrizes do Programa Nacional do 
Instituto Nacional do Livro, traçadas pelo Ministério da 
Educação e Cultura, fica criado em Minas Gerais, o Banco do 
Livro, instituição destinada a executar as atividades relativas 
ao livro Didático, em Minas Gerais. 

Art. 10 - Fica criado na Rádio Inconfidência, da Fundação 
Pandiá Calógcras, programa especial dc difusão do livro e 
orientação às bibliotecas escolares. 

Y. 
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Art. 11. - Fica instituída a Feira Anual do Livro corno 
promoção destinada a difundir o livro. 

Parágrafo único - A realização da promoção de que trata o 
artigo se fará com a participação efetiva daqueles órgãos 
estaduais a que esteja afeto o desenvolvimento de programas de 
natureza cultural. 

CAPÍTULO III 
Dos uniformes escolares 

SEÇÃO 1 
1 . 	 Da obrigatoriedade de uso dos uniformes 

Art. 12 - Os uniformes escolares das unidades do Sistema 
Estadual de Ensino serão adotados, com base no grau de ensino a 
que se destinem e no poder aquisitivo médio da população 
atendida. 

Art. 13 - Constituem peças básicas na composição dos 
r 	 uniformes escolares de uso diário: calça ou saia, blusa e 
1. 	 calçado. 

Parágrafo único - Constituem peças complementares do 
uniforme: 

I - aquelas que compõe o uniforme de educação física; 
II - avental ou guarda-pó, quando seu uso for considerado 

imprescindivel ao exercício das atividades escolares. 
Art..I4 - A obrigatoriedade do uso de uniformes escolares, 

nas unidades de ensino de 1" e 2° graus, só poderá atingir as 
peças básicas e complementares de que tratam o artigo 13. 

& 1° - Em hipótese alguma será obrigatório o uso de 
uniformes de gala ou outros de representação para ocasiões 
especiais. 

§ 2° - A obrigatoriedade de que trata o artigo não atingirá 
os cursos noturnos, dadas às características especiais de que se 
revestem e da situação peculiar do aluno que atendem. 

§ 3° - É vedado atribuir caráter de obrigatoriedade 
aquisição e uso de quaisquer outros implementos, como pastas, 
emblemas, distintivos, acessórios ou peças de vestuário 
especiais. 

Art. 15 - As unidades de ensino de 1° e 2° graus que 
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admitirem alunos transferidos, durante o ano ou semestre letivo, 
deverão permitir que as adaptações do uniforme escolar 
obrigatório se façam no ano letivo subsequente. 

SEÇÃO II 
Da padronização do uniforme nas unidades de ensino da rede 

particular 

Art. 16 - Os uniformes escolares das unidades de ensino da 
rede particular serão constituídos pelas peças descritas no art. 
13, sendo-lhes facultada a escolha de modelos e tipo de tecido, 
desde que obedecido o disposto no art. 12 deste Decreto. 

Art. 17 - As escolas particulares poderão continuar 
adotando seus atuais uniformes de uso diário, desde que estes 
não contrariem dispositivo desta regulamentação. 

Art. 18 - Qualquer modificação nos atuais uniformes será no 
sentido de se ajustar ao modelo das Escolas Públicas Estaduais. 

Art. 19 - A utilização de qualquer outro tipo de uniforme, 
além do de uso diário, pelas escolas particulares, terá de 
contar com aprovação prévia da Associação de Pais, e na falta 
desta, com autorização expressa da maioria dos alunos atingidos 
com a medida. 

SEÇÃO Di 
Da padronização do uniforme nas escolas públicas estaduais 

Art. 20 - Os unifornies a serem adotados nas Escolas 
Públicas Estaduais são os constantes do ANEXO I, deste Decreto e 
foram padronizados pelas características de maior incidência 
entre os já adotados, atualmente. 

Art. 21 - As Escolas Públicas Estaduais que estiverem 
adotando modelo de uniforme diverso do fixado no ANEXO 1, deste 
Decreto, farão gradativamente as modificações, no ano de 1975, 
no sentido de alcançar, em 1976, a padronização instituída. 

Art. 22 - As Caixas Escolares das Escolas Públicas 
Estaduais receberão dotações especificas com a finalidade de 
complementar as contribuições das Famílias e Comunidade. 

Parágrafo único - As dotações beneficiarão, de preferência, 
às Caixas Escolares de Unidades de ensino que atendam maior 
número dc alunos carentes dc recurso, e serão aplicadas, total 
ou parcialmente, na aquisição de unitbrme para esses alunos. 
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CAPÍTULO IV 
Disposições Especiais e Finais 

Art. 23 - As unidades escolares de 1° e 2° graus, em 
nenhuma hipótese, poderão ser veículos de imposição às Famílias, 
para a aquisição de coleções de livros, figurinhas, fotografias  

e prestação de quaisquer outros serviços a alunos, dentro ou 
fora da escola, que não estejam diretamente ligados aos 
objetivos básicos do ensino desenvolvido pelo Estabelecimento. 

Art. 24 - Os órgãos dos Sistemas Operacionais, diretamente 
responsáveis pelo cumprimento das determinações deste Decreto, 
fixarão por meio de Resoluções, normas, critérios e prazos para 
observancia deste dispositivo legal, bem como o disciplinamento 
da implantação dos mecanismos instituídos. 

Ari. 25 - Os órgãos responsáveis pela elaboração do 
Orçamento Estadual farão consignar, a partir de 1975, dotações 
específicas para possibilitar a execução do disposto neste 
Decreto. 

Art 26 - Pela inobservância das determinações deste 
Decreto, ficarão os infratores sujeitos a penalidades previstas 
em legislação específica. 

Art. 27 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de janeiro 
de 1975. 

Rondou Pacheco - Governador do Estado 
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Lei 6.689, de 15 de novembro de 1975 

Dispõe sobre a identificação dos 
estudantes do Sistema Educacional 
de Ensino e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1" - As carteiras de identificação dos estudantes do 
Sistema Estadual de Ensino serão emitidas, anualmente, pela 
direção do estabelecimento em que o aluno estiver matriculado, 
ou pelo órgão ou entidade estudantil, regularmente constituído, 
a que o aluno estiver vinculado. 

Art. 2' - A renda proveniente da emissão das carteiras de 
identificação estudantil será destinada a cobrir o seu custo e o 
saldo que se apurar será aplicado em bolsas de estudos para 
alunos carentes e na manutenção dos órgãos ou entidades que as 
emitirem. 

Parágrafo único - A contribuição pecuniária do educando, 
para a expedição da identidade estudantil, não poderá ser 
superior àquela anualmente fixada pela Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 3° - As carteiras de identidade estudantil assegurarão 
ao portador, nos limites do Estado, os direitos assegurados aos 
estudantes pela legislação estadual e federal. 

Art. 4° - Os diretores de estabelecimentos de ensino que 
atestarem condição de estudante para pessoas não matriculadas, 
poderão ficar impedidos de exercer cargo público estadual no 
período de 5 (cinco) anos sem prejuízo das sanções penais. 

Parágrafo único - Se o agente for funcionário público 
estadual ser-lhe-á também aplicada a pena de demissão, na forma 
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais. 

Art. 5° - As carteiras de identificação dos estudantes do 
Sistema Estadual de Ensino, serão padronizadas por Resolução do 
Secretário de Estado da educação. 

§ 1° - O Secretário de Estado da educação fixará, por 
Resolução, as normas a serem observadas pelos estabelecimentos e 
estudantes para expedição das identidades estudantis. 

