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LEI No 1 DE 8 DE SETEMBRO DE 1947

Cancela dotações orçameniárias e abre crédito supleinel(jaJ

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

Art. 1. - Ficam canceladas, no Departamento de Compras
e Fiscalização, as seguintes (lotações orçamentárias:

Verba 025-51 (5202)	Cr 20.000,00;
Verba 025-20 (8243)	Cr$ 320.000,00;
Verba 025-51 (8252) - Cr 50.000,00.
Art. 2. - Fica o Poder 'Executivo autorizado a abrir o cré-

dito suplementar de Cr$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil cru-
zeiros) à verba - 037-54 (8243) vestuário e alimentação, do
Orçamento vigente da Secretaria do Interior.

Ari. 3•9	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.
- Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencei', que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio do Govêrno do Estado de Minas (Ci"iiS, eloBelo Horizonte, aos 8 de setembro (lo 1917.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.
José de Magalhães Piiio.

LEI N.Q 2, DE 15 DE SETEMtIBO DE 1917

Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr 4(10. 000,00,
para custear despesas do Tribunal Regional Eleitoral

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cr(-
dito especial de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para
atender ao pagamento de despesas com material destinado ao ser-
viço do Tribunal Regional Eleitoral, a partir do exercício de 1947.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data cio sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto a tôda.s as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a calIpraili e
cumprir,. to inteiramente como nela se contéiii
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Companhia Sul Mineira de Eletricidade, S.A. - for-
necimento de luz ao Grupo Escolar de Paraisópo-
lis, durante o quarto trimestre de 1945.......

Companhia Sul Mineira de Eletricidade, S.JA. - for-
necimento de luz ao Grupo Escolar "Minas Ge-
rais", de Alfenas, durante o quarto semestre de 1945

50,10 1

49,00 1

9.603,90
Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio do Govêm-no do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brant.
José de Magalhães Pinto.
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Dada no Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 15 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.
José de Magalhães Pinto.
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LEI N.° 3, DE 3 DE OUTUBRO DE 1947

Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$ 9.603,90 à
Secr&aria de Educação

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 abrir o cré-
dito especial de Cr$ 9.603,90 (nove mil seiscentos e três cruzeiros
e noventa centavos), para pagamento de adicionais de 10%, alu-
guel de prédio e fornecimento de energia elétrica, ao Ensino Pri-
mário, aos seguintes: Cr$
Francisco Tibúrcio de Oliveira - Diretor do Grupo

Escolar "Modestino Gonçalves", de Santa Luzia -
adicionais de 10% no período de 15 de junho de
1944 a 31 de dezembro de 1946...........

Maria das Dores Pereira - Professôra das Escolas
Reunidas de Urucânia, município de Ponte Nova

adicionais de 10% no período de 24 de abril a
31 de dezembro de 1946...................

Isabel de Lima Vioti -- Professôra do Grupo Escolar
de Baependi - adicionais de 10% no período de
13 de fevereiro a 31 de dezembro de 1946 ......

Maria Antonieta Lorandi Fialho -- Professora do Gru-
po Escolar de Pequerí, município de Bicas - adi-
cionais (te 10% no período de 6 de junho de 1945
a 31 de dezembro de 1946.................

Amália Paulina de Abreu Chagas - Professôra da Vila
Lamim, município de Rio Espera - adicionais
de 10%, no período de 12 de março de 1941 a
31 de dezembro de 1946.................

Maria Luiza Mourão Rocha - Professôra do Grupo
Escolar de São João Evangelista - adicionais de
10% no período de 2 de março a 31 de dezembro
de 1946............................

Elvira Magalhães - Diretora do Grupo Escolar de Mu-
zainhinho adicionais de 10% no período de 19
de maio a 31 de dezembro de 1945...........

Antão Vieira dos Santos - Aluguel do prédio ocupado
pelo Grupo Escolar de Porteiiinha, durante o ano
de1945...........................

Vigário da Paróquia (te Cordisburgo - aluguel do pré-
dio onde funciona o Grupo Escolar de Cordisbur-
go, no período de março a dezembro deil1945.

Companhia Sul Mineira de Eletricidade, S.A. for-
necimento de luz à Escola Noturna de Alfenas,
durante o quarto trimestre de 1945...........

LEI N.9 4, DE 3 DE OUTUBRO DE 1947

Autoriza a abertura de um crédito suplementar de Cr$ 3.000.000,00
à verba 025-45 (8693), do Departamento de Compras e Fiscalização

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito suplementar de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros),
à verba 025-45 (8693) - Material para a Imprensa - do Depar-
tamento de Compras e Fiscalização.

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

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

Dada no Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

LEI N. 5, DE 3 DE OUTUBRO DE 1947

Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$ 22.196,40, à
Secretaria das Finanças

	600,0o	O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-

	

1.500 100	dito especial de Cr$ 22.196,40 (vinte e dois mil cento e noventa
e seis cruzeiros e quarenta centavos), para pagamento a diversos,
como segue:

66,90

2.404,00

404,00

630,20

818,50

2.078,00

594,10

408,80
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Cr$

1.200,00

720,00

600,00

720,00

200,00

3.000,00

2.833,30

1.100,00

720,00

1.080,00

2.280,10

100,00

180,00

960,00

600,00

300,00

480,00

1 .120,00

Irincu Torres Brochado aluguei (lo prédio ocupado
pela coletoria de Unai, no período de janeiro a
dezembro de 1946.....................