§ 2° - Até que se estabeleça a padronização prevista neste 
artigo, as carteiras de identificação serão emitidas de 
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conformidade com o modelo adotado pela entidade que as 
expedirem. 

§ 3° - Enquanto não for fixada a contribuição pecuniária 
prevista no parágrafo único do artigo 2° desta lei, a entidade 
que expedir a carteira de identificação não poderá cobrar 
importância superior àquela cobrada na última. expedição. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem, o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de 
novembro de 1975. 

Antônio Aureliano Chaves de Mendonça - Governador do Estado 
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Lei 7.451, de 22 de dezembro de 1978 

Institui um instante cívico nos 
cursos de 1° Grau das Escolas 
Oficiais Estaduais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica instituído, nos cursos de 1° Grau, das 
Escolas Oficiais do Estado, um instante cívico, em que se 
cantarão os Hinos Nacional Brasileiro e à Bandeira. 

Parágrafo único - Pelo menos uma vez por semana, serão 
cantados os dois hinos. 

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

Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
f-- 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

- 
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de 

dezembro de 1978. 

Levindo Ozanam Coelho - Governador do Estado 
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Lei 8.193, de 14 de maio de 1982 

Dispõe sobre o apoio e a 1 • assistência às pessoas 
deficientes, e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" - A política estadual de apoio e assistência à 
pessoa deficiente tem por objetivo: 

I - a conscientização da sociedade sobre Õs direitos, 
necessidades e capacidade de pessoa deficiente; 

- a redução do índice de deficiências através de medidas 
preventivas; 

r 	 - a reabilitação médica e a reabilitação profissional; 
IV - a garantia de educação especial a toda demanda em 

todos os níveis e graus de ensino; 
V - a orientação vocacional e profissional, treinamento e 

acesso ao mercado de trabalho; 
VI - a garantia de acesso a edifícios e logradouros 

públicos; 
VII - o ajustamento psicossocial; 
VIII - o intercâmbio nacional e internacional no sentido de 

assegurar ao deficiente o apoio e a assistência adequada. 
Parágrafo único - Para efeito desta Lei, considera-se 

pessoa deficiente a incapacitada de se desenvolver, integral ou 
parcialmente, e atender às exigências de uma vida normal, por si 
mesma, em virtude de deficiência, congênita ou não, de suas 
faculdades físicas ou mentais. 

1.. - a educação especial e gratuita; 
ffi - a assistência médica; • 
IV - a assistência psicológica; 
V - a criação, organização e execução de cursos 

profissionalizantes especiais; 
VI - a assistência jurídica e judiciária; 
VII - a. reabilitação profissional; 
VIII - a remoção de barreiras arquitetônicas; 
IX - a prática de esporte e participação em programas de 

lazer. 

E 

Art. 2° - A política estadual de apoio e assistência à 
pessoa deficiente compreende: 

1- a prevenção de deficiência; 
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Art. 3° - O Poder Executivo fica autorizado a. criar, 
estruturar e organizar: 

I - a Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa 
Deficiente; 

II - Centros Regionais de Apoio e Assistência à Pessoa 
Deficiente; 

- Escolas e Cursos especializados e de especialização 
em apoio e assistência à pessoa deficiente. 

Art. 4° - A convocação e a lotação de servidor público 
integrante do quadro de magistério, para prestar serviços a 
estabelecimentos ou curso de ensino especializado, ficam 
condicionadas à prova de habilitação específica. 

Art. 5° - Fica proibida a convocação ou a lotação de 
professor e especialista de educação que não tenham habilitação 
profissional especializada em escolas e cursos especializados ou 
classes especiais de estabelecimento de ensino regular. 

Art. 6" - É assegurada à pessoa deficiente a inscrição em 
concurso público em que se submeterá às mesmas provas, 
adaptadas, se for o caso, à respectiva deficiência. 

Parágrafo único - O candidato aprovado poderá ser submetido 
à prova de capacidade, a critério da junta de inspeção médica. 

Art. 7° - É permitida a admissão de pessoa deficiente na 
condição de aprendiz ou estagiário, por órgãos da Administração 
direta e indireta, sob a. forma de contrato de aprendizagem ou de 
estágio. 

§ 1° - As condições de aprendizagem ou de estágio serão 
definidas pelo Conselho Estadual de Educação, observada a 
legislação federal específica. 

§ 2° - O programa de aprendizagem ou de estágio será 
desenvolvido sob a orientação da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 8° - Ao servidor público é assegurada a readaptação em 
virtude de alteração de seu estado de saúde. 

§ 1° - A readaptação será feita "ex-officio" ou a pedido do 
servidor público. 

§ 2° - A readaptação é provisória ou definitiva, nos termos 
de laudo pericial que conclua pelo afastamento temporária ou 
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definitivo do sevidor público das atribuições específicas de seu 
cargo.ï 

Art. 9° - A readaptação provisória consistirá em atribuição 
de encargo compatível com a. condição fisica e com o estado de 
saúde do servidor, no próprio órgão em que esteja lotado nu em 
outro da mesma localidade. 

Art. 10 - A readaptação definitiva consistirá em 
transferência para outro cargo, observados os requisitos de 
habilitação profissional e de capacidade intelectual, além das 
condições de saúde do readaptando. 

Art. 11 - O laudo pericial será assinado por dois médicos 
do Serviços Médico da Secretaria de Estado de Administração. 

Art. 12 - Não se fará readaptação de servidor ocupante de 
cargo de provimento em comissão. 

Art. 13 - O Poder Executivo, através de decreto, 
regulamentará o processo de readaptação incluindo as sanções 
aplicáveis às hipóteses dc fraude. 

Art. 14 - A aposentadoria por invalidez somente será 
concedida ao servidor público considerado insuscetível de 
reabilitação profissional e readaptação. 

§ 1° - A aposentadoria por invalidez independerá de 
qualquer período de licença prévia quando o Serviço Médico da .  

Secretaria de Estado de Administração concluir pela incapacidade 
total e defmitiva do servidor. 

§ 2° - A recuperação parcial ou total de capacidade de 
trabalho constitui causa de cancelamento de aposentadoria, "ex-
officio" ou a pedido. 

§ 3° - Na hipótese do parágrafo anterior, o cancelamento da 
aposentadoria será seguido de readaptação definitiva. 

Art. 15 - Compete ao Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais e à Caixa Beneficente da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a execução de programa 
que vise a reabilitação médica do respectivo segurado e 
dependentes. 

Art. 16 - Ao servidor público, convocado ou contratado, 
que, em processo de efetivação regido pela Lei n° 7.737, de 15 

39 



de junho de 1980, tiver sido dispensado por motivo de 
deficiência fisica, fica assegurada a revisão do respectivo ato. 

Parágrafo único - Comprovada a discriminação, serão 
restabelecidos os direitos adquiridos, com base na Emenda 
Constitucional n° 12, de 17 de outubro de 1978, inclusive quanto 
à percepção dos vencimentos correspondentes ao período de 
dispensa ilegal. 

Art. 17 - O atual servidor deficiente, contrado pela 
Imprensa Oficial até 30 de julho de 1979, com base no Decreto n° 
15.614, de 17 de julho de 1973, será efetivado na classe 
singular ou na inicial de série de classes de atribuições 
correspondentes ao quadro instituído pela Lei n° 3.214, de 16 de 
outubro de 1964, com jornada diária de 6 (seis) horas. 

Parágrafo único - O Poder Executivo constituirá comissão 
com o fim específico de In ocesstu-  a efetivação de que trata este 
artigo. 

Art. 18 - As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando 
o Poder Executivo autorizado a suplementá-las, observado o 
disposto no § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 19 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 30 (trinta) dias. 

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 21. - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de 
maio de 1982. 

Francelino Pereira dos Santos - Governador do Estado 
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Dec 22.153, de 10 de julho de 1982 

Regulamenta a Lei n° 8.193, de 13 de maio 
de 1982, que dispõe sobre o apoio e a 
assistência. à peSsoa deficiente, e dá 
outras providências. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de atribui-
ç.ão que lhe confere o artigo 76, item X, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no artigo 19 da Lei 
na 8. 193, de 13 de maio de 1982. 

Decreta: 

Art. 1° - A politica estadual de apoio e assistência à pes- 
soa deficiente será executada com a colaboração dos municípios, 
nos termos dos artigos 195, item Dl, §4a, alínea "h" da Consti-
tuição do Estado, para a realização dos seguintes objetivos: 

I - a conscientização da sociedade sobre os direitos, 
necessidades e capacidade da pessoa deficiente; 

11 - a redução do índice de deficiências através de medidas 
preventivas; 

IR - a reabilitação médica e a reabilitação profissional; 
IV - a garantia de educação especial a toda demanda, em 

todos os níveis e graus de ensino; 
V - a orientação vocacional, formação profissional, treina-

mento e acesso ao mercado de trabalho; 
VI - a garantia de acesso a edificios e logradouros públi-

cos; 
VII - o ajustamento psicossocial; 
VIII - o intercâmbio nacional e internacional no sentido de 

assegurar ao deficiente o apoio e a assistência adequada. 

Parágrafo único - Para efeito deste Regulamento, conside-
ra-se pessoa deficiente a portadora de deficiência mental, sen-
sorial, fisica, emocional, social ou múltipla, conforme diagnós-
tico de especialistas das áreas médica, psicológica, pedagógica 
ou social. 

Art. 2° - A política estadual de apoio e assistência à pes- 
soa deficiente, cujas diretrizes e metas serão definidas em pla-
nos anuais, observadas as normas vigentes, compreende: 

I - a prevenção dc deficiências; 
II - a educação especial e gratuita; 
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III - a assisténcia médica; 
IV - a assistência psicológica; 
V - a criação, organização e exucução de cursos profissio-

nalizantes especiais; 
VI - a assistência jurídica e judiciária; 
VII - a reabilitação profissional; 
VIII - a remoção de barreiras sociais, ambientais e arquite-

tônicas; 
IX - a prática de esporte e participação em programas de la-

zer. 

Parágrafo único - As atividades desenvolvidas, no período de 
maio de 1981 a maio de 1982, Ano Internacional das Pessoas Defi-
cientes, deverão ter continuidade e ser implementadas através da 
política de apoio e assistência à pessoa deficiente, tendo em 
vista a avaliação dos resultados obtidos na década conforme dis-
posto pela Organização das Nações Unidas. 

Art. 3' - A política estadual de apoio e assistência à pes- 
soa deficiente será executada pela Coordenadoria de Apoio e 
Assistência à Pessoa Deficiente e pelos Centros Regionais de 
Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, instrumentos de integra-
ção, supervisão, avaliação e controle das ações desenvolvidas pe-
los órgãos públicos e entidades privadas. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação e revoga as disposições em contrário. 

Palácio da. Liberdade, em Belo Horizonte, aos 09 de julho 
de 1 . 982. 

Francelino Pereira dos Santos - Governador do Estado 
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Dec 22.154, de 10 de julho de 1982 

Cria a Coordenadoria de Apoio e 
Assistência à Pessoa Deficiente, e 
dá. outras proVidências. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de 
atribuição que lhe confere o artigo 76, item X, da Constituição 
do Estado, e tendo em vista o disposto no artigo 3° da Lei n° 
8.193, de 13 de maio de 1982, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica criada, como órgão autônomo da Administração 
Direta, vinculada à Secretaria de Estado do Governo, a 
Coordenadoria de Apoio e Assistência à pessoa Deficiente. 

Art. 2' - A Coordenadoria de Apoio e Assistência à. Pessoa 
Deficiente tem por finalidade a coordenação, a compatibilização, 
a sistematização e o incentivo à. Politica Estadual de apoio e 
assistência à pessoa deficiente, competindo-lhe ainda: 

I - Coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das 
atividades dos órgãos envolvidos nos programas de apoio à pessoa 
deficiente; 

II - promover a integração dos órgãos envolvidos, zelando 
pela observância das normas que evitem a. superposição de 
atividades; 

III - manter permanente intercâmbio com entidades nacionais 
e internacionais que prestam assistência á pessoa deficiente, 
visando o aperfeiçoamento e a constante atualização dos recursos 
envolvidos; 

IV - exercer a coordenação da política estadual de apoio e 
assistência à pessoa deficiente; 

V - estimular a pesquisa e proporcionar condições para o 
desenvolvimento dos planos e programas nas áreas básicas de 
atendimento à ipessoa deficiente; 

VI - indicar as prioridades, bem como as medidas a serem 
implementadas pelos órgãos responsáveis pela execução da 
política estadual de apoio e assistência à pessoa deficiente; 

VII - promover a divulgação de informações relativas às 
atividades desenvolvidas em prol das pessoas deficientes. 

Art. 3^ - A Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa 
Deficiente tem a seguinte estrutura orgânica: 

I - Secretaria Geral; 
II - Diretoria Administrativa e Financeira; 
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- Diretoria de Planejamento e Pesquisa; 
IV - Diretoria de Coordenação de Planos e Programas. 

§ 1° - A competência e a descrição dos órgãos previstos neste 
artigo constam dos Anexos I a IV deste Decreto. 

§ 2° - Os Centros Regionais de Apoio e Assistência à. pessoa 
Deficiente previstos no inciso II do artigo 3° da Lei n° 8.193, 
de 13 de maio de 1982, serão implantados à medida que se fizerem 
necessários, de acordo com os recursos financeiros disponíveis e 
as diretrizes emanadas da Secretaria de Estado de Administração 
no que se refere à estruturação. 

Art. 4" - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação e revoga as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em. Belo Horizonte, aos 9 de julho de 
1982. 

Franuclino Pereira dos Santos - Governador do Estado 

ANEXO IDO DECRETO N" 22.154, DE 09 DE JULHO DE 1982 

1. DENOMINAÇÃO: Secretaria Geral. 
2. CÓDIGO: 00156-113-0002-02970. 
3. OBJETIVO OPERACIONAL: Assessorar o Coordenador no desempenho 
de suas funções. 
4. COMPETÊNCIA: 

I - prestar assessoramento direto e apoio administrativo ao 
Coordenador; 

II - desenvolver atividades de relações públicas, 
comunicação social e outras que lhe forem delegadas pelo 
Coordenador; 

iII - exercer outras atividades correlatas. 
5. SUBORDINAÇÃO: 

a) Técnica: Coordenador de Apoio e Assistência à pessoa 
Deficiente; 

b) Administrativa: Coordenador de Apoio e Assistência à 
Pessoa Deficiente. 
6. NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO: Terceiro 
7. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Permanente 
8. ESTRUTURA: Complementar 
9. OBSERVAÇÃO: Área de assessoramento. 	

ev 

ANEXO Ti DO DECRETO N° 22.154 ;  DE 9 DE JULHO DE 1982 

1. DENOMINAÇÃO: Diretoria Administrativa e Financeira. 
2. CÓDIGO: 00156-112-0003-02971. 
3. OBJETIVO OPERACIONAL: Dirigir, supervisionar, controlar e 
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executar as atividades de administração de pessoal, material, 
patrimônio, transporte e serviços gerais, bem como as de 
administração financeira e contabilidade no âmbito da 
Coordenadoria de Apoio e Assistência à pessoa Deficiente. 
4. COMPETÊNCIA: 