Edson Miranda aluguel do prédio onde funciona a
coletoria de Açucena, no período de 1. 1 de julho
a 31 de dezembro de 1945.................
Aristóteles Garcia do Carmo aluguel do prédio
onde funciona a coletoria de Mantena, no período
de outubro a dezembro de 1945.............

Fulgêncio José Alves - aluguel do prédio onde fun-
ciona a coletoria de São João do Paraíso, no
prédio de 1.° de abril a 31 de dezembro de 1946.

João Guilher1ie Milagres	aluguel do prédio onde
funciona a coletoria de Mantena, no mês de abril
de1946...........................

Fioravante Padula aluguel do prédio ocupado pela
coletoria de Espera Feliz, no período de janeiro
a dezembro de 1946...................

Francisco Cardoso Brochado aluguel do prédio ocu-
pado pelos Serviços Fiscais de Poços de Caldas,
no período de 10 de junho a 15 de setembro de 1946.

Alvim Drumond aluguel do prédio ocupado pela
coletoria de Laginha, no período de 1. 1 de feverei-
ro a 31 de dezembro de 1946................

Romualdo Alves Martins - aluguel do prédio ocupado
pela circunscrição de Extrema, no período de 1.0
de abril a 31 de dezembro de 1946...........

Alberto Vieira e Silva - aluguel do prédio ocupado
pela Circunscrição de Botelhos, no período de 1.0
de julho a 31 de dezembro de 1946...........

Companhia Aliança da Bahia - aluguel do prédio ocu-
pado pelas 1.0 e 2.0 coletorias de Juiz de Fora, no
período de 10 de outubro a 31 de dezembro de 1946.

Ibraimn Antônio Bita -- aluguel do prédio ocupado pela
coletoria de Mercês, no período de 1.0 a 31 de de-
zembro de 1946........................

Amália Gonçalves - aluguel do prédio ocupado pela
coletoria de Mesquita, no período de 1.1 de outubro
a 31 de dezembro de 1945.................

Boniolava Rocha e Silva -. aluguel do prédio para o
pôsto de fiscaiização de Teófilo Otoni, no período
de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1946.......

Conceição Duarte Mcigaço aluguel do prédio para a
coletoria de Pequi, no período de 1.0 de janeiro a 31
de dezembro de 1946.....................

Sebastião Fernandes Mourão - aluguel do prédio para a
coletoria de Sabinópolis, no período de 1.° de ou-
tubro a 31 de dezembro de 1945.............

Auta de Lima Brito aluguel do prédio para a coletoria
de Porteirinha, durante o período de 1.0 de janeiro a
31 de dezembro de 1946...................

Itabirense Futebol Clube -- aluguel do prédio para a co-
letoria de Itabirito, no período de 1. 1 de agôsto a
31 (te dezembro de 1946.................

João Teixeira Pinto - aluguel do	o .. .
teria de Paraisópolis, no perío ü de 1. de jttiieii'o a
31 de dezembro de 1946...................

Olívio de Araújo - aluguel do prédio para .a coletoria de
Mutum, no período de 1.0 de janeiro a 31 de de
zeiabro de 1946.......................

José e Alice de Paula - aluguel do prédio para a co-
letoria (te Visconde do Rio Branco, no período tio
25ie maio a 31 de dezembro de 1946.........

Julieta Cândida Maranesi	aluguel do prédio para a
coletoria de Serrania, durante o ino; de '!c'rohio
de1945.	..........................

22.
Art. 2. 9	eg.-e . .........	eta	oiti,io, enlratt

esta lei eia vigor na data de sua publicação
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem

Incuto e execução desta lei pertencer, que-a cumpram e
prir tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio do Govêrno do Et o
Belo Horizonte, aos 3 (te outubro (íO 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magallmães Pinto.

LEI N. v 6, DE 3 DE o	Lflb) i)! ll7

Fixa o número de Vereadores nas Câmaras Municipais, tic Juí:ett de
Paz e respectivos suplentes e contém outras disposiçães

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, ema seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 -- Os primeiros Vereadores das Câmaras Municipad
serão eleitos por voto direto e secreto, respeitada a mepresentaeã
proporcional dos partidos, na forma da lei, no dia 23 de novembro
dêste tino.	 -

Art. 2.° - Será o seguinte o número de Vereadores para cada
Município

9 Vereadores para os Municípios de população inferior a vinte
mil habitantes;

11 Vereadores para os Municípios de população entre vinte e
trinta mil habitantes;

13 Vereadores para os Municípios de população entre trinta e
quarenta mil habitantes;

15 Vereadores para os Municípios de população superior a qua-
renta mil habitantes;

21 Vereadores para o Município da Capital.
Parágrafo único -- A fixação do número de Vereadores para

cada Município, nos têrmos (lêste artigo, far-se-á com base na infor-
mação oficial de 1. de janeiro Co corrente ano, do Depariaimiento
Estadual de Estatística.