1- coordenar, controlar e supervisionar as atividades de 
administração de pessoal, material, patrimônio, serviços gerais, 
transporte e finanças; 

II - elaborar as propostas, diretrizes e metas prioritárias 
de administração de material, patrimônio, transporte, serviços 
gerais e finanças de âmbito de sua atuação; 

ill - propor e implantar mecanismos de integração com os 
demais órgãos da Coordenadoria; 

IV - propor ao Coordenador a realização de acordos, 
convênios, composição e aperfeiçoamento dos recursos humanos da 
Diretoria, tendo em vista a adequação de sua força de trabalho; 

V - elaborar estudos para a programação financeira da 
Cucu denadinia; 

VI - manter registros de contratos, convênios e ajustes 
firmados pela Coordenadoria e acompanhar a sua execução 
financeira dentro dos cronogramas fisico-fmanceiros, 
providenciando a liberação dos recursos; 

VII - propor ao Coordenador providências e medidas visando 
ao aprimoramento das atividades de administração financeira e 
contabilidade; 

VIII - coordenar, orientar e executar as atividades 
relativas ao controle financeiro da execução orçamentária, às 
propostas de crédito, adicionais, à elaboração da programação 
financeira e à. movimentação de recursos; 

IX - verificar a legalidade dos documentos geradores dos 
fatos contábeis; 

X - evidenciar, no acompanhamento da execução orçamentária, 
as diferenças existentes entre as operações previstas e as 
realizadas; 

LX - apresentar relatório anual de suas atividades e outros 
pertinentes à sua área de atuação; 

XII - exercer outras atividades correlatas. 
5. SUBORDINAÇÃO: 

a) Técnica: Coordenador de Apoio e Assistência à Pessoa 
Deficiente; 

b) Administrativa: Coordenador de Apoio e Assistência à 
Possua Deficiente. 
6. NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO; Segundo. 
7. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Permanente. 
8. ESTRUTURA: Básica. 
9. OBSERVAÇÃO: Área dc execução. 
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ANEXO BI DO DECRETO N° 22.154, DE 09 DE JULHO DE 1982 

1. DENOMINAÇÃO: Diretoria de Planejamento e Pesquisa. 
2. CÓDIGO: 00156-112-0004-02972. 
3. OBJETIVO OPERACIONAL: Coordenar e orientar as atividades do 
planejamento e pesquisas necessárias ao estabelecimento de 
diretrizes para os planos e programas de apoio e assistência à 
pessoa deficiente. 
4. COMPETÊNCIA: 

I - Coordenar e executar as atividades de planejamento e 
pesquisas, necessárias ao estabelecimento de diretrizes que 
visem a implementação dos planos e programas de apoio à pessoa 
deficiente; 

II - planejar e coordenar a elaboração dos planos e 
programas, bem como acompanhar a sua execução; 

BI - supervisionar, acompanhar e avaliar os planos, 
programas e pesquisas nas áreas de prevenção de deficientes, 
educação especial e gratuita, assistência médica, assistência 
psicológica, criação, organização e execução de cursos 
profissionalizantes especiais, acesso ao mercado de trabalho, 
assistência jurídica e judiciária, reabilitação profissional e 
remoção de barreiras arquitetônicas, prática de esporte e 
participação em programas de lazer; 

IV - manter contatos com órgãos governamentais e não-
governamentais, visando a obtenção de apoio institucional 
necessário ao desenvolvimento dos planos e programas de apoio e 
assistência à pessoa deficiente; 

V - incentivar e orientar a organização comunitária 
regional e local, visando o estabelecimento de um plano global 
de prestação de serviços na área de pessoa deficiente; 

VI - criar condições para uma constante atualização e 
melhoria de prestação de serviços dos órgãos e entidades 
envolvidos na política de apoio e assistência à pessoa 
deficiente; 

VII - promover a implementação, integração e organização 
dos recursos institucionais, internacionais, federais, 
estaduais, municipais e privados, que visem ao estabelecimento 
de plano global de atendimento à pessoa deficiente; 

VIII - exercer outras atividades correlatas. 
5. SUBORDINAÇÃO: 

a) Técnica: Coordenador de Apoio e Assistência à pessoa 
Deficiente; 

b) Administrativa: Coordenador de Apoio e Assistência à 
Pessoa Deficiente. 
6, NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO: Segundo. 
7. CARAC 	TERIZAÇÃO DA ATIVIDADE; Permanente. 
8. ESTRUTURA: Básica. 
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ANEXO IV DO DECRETO 1\1° 22.154, DE 9 DE JULHO DE 1982 

1. DENOlvIINAÇÃO: Diretoria de Coordenação de Planos e Programas. 
2. CÓDIGO: 00156-112-0005-02973. 
3. OBJETIVO OPERACIONAL: Coordenar, supervisionar e 
compatibilizar a elaboração e execução de projetos nas áreas 
básicas de atendimento à pessoa deficiente. 
4. COMPE 

I - coordenar a elaboração e execução de projetos nas áreas 
de conscientização, prevenção, educação especial, reabilitação, 
profissionalização, acesso ao mercado de trabalho, remoção de 
barreiras sociais e arquitetônicas, lazer e esportes; 

II - supervisionar a elaboração de estudos que visem o 
estabelecimento de padrões de operacionalização de projetos de 
apoio e assistência à pessoa deficiente; 

III - proceder à avaliação sistemática dos projetos em 
execução pelos diversos órgãos e entidades envolvidos, com a 
finalidade de assegurar-lhes eficácia, através de orientação 
técnico-científica; 

IV - propor narinas gerais que possam contribuir para a 
formulação de projetos, bem como a captação de recursos para os 
mesmos; 

V - participar de estudos e levantamentos visando a 
identificação de carências e recursos destinados ao atendimento 
de projetos específicos, junto aos órgãos e entidades 
envolvidos; 

VI - exercer o controle dos projetos em execução, bem como 
orientá-los no seu aprimoramento; 

VII - exercer outras atividades correlatas. 
5. SUBORDINAÇÃO: 

a) Técnica: Coordenador de Apoio e Assistência à Pessoa 
Deficiente; 

b) Administrativa: Coordenador de Apoio e Assistência á 
Pessoa Deficiente. 
6. NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO: Segundo. 
7. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Permanente. 
8. ESTRUTURA: Básica. 
9. OBSERVAÇÃO: Área de execução. 
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Dec 15.614, de 18 de julho de 1973 

Autoriza a Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais a manter 
aprendizado profissional. para o 
excepcional e dá outras 
providências. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 76, inciso X, da 
Constituição do Estado, 

considerando a conveniência da participação do Estado no 
esforço comunitário para a adaptação do excepcional ao seu meio-

. ambiente, 
considerando, ainda, o êxito da experiência educacional que 

vem sendo desenvolvida pela Imprensa Oficial, em caráter 
r- 

 
informal, decreta: 

Art. 1" - A Imprensa Oficial do Estado manterá, em caráter 
experimental, aprendizagem profissional para o excepcional, até 
o limite de 30 (trinta) adaptandos, mediante exame psieo-medico-
pedagógico, em estabelecimento especializado. 

Parágrafo único - A aprendizagem de que trata o artigo será 
realizada na Seção de Habilitação Ocupacional da 
Superintendência Industrial. 

Art. 2° - Fica a Imprensa Oficial do Estado autorizada a 
atribuir ao excepcional, como estímulo a sua efetiva 
participação no aprendizado, o auxílio financeiro de Cr$ 100,00 
(cem cruzeiros) mensais, que correrá no presente exercício, pela 
dotação 04.16.01.000.0.01.3.1.4.0 - Encargos Diversos, do 
Orçamento vigente. 