Art. 30 - Diplomados os Vereadores, reunir-se-ão, dentro de
trinta (lias, mnediamite convocação (lo mais votado e Sob a presidên-
cia dêste, elegendo a Mesa (Ia Câmara Municipal para a primeira
legitt.tna.
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§ 1.' -- A Mesa compor-se-á de um presidente, Uni primeiro e
segundo secretários.

§ 2. - Na mesma sessão em que fôr eleito, o presidente empos-
sar-se-á no cargo, prestando o seguinte compromisso

"Prometo desempenhar leal e honradamente as funções
de Presidente da Câmara dêste Município."

§ 31	Em seguida, o presidente emossará os secretárs elei-
tos, tomando-lhes idêntico compromisso.

Art. 4. 1 - Conjuntamente com os Vereadores serão eleitos, por
voto direto e secreto, o Prefeito e o Vice-Prefeito, que, diplomados,
se empossarão, dentro de trinta dias, perante as Câmaras Municipais,
se estiverem instaladas e reunidas, ou, decorrido êstç prazo, nos
cinco dias seguintes, perante o Juiz de Direito da Comarca, ou, na
falta (lêste, daquela que fôr mais próxima.

Art. 5•0 Haverá em cada Distrito um Juiz de Paz e dois su-
plentes eleitos por voto direto e secreto, conjuntamente com os Ve-
readores, Prefeito e Vice-Prefeito.

Parágrafo único - O Juiz de Paz e respectivos suplentes toma-
rão posse dentro de trinta dias, depois de diplomados, perante o Juiz
de Direito da Comarca ou perante o Prefeito Municipal.

Art. 6. Os Prefeitos, para que possam candidatar-se, no Mu-
nicípio, a Vice-Prefeito, Vereador e Juiz de Paz e suplentes nas pró-
ximas eleições, dverão afastar-se do cargo quarenta dias antes da
data do pleito.

Art. 7•0 - Fica em vigor a Lei Estadual n.° 183, de 2 de dezem-
bro de 1936, naquilo que fôr aplicável e não contrarie o disposto
nesta lei.

Art. 8.° -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispoições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas 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 do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 8 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

LEI N.° 7, DE 8 DE OUTUBRO DE 1947	 .1
Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$ 16.262,40,

ao Departamento Estadual de Saúde

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

Art. 1.0 -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
;,eiat de Cr$ 16. 262,40 (demesseis mil duzentos e sessenta e dois

cruaeir3s e quarenta centavos), para pagamento ao Dr. Caio Líba-
no de Noronha So es, médico-alienista do Instituto "Raul Soares",
referente a venciniantos e abono de filhos, no período de 1. 1 de
janeiro a 18 de junho de 1946.
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Art. 2." - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em Contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio do Govêi-no do Ftad( 1c Minas (ielais, em
Belo Horizoilte, aos 8 de outubro de 197.

MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeiï Bra.o;
José de Magalhães Pinta

LEI N.° 8, DE 8 DE OUTU1i1u DE 1917

Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$ 27.517,20, àSecretaria da Viação e Obras Públicas

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um cré-
dito especial de Cr$ 27.517,20 (vinte e sete mil quinhentos e de-
zete cruzeiros e vinte centavos) à Secretaria cia Viação e Obras
Públicas, destinado ao pagamento das seguintes despesas

--
(r

Prefeitura Municipal de Manga - Pagamento das
obras de esgotamento da lagoa existente na-
quela cidade .........................

Floriano Neiva de S. Tôrres - Aluguel do prédio
onde funciona o escritório da 24." Circunsci-j
ção, relativo ao período de agôsto a dezembro
de 1945 .............................

Paulo Gontijo - Juros de mora proveniente de
despesas realizadas com obras de calçamento
de um trecho da Estrada Barbacena Juiz de
Fora .........................

27.517,20
Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento

eexecução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Icizonte, aos 8 de outubro de 1947.

MILTON SOARES C,cMpos
José Rodrigues Seabra
José (te Mogotlules Pinto

1

11.771,80

2.500,00

13.245,40
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Arlindo Reis ........................
Edmundo Loures ......................
Fábio Vieira Marques ...................
Floriano Neiva Bernardes . . . . ............
Francisco Carvalho Bernardes ............
Guilherme Giesbrecht ....................
Humberto Augusto Wiike Borato ............
Heitor Gomes Bizzoto ....................
Italo Américo Dineli ..................
Jamnes Barros ........................
João A. Pimenta de Carvalho ..............
João B. da Guedes ..................
João Hylgertt Coelho ....................
José Calazans Ferreira ..................
José Guimarães de Almeida ..............
José Henrique de Carvalho ................
Jouhert Guiniarães ......................
Luiz Fernandes de Sousa .................
Maximiano Pezzi ......................
Newton Cardoso de Sousa ................
Nilori Gomes ..........................
Osvaldo de Freitas ....................
Otaviano Ventura da Silva ..............
Shakespeare Gomes .....................
Silviano Azevedo .......................
Vaifrido Machado Mendonça ..............
Carlos Cunha Meio ....................

2.940,00
960,00
700,00
560,00
680,00
600,00
176,00
600,00
200,00

2.440,00
400,00
600,00
750,00

1.240,00
1 .700,00

15,00
840,00

j . 64 0,00
842,70
600,00

1.880.00
160.00
480,00
80,00

3.600,00
960,00
480,00

—27. 163,70
Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

alento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio do Govêmno do EsLaic de i\linas Cerais, eia
Belo Horizonte, aos 9 de outubro de 19

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 9, DE 8 DE OUTUBRO DE 1947

Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$ 45.717,60,
ao Departamento de Estradas de Rodagem

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir uni cré-
dito especial de Cr 45. 717,60 (quarenta e cinco miLetecentos e
dezessete cruzeiros e sessenta centavos), destinado ao pagamento de
despesas com a conservação de Estradas de Rodagem, como segue

Cr$
Prefeitura Municipal de Monte Azul Serviços

com a conservação das Estradas de Rodagem
da 6. Residência, no período de janeiro a ju-
lho de 1942 .......................	39.990,00

Júlio Francisco de Figueiredo - Serviços com a
conservação das Estradas de Rodagem da 6.'
Residência ......................	1.277,10

St. John dei-Rei Mining Coinpany Ltd.	Fome-
cimentos feitos à 1.0 Residência, em fevereiro
e maio de 1945 ....................	4.450,30

45.717,60
Art. 2.°	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a lôdas as auLoridad a quem o conheci-

mento e execução desta lei pelencr, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como i la se contém.

Dada no Palácio do Govêrno do Estado de Minas, em Belo Ho-
rizonte, aos 8 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalliães Pinto

LEI	10, DE 9 DE OUTUBRO DE 1947

Autoriza a abertura (te um crédito especial de Cr$ 27.163,70, à
Secretaria da Viação e Obras Públicas

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um cré-
dito especial de Cr 27.163,70 (vinte e sete mil cento e sessenta e
três cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de diárias ven-
cidas por funcionários da Secretaria da Viação e Obras Públicas,
como segue

Cr

Andr Manias de Andrade Filho ............640,00
Antônio Carmo Pinheiro ................400,00

LEI N.° 11, DE 9 DE OU'FUBR() DE 1917

Autoriza a abertura de um crédito especial de Gr 20. 426,40, à
Secretaria das Finanças

() Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei

Ar[. 1.0 - Fica o Poder Executico autorizado a abrir um cré-
dito especial de Cr 20.426,40 (vinte mil quatrocentos e vinte e seis
cruzeiros e quarenta centavos), para paganiento à Companhia Tele-
fônica Brasileira, provre ir	(t	,I,1e niu	ei L	à(las F'inaneas, em 19t5.
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Art. 2.1 - Esta lei entrará em vigor na data de suo publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam caiu-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 9 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 12 DE 13 DE OUTUBRO DE 1947

Autorizo a abertura de um crédito suplementar de Cr$ 926.000,00
a diversas verbas orçamentárias

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

Art. 1. 1 Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir um
crédito suplementar na importância de Cr$ 926.000,00 (novecentos
e vinte e seis mil cruzeiros), para refôi-ço das seguintes verbas do
orçamento vigente, cujas dotações são insuficientes: 101-001.04
(8021) Cr 183.372,00; 101-001-55 (8023) :Cr 552.648,00; 101-001-66
(8024) Cr$ 180.894,00; 101-001-69 (8994) Cr$ 9.086,00.

Art. 2. 1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas 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 do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo
Horizonte, aos 103 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 13 DE 13 DE OUTUBRO DE 1947

Estende a militares os benefícios do decreto-lei estadual n.° 1.632
de 16-1-46.

O ptvo do Estado de Minas Gerais, por seus 'representantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Ficam estendidos aos militares da ativa ou da re-
serva, que residiam em Minas Gerais no período anterior à decla-
ração de guerra e que ,, incorporados às Classes Armadas do País,
hajam prestado serviço de natureza militar por mais de um ano,
de 1942 a 1945, no litoral, a bordo de navios ou aviões de guerra
ou mercantes, os benefícios de que trata o Decreto-lei Estadual n.°
1.632, de 16 de janeiro de 1946.

Art. 2.° -- Os mesmos benefícios se estendem aos civis e mi-
litares, da ativa ou da reserva que tenham prestado serviço militar
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ou de natureza relevante, em qualquer parte do território nacional,
em igual período, tenham ou não sido condecorados com Medalhas
Militares.

§ 1. o	Para o gôzo dos benefícios de que trata a presente lei,
deverá o interessado provar o seguinte:

a) Prestação de serviço militar ou de natureza militar, ou re-
levante por mais de um ano, de 1942 a 1945;

b) Não possuir imóvel rural ou urbano;
e) Haver residido em Minas Gerais no período anterior à de-

claração de guerra.
§ 2.° As provas de que tratam as alíneas do § 1 .0 serão for-

necidas, em forma de certidão ou atestado, pelo Comando da Re-
gião Militar, pela Diretoria de Pessoal da Armada ou da Aeronáutica,
quando fôr o caso.

Art. 3•0 - O imóvel adquirido de acôrdo com a presente Lei
poderá ser hipotecado ao Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais ou a qualquer dos Bancos vinculados
ao Tesouro dêste Estado, mesmo em nome do outro cônjuge, na hi-
pótese de que êste e não o interessado seja funcionário estadual.

Art. 4.° - As disposições (Ia presente lei prevajecerão por
•dois anos, a contar de sua publicação, aplicando-se aos militares
que ainda se encontrem em serviço ou já estejam licenciados ou
reformados, ou a seus herdeiros.