Art. 3° - O Diretor da Imprensa OficiaL em Portaria, 
estabelecerá os critérios de recrutamento, a forma e a duração 
da aprendizagem a que se refere o artigo 1° deste Decreto. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando 
este Decreto em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 
1973. 

Rondon Pacheco - Governador do Estado 

OBS.: Texto retificado conforme publicação no MGEX dc 29 dc 
agosto de 1973, página 7, coluna 1. 
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Lei 8.503, de 19 de dezembro de 1983 

Regula a substituição de livros 
didáticos em escolas estaduais e 
dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Os títulos de livros didáticos adotados pelas 
escolas estaduais de 1 2" (Vetado) Graus de Minas Gerais não 
poderão ser substituídos em tempo inferior a 4 (quatro) anos. 

Art. 	- Cada escola estadual de Minas Gerais é autónoma 
para escolher os títulos de livros didáticos a serem sugeridos a 
seus alunos. 

Art. 3° - A definição dos títulos de livros didáticos, de 
que trata o artigo anterior, será feita em cada escola estadual, 
ouvidos os professores da mesma disciplina que, em reunião 
especialmente convocada para esse fim, coordenada pela 
supervisão pedagógica, decidirão, por maioria de votos, sobre a .  
escolha. 

§ 1° - Em caso de empate na votação, prevalecerá o título 
adotado anteriormente. 

§ 2° - A convocação dos professores para a escolha dos 
títulos de livros didáticos, a que se refere o artigo 2°, será 
feita pela direção da escola, observado o que dispuser a 
regulamentação desta Lei. 

§ 3° - A direção da escola estadual comunicará, por 
escrito, à Delegacia Regional de Ensino, os títulos de livros 
didáticos escolhidos para as diversas disciplinas. 

Art. 4° - Não poderão ser adotados livros didáticos que, 
por qualquer motivo, não possam ser reaproveitados. 

Art. 5° - É vedado às escolas estaduais, através de seu 
corpo docente, adotar qualquer expediente que obrigue o aluno a 
adquirir livros didáticos. 

Art. 6° - Esta Lei entra um vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
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conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de 
dezembro de 1983. 

Tancredo de Almeida Neves - Governador do Estado 
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Lei 8.518, de 19 de janeiro de 1984 
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Dispõe sobre a criação de escola 
de 2° Grau na rede estadual de 
ensino e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por 
decreto, escola de 2" Grau na rede estadual de ensino, 
observadas as normas do Conselho Estadual de Educação. 

Art. 2° - Até que se proceda à instalação da escola de que 
trata esta Leí, fica o Poder Executivo autorizado a 
comercializar vagas, mediante convênio com estabelecimentos da 
rede particular, para atender às necessidades de alunos carentes 
do ensino gratuito de 2° Grau. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vizor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 9 de 
janeiro de 1984. 

Tancredo de Almeida Neves - Governador do Estado 
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Lei 9.684, de 12 de outubro de 1988 

Dispõe sobre a matrícula de deficiente 
fisico em escola pública estadual. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica assegurada ao deficiente fisico portador de 
doença que dificulte a locomoção matrícula automática na escola 
pública estadual de 1" e 2" graus mais próxima de sua 
residência. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de 
outubro de 1988. 

Newton Cardoso - Governador do Estado 
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Lei 10.315, de 11 de dezembro de 1990 

Dispõe sobre a substituição de títulos de livros didáticos 
em escolas particulares de 1° e 2° graus do Estado de Mi-
nas Gerais e dá outras providências. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou e eu, em seu nome, nos termos do § 8° do artigo 70 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1°- Os títulos de livros didáticos adotados pelas es-
colas particulares de 1 0  e 2° graus não poderão ser substituídos 
em períodoinferior a 4 (quatro) anos. 

Art. 2°- Cada escola particular do Estado de Minas Gerais é 
autônoma para escolher os títulos de livros didáticos a serem 
sugeridos ao seu corpo discente. 

§ 1°- A escolha dos títulos de livros didáticos de que trata o 
artigo será feita em cada escola, em reunião para esse fim con-
vocada por sua direção e coordenada pela supervisão pedagógica. 

§ 2°- A decisão, quanto a cada título de livros didáticos, 
será obtida através de votação, da qual participarão os profes-
sores da mesma disciplina. 

§ 3°- Ocorrendo empate na votação, prevalecerá o título a-
dotado anteriormente. 

Art.. 3°- A direção da escola comunicará. por escrito à Dele-
gacia Regional de Ensino os títulos de livros didáticos escolhi-
dos para as diversas disciplinas. 

Art. 4°- Não poderão ser adotados livros didáticos que, por 
qualquer motivo, não possam ser reutilizados. 

Art. 5°- É vedado às escolas particulares, através de seu 
corpo docente, adotar qualquer expediente que obrigue o aluno a 
adquirir livros didáticos. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de de-
zembro dc 1990. 

Kemil Kumaira. - Presidente da Assembléia Legislativa MG. 
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Lei 10.379, de 10 de janeiro de 1991 

Reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como 
meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a lin-
guagem gestual codificada na Língua Brasileira de Si-
nais - LIBRAS. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. I"- Pica reconhecida oficialmente, pelo Estado de Mi-
nas Gerais, a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira 
de Sinais - LIBRAS - e outros recursos de expressão a ela asso-
ciados, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente. 

Art. 2°- Fica determinado que o Estado colocará, nas repar-
tições públicas voltadas para o atendimento externo, profissio-
nais intérpretes da língua de sinais. 

Art. 3°- Fica incluída no currículo da rede pública esta- 
dual de ensino estendendo-se aos cursos de magistério, formação 
superior nas áreas das ciências humanas, médicas e educacionais, 
e às instituições que atendem ao aluno portador de deficiência 
auditiva, a Língua Brasileira. de Sinais. 

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de 
janeiro de 1991. 

Newton Cardoso - Governador do Estado. 
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Leí 10.638, de 17 de janeiro de 1992 

Regulamenta a concessão de boLsa de estudo de que traia 
o § 1 °  do artigo 203 da Constituição do Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- As bolsas de estudo para o ensino fundamental e 
médio, de que trata o § 1" do artigo 203 da Constituição do Es-
tado, serão distribuídos na forma desta Lei. 

Art. 2°- O educando cuja renda familiar for inferior a 10 
(dez) salários mínimos e residir em localidade onde a rede pú-
blica não dispuser de vagas ou de curso regular fará jus a bolsa 
de estudos para o ensino fundamental c médio. 

Parágrafo único- Terá prioridade na concessão de bolsa de 
estudo o estudante matriculado no ano anterior em escola pública 
que não tenha vaga na série para a qual o estudante foi aprova-
do. 

Art. 3°- As bolsas garantirão a cobertura de 50% (cinquenta 
por cento) a 100% (cem por cento) do valor da anuidade, conforme 
está especificado no anexo desta Leí. 

Art. 4°- O valor a ser pago pela anuidade será igual a, no 
máximo, 80% (oitenta por cento) do valor cobrado normalmente pe-
lo educandário na mesma série. 

Parágrafo único- É vedado ao educandário cobrar pagamento, 
a qualquer título, do bolsista, exceto para complementação do 
valor da bolsa até o valor global estabelecido no artigo. 

Art. 5°- O educando beneficiado por bolsa de estudo esco-
lherá o estabelecimento de ensino de sua preferencia, observado 
o zoneamento escolar, sendo a bolsa de estudo renovada, anual-
mente, se mantida a condição que a possibilitou ou se a rede pú-
blica ainda não puder oferecer vaga. 