Ari. 5. 1 -- Revogam-se as disposições em éontrário.
Mando, portanto, a tôdas 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 do Govêrno do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte, aos 13 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 14, DE 16 DEI O[Tl. T BPO DE 1917

Modifica o Regulamento de Promoções de Oficiais f(J Forca Policial
do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo decreto-lei n.° 1.601,

de 29-12-1945.

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

Art. 1 . 0 - Ficam assim redigidas asseguintes disposições do
Regulamento de Promoções de Oficiais da Fôrça Policial do Es-
tado de Minas Gerais, aprovado pelo decreto-lei n.° 1.601, de 29
de dezembro de 1945:

"Art. 49 - De posse da documentação a que se refere o § 1.
do art. 48 e depois de obtidos os resultados (Ias inspecções de saúde
solicitadas, a Comissão de Promoções fará organizar os respectivos
Quadros, com os nomes dos candidatos que os Comandantes de
Unidades e Chefes (te Serviços tenham julgado aptos pra inclusão
nos mesmos.



16

	

1.0	Tanto para o julgamento, como para a organização dos
Quadros, serão examinados, sempre com o máximo rigor e justiça,

	

todos os	documentos	 candidato.
§ 2.° - A organização dos Quadros obedecerá às seguintes

normas:
a) Será feita uma relação para cada pôsto;
b) Os nomes, em cada relação, serão colocados em ordem al-

fabética, seguidos dos juízos e dados referentes a cada candidato,
atribuídos pela Comissão de Promoções;

e) Qualquer observação particular de uma autoridade, sôbre
um candidato, deverá ser escrita pelo próprio punho dessa auto-
ridade e anexada à relação respectiva;

d) Cada relação deve acompanhar tôda documentação refe-
rente aos oficiais dela constantes".

"Art. 52 - Os Quadros de acesso são anuais e compreendem:
a) o relativo à promoção por merecimento;
b) o relativo à promoção por antigüidade,
§ 1.0 -. No quadro de acesso por merecimento, os oficiais serão

grupados em listas, segundo os seus postos e em número nunca in-
ferior ao triplo das vagas prováveis, podendo o Govêrno escolher
livi emnente dentre es in (licados

§ 2.1 - No quadro de acesso por antigüidade, os oficiais serão
grupados em listas, segundo os seus postos, e classificados na ordem
de antigüidade, de conformidade com o art. 9.".

"Art. 53 - No quadro de acesso pelo critério de anhigüidade,
a Comissão incluirá o número de oficiais que julgar suficiente para
o preenchimento das vagas prováveis no ano; e no de merecimento,
um número nunca inferior ao triplo das vagas prováveis, salvo se
não houver, em nmero suficiente, oficiais com os requisitos re-
gulamentares, ficando as vagas excedentes para preenchimento na
época seguinte das promoções.

§ 1.0 - Os remanescentes do quadro de acesso por merecimento,
relativo ao ano anterior, figurarão obrigatóriamente no novo quadro,
salvo caso de morte, incapacidade física ou moral, condenação a
um ano de prisão ou mais, ocasionada ou verificada ulteriormente
à sua inclusão naquêle quadro; e, finalmente , se tiver atingido o
limite de idade para permanecer no serviço ativo. Findo êsse prazo,
sua permanência no quadro de acesso para promoção por mere-
cimento, ficará dependendo de novo estudo da Comissão de Pro-
moções, em confronto com os novos oficiais qualificados.

§ 2.° - A incapacidade física será comprovada e declarada
em inspecção de saúde, exigida pelo atual regulamento de promo-
ções, ou evidenciada em provas prèviamente estabelecidas.

§ 3•0 - A incapacidade moral será declarada pelo Comandante
Geral da Fôrça Policial à Comissão de Promoções, em conseqüên-
cia de irregularidades da conduta verificada depois da inclusão do
oficial no quadro de acesso. A exclusão será comunicada, em ofí-
cio, pelo Comandante Geral, ao oficial, por intermédio do Coman-
dante de Unidade, sem publicação em Boletim,.

§ 4,0 As autoridades conhecedoras do ato ou atos que ina-4
bilitein o oficial, ou que importem em prejuízo para o seu mereci-
mento à promoção, deverão, por via hierárquica, em caráter reser-
vado, ou não, e com as competentes provas, fazer as devidas co-
municações ao Comandante Geral da Fôrça Policial, O oficial será
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cientificado, imediatamente, da acusação, sendo-lhe peiiiiitidos todos
os meios legais de defesa. Se, decorridos quinze dias da data em
que o oficial tiver sido cientificado da acusação, não apresentar de-
fesa, ou se esta fôr julgada deficiente, o Comandante Geral da Fôrça
Policial providenciará, junto à Comissão de Promoções, para a
sua exclusão do quadro de acesso".

"Art. 54 - No caso em que os quadros de acesso anuais para
qualquer dos princípids considerados, se tenham esgotado pelas pro-
moções havidas, ou por outros motivos, abrindo assim vagas a serem
preenchidas em datas seguintes às previstas na atual lei de pro-
moções, a Comissão de Promoções apresentará, até dez dias antes
da data das promoções a serem realizadas, um quadro de acesso
complementar, organizado de acôrdo com o processo normal.
Nesse quadro, figurarão os nomes dos oficiais já julgados aptos,
qualificados e relacionados pelas autoridades referidas no art. 23".