Parágrafo único- Perderá a bolsa o aluno que tiver uma re-
provação ou fornecer informações inverídicas no ato da inscri-
ção. 

Art. 6°- Somente poderão receber boLsistas os educandarios 
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comunitários, confessionais e filantrópicos devidamente regula-
rizados e que se inscreverem junto aos administradores do pro-
grama, ficando assegurado a eles o pagamento das anuidades até 
30 (trinta) dias após o vencimento, sob pena dos acréscimos le-
gais. 

Art. 7°- Os municípios poderão participar do financiamento 
do programa de bolsas de estudos de que trata esta Lei. 

Parátzrato único- Na alocação de recursos estaduais para o 
programa e na expansão de vagas, dar-se-á prioridade aos municí-
pios que participarem do financiamento de que trata o artigo. 

Art. 8°- Nenhum estabelecimento da rede particular poderá 
ter matrículas de bolsistas em número superior a 1/4 (um quarto) 
do total de seus alunos. 

Parágrafo único- Ficam os estabelecimentos de ensino obri- 
gados a. informar, até 20 de dezembro de cada ano, à Secretaria 
de Estado da Educação ou ao Conselho Municipal de Educação, onde 
.houver, o número de vagas disponíveis para concessão das bolsas. 

Art. 9°- O responsável pelo educandário enviará à comissão, 
prevista no artigo 11, declaração contendo o número de estudan-
tes matriculados, com bolsas decorrentes desta Lei, número dos 
demais alunos, valor da anuidade, além de outras informações ne-
cessárias à verificação do cumprimento das normas desta Lei. 

Ari. 10- A Secretaria de Estado da Educação dará. prioridade 
à expansão do atendimento na rede pública nas localidades com 
maior número de bolsistas, obrigando-se a oferecer, pelo menos, 
vagas adicionais em número igual ou superior a 50% (cinquenta 
por cento) do número de bolsas do ano anterior, sem prejuízo pa-
ra os municípios onde a presente Lei não puder ser aplicada por 
inexistência de escolas privadas. 

Parágrafo único- Assegurado o direito dos alunos já bolsis-
tas, não serão distribuídas novas bolsas enquanto não se cumprir 
o disposto no "caput" do artigo. 

Art. 11- O programa será administrado pelo Conselho Munici-
pal de Educação, onde houver, ou por comissão especial da qual 
participarão representantes da Secretaria de Estado da Educação, 
da Secretaria Municipal de Educação e de Associação de Pais. 

§ 1°- A seleção dos bolsistas será feita pela comissão de 
que trata o artigo. 
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§ 2°- Quando o número de pretendentes selecionados for su- 
perior ao número de bolsas oferecidas, a escolha se fará por 
sorteio público, previamente publicado e amplamente divulgado. 

Art. 12- O Ministério Publico Estadual, por meio do Promo-
tor responsável pela Defesa do Consumidor ou, na sua ausência, 
do Promotor local, será informado, pela comissão, dos atos con-
cernentes ao cumprimento desta Lei, para efeito de fiscalização 
de sua lisura. 

Art. 13- ( Vetado). 

Art. 14- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei, es-
pecialmente no que diz respeito os critérios de comprovação de 
renda familiar, de inexistência de vagas ou de cursos regulares 
e prazos de inscrição de candidatos a bolsa de estudos. 

Art. 15- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
cessando seus efeitos a partir de 31 de dezembro de 1994. 

Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de 
janeiro de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 3" da Lei n" 10.638, de 17 de janeiro de 
1992). 

RENDA FAMILIAR MENSAL VALOR DA BOLSA A SER 
CONCEDIDA 

até 2 salários mínimos 100% 
De 2 SM a 3 SM 90% 
De 3 SM a 4 SM- 80% 
De 4 SM a 5 SM 70% 
De 5 SM a 10 SM 50% 

Texto retificado conforme 1v1GEX de 15.02.92 - P. 01. 
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E Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Tino IV - DA SOCIEDADE 
CAPÍTULO I - DA ORDElvl SOCIAL 

Seção III - Da Educação 

Art. 203 - Os recursos públicos serão destinados às escolas 
públicas e podem ser dirigidos às escolas comunitárias, confes-
sionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação; 

II - assegurem a destinação do seu patrimônio a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder 
Público, no caso de encerramento de suas atividades. 

§ 1° - Os recursos de que trata este artigo poderão ser 
destinados a bolsas de estudo para ensino fundamental e médio, 
na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de 
recursos, quando houver falta de vagas e de cursos regulares da 
rede pública na localidade da residência do educando, obrigado o 
Poder Público a investir prioritariamente na expansão de sua 
rede na localidade. 
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Dec 34.077, de 21 de outubro de 1992 

Regulamenta a lei n° 10.638, de 17 de janeiro de 1992, 
que dispõe sobre concessão de bolsa de estudo. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribui-
ção que lhe confere o artigo 90, inciso VII, da Constituição do 
Estado, 

Decreta: 

Art. 1°- Fica criado o Programa Estadual de Bolsa de Estu-
do, que será administrado pelos Conselhos Municipais de Educa-
ção. 

Parágrafo único- Nas localidades onde não houver Conselho 
Municipal de Educação, o Programa será administrado por comissão 
especial, instituída legalmente pelo Poder Público Municipal, da -
qual participarão representantes da Secretaria de Estado da Edu-
cação, do órgão municipal de educação e de associações de pais. 

Art. 2°- Anualmente, após a. realização do cadastramento es-
colar, e apurado o déficit de vagas na rede pública por meio da 
comparação entre a demanda e a. capacidade de atendimento, a Se-
cretaria de Estado da Educação fará publicar, no Órgão Oficial, 
relação dos municípios, especificando, por nível de ensino, o 
número de bolsas de estudo a serem concedidas pelo Poder Público 
Estadual. 

Art. 3°- Os candidatos a bolsa de estudo deverão fazer sua 
inscrição no período de 15 de novembro a 15 de dezembro, no Con-
selho Municipal de Educação, ou na comissão de que trata o arti- 
go 1°. 

Parágrafo único- No ato de inscrição, o responsável pelo 
candidato apresentará declaração de residência e do valor da 
renda familiar, feita de próprio punho e com assinatura também 
de duas testemunhas, ficando essa declaração, caso o candidato 
seja selecionado, sujeita a comprovação pelo confronto com de-
claração para imposto de renda, contracheque, carteira de traba-
lho, ou documento congênere. 

Art. 4^- Compete à Secretaria de Estado da Educação, no 
prazo de sessenta dias, contados da publicação deste Decreto, 
baixar normas complementares, para o cumprimento de suas dispo-
sições. 
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Art. 5°- A renovação de bolsa de estudo parcial, financiada 
com recursos da Quota Estadual do Salário-Educação, já concedida 
pela Secretaria de Estado da Educação, ficará condicionada, a 
partir de 1993, ao cumprimento do disposto nos artigos 1° e 5° 
da Lei n° 10.638, de 17 de janeiro de 1992. 

Parágrafo único- A bolsa de estudo de que trata este artigo 
terá validade: 

a)- até a conclusão do grau de ensino em que o bolsista se 
encontre matriculado, se concedida até o ano de 1991; 

b)- até o final do corrente ano, podendo ser renovada, ob-
servado o disposto no "caput" deste artigo, se concedida em 
1992. 

AI 6°- Fica revogado u Decreto n° 13.526, de 1 . 2 de março 
de 1971, resguardado, até o final do ano letivo de 1993, o di-
reito dos alunos contemplados com a gratuidade nele prevista. 