"Art. 55 - As promoções só poderão recair em oficiais in-
cluidos nos quadros de acesso, obedecendo, as de antigüidade, à
ordem da lista respectiva, de acôrdo com aplicações sucessivas dos
princípios de promoção, em relação às vagas que se derem".

"Art. 56 - Para melhores esclarecimentos, que possam sei-
solicitados l)elo Govêrno do Estado, no que concerne às promo-
ções por mecrecilIce e, a Comissão de Pronioções deve estar em
condições de, , a qualquer iuoniento, fornecem' os documentos refe.
rentes aos juizos emitidos nos quadros de acesso respectivos".

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica -
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dadf no Palácio do Govêrno do Esta 
Belo Horizonte, aos 16 de outubro de 1947

MmuroN SoAnas CAan
Pedro Aleixo

LEI N.° 15, DE 20 DE OtJ''LT IiltO DL	7

Dispõe sôbre o impôsto de ..exportaçãc

O io\'e mio Estado de Minas Gerais, por s(, e :	sco antes,
decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 - O impôsto de exportação incide sôbre mercadorias
e animais de produção do Estado, quando exportados para o estran-
geiro, de acôrdo com a tabela anexa a esta lei.

Art. 2. 0 - O impôsto será variável, segundo o produto sôbre
que recair, mas não poderá exceder a 5 % ad valorem, nem ser
a('m'c' ido de quaisquer adicionais.

Art. 30 -- I'ai-a o cálculo do va!oi frih''el (i	i'roduto,ter-se-á em vista:
a) o pêso bruto;
b) o pêso Tjuido:
c) a d1l1(TOdO (!c V'cs' 011 c	li.
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§ 1.0 - Será calculado pelo pêso bruto o valor dos produt
que dispensam envoltórios.

§ 2.° O valor dos demais produtos será calculado 1)e10 s
pêso líquido, descontando-se, em cada caso, a tara respectiva e
importância correspondente a selos de consumo e despesa de ei
balagens.

§ 3o - Por unidade de volume, ou por cabeça, se toniará
valor dos produtos assim habitualmente negociados excetuadas
aves demésticas, que serão consideradas pelo pêso respectivo.

Art. 4•0 - Relativamente aos minérios, pedras preciosas e serr
preciosas, o impôsto será de 3% sôbre o valor da produção efeti'
da jazida ou mina nos têrmos da legislação federal.

Art. 5.° - O impôsto será arrecadado nos portos de eXl)ort
ção, antes do embarque dos produtos, podendo também ser cobra
no interior do Estado, por ocasião do despacho ou remessa, des
que os produtos se destinem à exportação para o exterior.

Art. 6.° - Como taxa de estatística se cobrará a importânc
de Cr$ 0,05 por quilo de produto exportado e Cr L30 nor inu
não tributado.

Art. 70 - O impôsto será calculado à vista do preço con
tante das faturas.

Art. 8.° - O Poder Executivo Poderá renovar ou assinai- ilov(
contrato com as estradas de ferrcPe outras emprêsas de transl)ort
necessá

s
rios aos serviços de execução desta lei.

Art. 9. 1 - Ainda para os efeitos de arrecadação e fiscalizaçí
do impôsto de exportação, o Govêrno do Estado poderá entrar e
acôrdo com o Govêrno da União, de outros Estados e estabelec
mentos oficiais de crédito, para, nos têrmos do § 30, do . artigo 1
da Constituição Federal, encarregar funcionários federais ou hai
cários da execução desta lei, no todo, ou em parte.

Art. 10 - Para boa execução desta lei, o Poder Executivo pc
derá impôr penas até o máximo de 20% sôbre o valor do impôsi
sonegado.

Art. 11 O processo da fiscalização e arrecadação, as isei
ções do impôsto, o sistema de guias, que identifiquem os produto
as taras e seu desconto, bem como outras medidas indispensíxei
à fiel execução desta lei, serão estabelecidos no respectivo r
gulamento.

Art. 12	Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentaa presente lei.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, entrand

esta lei em vigor a 1.0 de janeiro de 1948.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimcnt

e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tã
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 20 de ou
tubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço de Estatística Econômica e Financeira

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO
ESPÉCIE	UNIDADE	 TAXA

CLASSE 1 - Animais e seus pro-
dutos:

Aves domésticas ..........Quilo ............
Ovos...................Quilo ............
Tecidos

delã ..............Quilo ............
desêda ...............Quilo ............

Eqüino, asinino e muar ......Cabeça ..........
Suínos ................Cabeça ..........

banha..............Quilo ............
carnes..............Quilo ............
lingüiças ............Quilo ............
toucinho ............Quilo ............

Outros produtos suínos ......Quilo ............
Vacum de corte .............Caheç'i ..........
Vacum de criação ..........Cabeça ............

carnes................Quilo ............
couros..............Quilo ............
manteiga............Quilo ............
leite	..............Quo ............
queijos e requeijões . . Quilo ............
sebo................Quilo ............
sola ................Quilo ............
charque ..............Quilo ............

Outros produtos de gado vacum	011110 ............
Peles .................. QL110	.........
CLASSE II - Vegetais e seus

produtos:
Açúcar ................Quilo ............

	

Aguardente..............Quilo ............	3

	

Algodão ................Quilo ............	3
3Arroz	................Quilo ............	
3	Batatas................Quilo ............	
3	Borracha bruta ............Qulo ............	
3	Café em grão ............Quilo .............	
1,5Café em grão torrado e moído	Quilo ............

Farinhas	..............Quilo ............	1
3	Feijão ...................Quilo ............	
3	Tecidos de algodão ........Quilo ............	
3Tecidos dc outras fibras têxteis	Quilo ............	
4Fibras vegetais ............Quilo ............

	

Frutas ..................Quilo ............	4
3Fumo em corda ...........Quilo ............

Cigarros em papel	........Maço ............	5
Outros produtos de fumo	Quilo ............	5

	

-lortaliças ..............Quilo ............
	1

%
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3



3
3
a
a
5
a
3
3

Madeiras brutas ou beneficiadas.
Artefatos ............
Subprodutos ..........
Carvão ..............
Lenha ...............

Mamona ................
Massas de frutas ..........
Milho em grão ............
Papel e papelão ..........
Plantas medicinais ........
Polvilho, tapioca e féculas seme-
lhantes..............

Senenles ................
Vinhos ................
CLASSE 111 - Substâncias mi-

nerais:
Agalmatolito ..............
Ágata ..................
Águas minerais, termais ou ga-
sosas .................

Alúmen ................
Amhligonita ..............
Amianto:

de anfibólio ..........
de erisotila, ..........

Andatuzita ..............
Ardósia ................
Areia Quartzosa ..........
Arenito Betuminoso ........
Argila Refratária ..........
Apatita ................
ArsCnico Branco (anidrido arse-
nioso) ................

Asfalto Natural ............
Baritina ................
Bauxita ................
Berilo (minério para glucíno)
I3!enda ................
Bismuto (minério) ........
Calamita ................
Calcáreo. calcita ..........
Caldasito ................
faulirn ..................
Cassiterita................
Ciarta ..................
Cinábrio .................
Cobre (minério)
Colomnbita .............
Coridon (abrasivo) ........
Cristal de Rocha (vide quartzo
hialino) ..............

Cromita ................
Diatomito ..............
l)olomita ................
Espodumena ............

Tonella ........
Quilo ............
Quilo ............
Quilo ............
Tonelada ........Quil ...............
Quilo ............
Quilo ............
Quilo ............
Quilo ............

Quilo ............
Quilo ............
Quilo .............

Tonelada ........
Quilo	..........

Litro ............
Tonelada ........
Tonelada ........

Tonelada .........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........

Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Quilo ............
Tonelada ........
Tonelada ........
Quilo ..........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........

Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........

ESPÉCIE

Euxenita ................
Feldspato ..............
Ferro (minério) ............
Fluorita ou Fluorina ........
Galena ................
Gipsita ................
Grafita (iiiinério) ..........
Granada (para abrasivo) ......
Hidrargilita ..............
Isnienita ................
Magnésia ................
Manganês (minério) ........
Mármore ................
Mica..................
MoliI)deflila ..............
Monazita ................
Níquel (minério) ..........
Ocre ..................
Oligisto micácio (para pintura).
Ouro..................
Pedras preciosas e semi-preciosas

(gemas)
Diani ante (partida) ......
Diamante acima de 5 quilates

Çarbonatos (partida). .
Condoa ..............
Berilo azul (água marinha)
Berilo verde (esmeralda)
Berilo rosa (morganita) .
Berilo amarelo (dourado)
Topásio amarelo ........
Topásio azul ..........
Turnialina (qualquer côr)
Tuninalina negra (afrisita)
Quartzo amarelo (citrino)
Quartzo roxo (ametista)
Espodumênio (Kunzita) -
Crisoberilo ...........
Quaisquer outras espécids
consideradas semi-preciosas
Espécimes constituídos por
exemplares destinados a or-
namentação ou a coleções de
fins científicos ........

Pinta ..................
Prata	..................
Quartzo hialino (cristal)

Lascas ou fragnien[os até 100
gramas ...............
Facetados e irregulares acima
de 100 gramas ..........

Fundent.................

UNftTn:

Tonelada ........
l'oneliida ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Tonelada . . ......
T?nelada ........
Tonelada ........
Tonelada ........
Grama ..........

Quilate ..........
Quilate ..........
Quilate ..........
Grama ..........
Grama ..........
Grama ..........
Grama ..........
Grania ..........
(;rima ..........
Graiiia ..........
Grama ..........
Grama ..........
Grama ..........
Grama ..........
Grana ..........
Grania ..........

Grania ..........

[lia ............3
Tonelada ........tI
Quilo ............ 3

Quilo ............

Quilo ............3
Tonelada ........3
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tutilo:
Mineiro .
Goiano ..............
Cearense ou de outros centros

algema:
Para a indústria de álcalis
Para a indústria de sal .

amarsqnita ..............
alitre (cristalizado) ........
apropelito ..............
chcellta ................
ilax..................
ilimanita ................
aleito grafitoso ..........