Parágrafo único- A gratuidadc concedida cm anos anteriores 
a 1992, com base no Decreto de que trata este artigo, terá vali-
dade até a conclusão do grau de ensino em que o bolsista se en-
contre matriculado. 

Art. 7°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art.. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de outubro 
de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.868, de 25 de agosto de 1992 

Dispõe sobre a aplicação gratuita dos testes de 
acuidade visual e auditiva nos alunos da pré- 
escola e do 1° grau das redes pública e parti-
cular de ensino. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou e eu, em seu nome, nos termos do § 8° do art. 70 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1°- Fica obrigatória a aplicação gratuita dos Testes 
de Acuidade Visual e Auditiva nos alunos da pré-escola e do 1° 
grau das redes pública e particular de ensino. 

Parágrafo único- Os testes de que trata este artigo são os 
iniciais de diagnóstico e deverão ser aplicados nas escolas ou 
em centros de saúde por profissional treinado por órgão estadual 
ou municipal de saúde. 

Art. 2°- A deficiência visual ou auditiva, uma vez consta- 
tada, deverá ser comunicada aos pais do aluno portador da defi- 
ciência, os quais serão orientados quanto ao encaminhamento da 
criança para tratamento específico de saúde. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de 
agosto de 1992. 

Romeu Queiroz - Presidente da Assembléia Legislativa MG. 
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Lei 10.889, dc 08 de outubro de 1992 

Regulamenta o artigo 214, § 1°, inciso I, 
da Constituição do Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado 
da Educação, promoverá, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
publicação desta Lei, os meios necessários à especialização de 
professores em Educação Ambiental, em número suficiente, de for-
ma que cada escola do Estado tenha coordenador de programas de 
ensino e de atividades daquela disciplina. 

Art. 2°- A Secretaria de Estado da Educação e a Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, ouvidos os demais órgãos en- 

r" 	 volvidos na questão ambiental do Estado, elaborarão o cunfeulo 
mínimo necessário à capacitação dos professores-coordenadores de 
programas de ensino e de atividades de educação ambiental nas 
escolas de nível fundamental e de nível médio. 

§ 1°- O currículo de que trata este artigo será submetido à 
f-^ 	 aprovação do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Esta- 
I 	 dual de Política Ambiental - COPAM. 

§ 2°- Na elaboração do currículo levar-se-á em conta que ao 
professor-coordenador cabe: 

propor eixos temáticos e módulos interdisciplinares de 
ensino que entrelacem as atividades das várias disciplinas, no 
que couber, com a questão ambiental; 

II- incentivar e apoiar os programas de educação ambiental 
da escola, como coordenador de recursos didáticos e consultor a 
serviço das várias disciplinas; 

E. 

III- discutir com a administração da escola e com os pro-
fessores os programas de ensino e as atividades práticas de edu-
cação ambiental a serem implementadas pelo conjunto da escola, 
selecionando-os, democraticamente, com a anuência do corpo do-
cente; 

IV- avaliar o resultado das experiências de educação ambi-
ental, sempre em sintonia com o corpo administrativo e de pro-
fessores. 

Art. 3°- O curso de capacitação para o professor-coordena- 
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dor terá duração mínima de 190 (cento e noventa.) horas-aula e 
será oferecido por instituição de ensino superior, no período de 
férias escolares, obedecido o currículo mínimo aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação e pelo Conselho Estadual de Poli-
tica Ambiental - COPAM. 

Parágrafo único- O curso de que trata este artigo visa pre-
parar o professor para propor, incentivar, apoiar e coordenar os 
programas interdisciplinares de ensino e de atividades de educa-
ção ambiental dentro das unidades escolares, não o habilitando a 
ministrar a disciplina Educação Ambiental. 

Art. 4°- As unidades escolares estabelecerão, no seu plano 
anual de trabalho, número de horas suficientes para a discussão 
e a programação das atividades de educação ambiental a serem 
realizadas pelo conjunto da escola. 

Art. 5°- Os programas de ensino e as atividades de educação 
ambiental deverão enfatizar a observação direta da natureza, o 
estudo do meio, a pesquisa de campo e as experiências práticas 
que induzam o aluno à ação concreta no meio ambiente que lhe é 
próximo. 

§ 1°- Serão promovidas, em sala de aula, pelo professor-co-
ordenador, discussões teóricas acerca dos aspectos ecológicos, 
históricos, políticos, éticos, econômicos e socioculturais da 
questão ambiental. 

§ 2°- A administração da escola promoverá os meios e esta-
belecerá o horário para que as atividades extraclasses de que 
trata este artigo possam ser realizadas. 

Art. 6°- Cabe à Secretaria de Estado da Educação e à Funda- 
ção Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, cada uma no seu âmbito 
de atuação, a tarefa de envidar esforços conjuntos para que esta 
Lei seja cumprida. 

Art. 7°- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 8°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 08 de 
outubro de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Constituição do Estado de Minas Gerais. 

TÍTULO IV - DA SOCIEDADE 
CAPÍTULO I - DA ORDEM SOCIAL 

Seção VI - Do Meio Ambiente 	• 

Art. 214 - Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali-
dade de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de 
defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras. 

§ 1° - Para assegurar a efetividade do direito a que se 
refere este artigo, incumbe ao Estado, entre outras atribuições: 

I - promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e disseminar, na forma da lei, as informações necessárias 
à conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
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Lei 11.036, de 14 de janeiro de 1993 

Obriga escolas a tomarem públicos dados 
escolares relativos ao seu desempenho. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - As escolas de nível fundamental e médio supervi-
sionadas pelo Estado ficam obrigadas a informar publicamente à 
sociedade dados relevantes relativos a seu desempenho, afixan-
do-os em lugar de fácil acesso, junto à secretaria do estabele-
cimento. 

§ 1° - Para cumprimento do que estabelece este artigo, con-
sideram-se relevantes: 

1- o número de alunos matriculados por série; 

II - o percentual de alunos aprovados por série; 

III - o percentual de alunos reprovados por série; 

IV - o percentual de alunos que abandonaram a escola por 
série; 

V - o percentual global de repetência e abandono escolar, 
tomando-se por base o número de alunos matriculados na escola a 
cada ano. 

§ 2° - Os percentuais de que trata o parágrafo anterior de-
verão ser acompanhados da quantidade de alunos, identificada nu-
mericamente, a eles correspondente. 

Art. 2" - As informações descritas no artigo anterior deve- 
rão ser tomadas públicas a cada ano, em período que anteceda a 
matrícula, e, até o encerramento deste, permanecer expostas para 
conhecimento dos interessados. 

Art. 3 0  - O Coleado da escola ou órgão equivalente, reu-
nido cum o Diretor, deve tomar conhecimento de tais indicadores 
para analisá-los com o objetivo de fazer planejamento futuro das 
atividades pedagógicas do estabelecimento, transcrevendo-os em 
seu livro de atas. 

Art. 4° - Cabe à Secretaria de Estado da Educação, por seus 
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órgãos técnicos competentes, disciplinar e fiscalizar o que es-
tabelece esta Lei. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de 
janeiro de 1993. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.871, de 23 de agosto de 1995 

Dispõe sobre o programa de alimentação escolar da 
rede pública estadual. 

O povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou, e eu, em seu nome, nos termos do § 8° do art. 70 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° - O Estado manterá programa de alimentação escolar 
destinado aos alunos de creches e de classes da educação pré-
escolar, do ensino fundamental e da educação especial matricula-
dos nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. 

Art. 2° - Na execução do programa, será observado o seguin- 
te: 

1 - a. universalização do atendimento; 

II - a gratuidade da alimentação oferecida; 

- a manutenção da distribuição de alimentos durante as 
férias escolares; 

IV - a participação da comunidade na busca de soluções, na 
formulação de estratégias, na avaliação de resultados e na 
fiscalização da aplicação de recursos destinados à alimentação 
escolar; 

- o respeito à cultura. alimentar do educando. 

Art. 3° - O programa de alimentação escolar da rede pública 
estadual será financiado com: 

1 - recursos do blindo Estadual de Alimentação Escolar, a 
ser criado por lei; 

II - transferências de recursos provenientes de convênios 
celebrados com a União; 

ra - recuinos de qualquer natureza. 

Art. 4" - A aquisição, a preparação e a distribuição dos 
produtos alimentares necessários à execução do programa serão 
realizadas pela unidade escolar, com os recursos a ela repassa-
dos para esse tim. 
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Parágrafo único - Compete ao colegiado das unidades escola-
res orientar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as etapas do pro-
cesso de que trata este artigo, respeitadas as normas legais. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na. data de sua 
publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de 
agosto de 1995. 

Agostinho Patrús - Presidente da ALMG 
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Lei 11.944, de 20 de outubro de 1995 

Estabelece critérios para a implantação dos 
centros profissionalizantes previstos no 
artigo 224 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
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decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" - Os centros profissionalizantes para treinamento, 
habilitação e reabilitação profissional do portador de 
deficiência e do acidentado no trabalho, previstos no art. 224, 
IV, da Constituição do Estado, deverão ser instituídos de acordo 
com as demandas regionais e locais. 

Art. 2° - Os centros profissionalizantes desenvolverão 
programas de: 

I - estágio ou outra forma de treinamento remunerado para 
os portadores de doficiancia e para os acidentados no trabalho 
em processo de aprendizagem; 

II - inserção de seus formandos no mercado de trabalho; 
III - acompanhamento de seus egressos durante o período de 

adaptação profissional. 

t. 	 Art. 3° - Os serviços oferecidos pelos centros profissiona- 
lizantes serão orientados por equipes multidisciplinares, cons-
tituídas por profissionais que atendam aos seguintes requisitos: 

I - especialização na aplicação de modernos métodos e 
técnicas de treinamento, habilitação e reabilitação profissional 
de portadores de deficiências; 

II - especialização na área da demanda predominante na 
região onde for instalado o centro profissionalizante. 

Art. 4° - São pré-requisitos para o ingresso nos programas 
de capacitação para o trabalho: 

I - teste de aptidão profissional e orientação vocacional 
para aqueles com disfunções fisieas, sensoriais e mentais natas 
ou adquiridas antes do ingresso no mercado de trabalho; 

II - relatório médico que recomende a reabilitação e a 
reciclagem profissional para os acidentados no trabalho. 

Art. 5" - O Sistema Nacional de Empregos - SINE - participa- 
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rá do encaminhamento dos formandos ao mercado de trabalho. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 7° - R.evogam-se as disposições em contrário, 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de 
outubro de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Constituição do Estado de Minas Gerais. 

TÍTULO IV - DA SOCIEDADE 
CAPÍTULO I - DA ORDEM SOCIAL 

Seção VIII - Da Família, da Criança, do Adolescente, do Portador de 
Deficiência e do Idoso 

Art. 224 - O Estado assegurará condições de prevenção das 
deficiências fisica, sensorial e mental, com prioridade para a 
assistência pré-natal e à infância, e de integração social do 
portador de deficiência, em especial do adolescente, e a facili-
tação do acesso a bens e serviços coletivos, com eliminação de 
preconceitos e remoção de obstáculos arquitetônicos. 

V - implantar sistemas especializados de comunicação em 
estabelecimento da rede oficial de ensino de cidade-pólo • 
regional, de modo a. atender às necessidades educacionais e 
sociais de portador de deficiência visual ou auditiva; 
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Lei 12.084 , de 12 de janeiro de 1996 

Assegura a livre organização estudantil 
e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome ;  sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - É livre a organização e o funcionamento de grê-
mios estudantis ou entidades similares nos estabelecimentos de 
ensino de 1° e 2" graus, públicos ou privados. 

Parágrafo único - As entidades de que trata este artigo, 
entre outras funções, representarão os interesses dos alunos e 
expressarão suas reivindicações. 

Art. 2° - Compete exclusivamente aos estudantes dispor so- 
bre a criação, a estruturação normativa, a organização, o fun-
cionamento e as modificações das entidades mencionadas no artigo 
anterior. 

MI. 3° - Fica vedada a interferência externa nas ativida-
des próprias das entidades de que trata esta Leí. 

Art. 4° - A direção dos estabelecimentos de ensino garanti; 
rá, na esfera de sua unidade: 

- local para realização de reuniões e atividades asseme-
lhadas, desde que solicitado com antecedência mínima de 7 (sete) 
dias; 

II - espaço para divulgação das atividades e das promoções 
do grêmio estudantil em local de grande circulação de alunos; 

III - livre circulação e expressão dos dirigentes dos grê-
mios estudantis e das entidades representativas de estudantes, 
de âmbito municipal, estadual, regional ou nacional. 

Art. 5° - É garantida a matrícula dos membros dos grêmios 
estudantis, exceto quanto: 

1 - o aluno, ou seu responsável legal, fizer opção por dei-
xar a instituição escolar; 

II - o aluno praticar ato incompatível com sua condição de 
estudante, comprovado em processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica- 
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çâo. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de 
janeiro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.490, de 16 de abril de 1997 

Institui o Programa Estadual Adote 
uma Escola. 

0Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual Adote uma 
Escola, com o objetivo de promover a participação de pessoas 
jurídicas em ações que visem à melhoria da qualidade do ensino 
na rede pública estadual. 

Parágrafo único - A participação das pessoas jurídicas no 
programa poderá dar-se sob a forma de doação de equipamentos, de 
realização de obras de manutenção, conservação, reforma e 
ampliação de prédios escolares on de outras ações que atendam à 
finalidade prevista no %apure deste artigo. 

Art. 20  - Para participar do programa de que trata esta 
lei, a pessoa jurídica fumará teimo de cooperação com a direção 
da escola a ser adotada, otnido o seu colegiado 

Art. 3° - A pessoa jurídica cooperante poderá divulgar, 
para fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em 
beneficio da escola adotada. 

Parágrafo único - A forma e os meios a serem utilizados 
para a divulgação serão estabelecidos no tenho de cooperação 
fumado entre a escola e o cooperante. 

Art. 	- A cooperação não implicará ônus para o poder 
público nem prerrogativa para o cooperante, respeitado o 
disposto no artigo 3° desta lei. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua 
publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de 
abril de 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.491, de 16 de abril de 1997 

Determina a inclusão de 
conteúdo e atividades voltadas 
para a orientação sexual no 
currículo do ensino fundamental e 
dá outras providências. 	' 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

MI. 1° - Os estabelecimentos do ensino fundamental da rede 
estadual incluirão, no programa de ensino da matéria Ciências 
Físicas e Biológicas, integrante da base nacional comum, 
conteúdo e atividades voltadas para a orientação sexual. 

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá oferecer 
sugestão de conteúdos de orientação sexual aos estabelecimentos 
de ensino, bem como providenciar a divulgação de textos 
relativos à matéria e a distribuição do material didático 
correspondente. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei, 
particularmente no que se refere a prazos e condições para seu 
cumprimento, segundo as peculiaridades de cada estabelecimento 
de ensino. 

Art. 3° - Esta lei entra em rigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de 
abril de 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
F. 
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