Talco esteatita ............
Tantalita ................
Turfa ..................
Volframita ..............
Xisto betuminoso ..........
Zirconita ................
CLASSE IV - Produtos e sub-

produtos de substâncias mi-
nerais:

Aço laminado ............
Em barras, chapas ou vergas

Arames de ferro ..........
Ferro gusa ............
Ferro em barras ........
Ferro laminado ........
Socata..............
Pregos; porcas e parafusos
Tubos centrifugados ......
Tubos galvanizados ......

Arsênico puro ............
Artefatos de cobre ..........
Artefatos de fôlhas de Flandres
Artefatos de ferro e aço ......
Cal....................
Cimento .................
Chumbo ................
Estanho ................
Manilhas e canos de barro .
Telhas e tijolos ............
Outros artefatos de cerâmica
Níquel em barra ou obras
Ouro em obras ............
Carbureto de cálcio ..........
Vidro e seus artefatos ........
CLASSE V - Produtos de fabri-

cação mista:
Arreios para carros e carroças
Adubos .............
Bebidas aicoólicas não especifi-
cadas ..................
Brinquedos ..............

Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3

Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3
Tonelada ........	3

Quilo ............	3
Quilo............	3
Quilo ............	3
Tonelada ........	3
Quilo ............	3
Tonelada ........	3
Quilo ............	3
Quilo ............	3
Quilo ............	3
Quilo ............	3
Quilo ............	3
Quilo ............	2
Quilo ............	2
Quilo ............	3
Quilo ............	3
Quilo............	5
Quilo ............	2
Quilo ............	2
Quilo ............	3
Tonelada ........	3
Quilo ............	2
Quilo ............	3
Grama..........	3
Quilo ............	4
Quilo ............	5

Quilo ............	2
Quilo ............	3

Quilo ............	3
Quilo ............	3
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Calçados .................Quilo ............3
Cerveja ................Caixa ............6
Conservas ..............Quilo ............3
Doces ..................Quilo ............3
Impressos ..............Quilo ............2
Massas alimentícias ........Quilo ............2
Pólvora e munições ........Quilo ............5
Produtos farmacêuticos ......Quilo ............4
Sabão e sabonete ..........Quilo ............3
ROUpaS de uso ............Qui lo ............2
Selas, selins e silhões ........Um ............2
CLASSE VI -- Produtos diversos:
Aparelhos mecânicos para música Um ............5
Artefatos de borracha ........Quilo ............3
Maltrial de eletricidade ......Quilo ............3
Máquinas ................Uma ............5
Pecas e acessórios ..........Quilo ............5
Tambores de ferro ........Um ............2
Veículos ................Um	............5

LEI N. 16, DE 25 DE OUTUBRO DE 1947
r'.

Dispõe sôbre o iwpósto territorial

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

Art. i. - O iinpôsto territorial incide sôbre os terrenos ru-
rais, tendo-se em vista o seu valor venal.

Parágrafo único - As matas e as benfeitorias não influirão no
cálculo do iinpôsto.

Art. 2.° O valor venal dos terrenos rurais, para os fins desta
lei, será revisto de cinco em cinco anos, mediante o levantamento
cadastral e a classificação dos terrenos, levando-se em conta os fa-
tores de ordem econômica: social e política.

Art. 3.° - Para a cobança do iiiipôsto, os terrenos serão elas-
sificados CIII

a) de cultura;
b) ele pastagem natural;
e)	(te iflifléliO.

Art. 4.	Nos terrenos classificados como de cultura, mci-
dirão as seguintes taxas sôbre o valor venal:

a) as que não forem cultivadas	1,50%;
b) as que estiverem até 114 cultivadas - 1,30%;
c) as que estiverem com mais de 114 até a metade cultiva-

das - 1,10%;
as que estiverem com mais da metade cultivada - 1%.

Parágrafo único - Quando o proprietário do terreno não fôr
o concessionário da exploração da jazida ou mina, destacar-se-á o
valor destas e do terreno em que estiver encravado.

Art. 5•1 - A incidência das taxas sôbre o valor venal dos
outros terrenos classificados será de 1,50%.

tA	r ,	114 4,!'? 4
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Art. 6.' -- Mediante o pagamento dos selos devidos, as ipa;tições competentes fornecerão certidões de lançanieni;
nas repartições fiscais.

Art. 7.'	São isentos do impôsto territorial
1 - os imóveis pertencentes:
a) á União aos Estados e aos Municípios
b) a Partidos Políticos e instituições de	e:.,

cia social, desde que as suas rendas sejam empregadas ditcH-
mente no País e para os respectivos fins.	-II - Os sítios até 20 há., quando o proprietário os cultive
ou com sua família, e não possua outro imóvel.

Art. 8. -- O primeiro levantamento cadastral do Estad j
o efeito de revisão, será iniciado em 1948.

§ 1.'	Vetado.
2.° - Vetado.

Art . 9.° - Esta lei entrará em vigor em 1. 9 de jane i to de
tende o Poder Executivo atribuições para rp'u1amnentá-la.

Art. 10 - Continuam em vigor os dispositivos fiscais
revogados, explicita ou implicitamente, por esta lei.

AT	11 .0	 . .	-pui [nulo, a tonas as autoridades, a quem o conheci-
mento 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 25 (le
outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

RAZÕES DO VETO

Veto os parágrafos do artigo 8.' pelos motivos seguintes:
1 - A revisão, tal como consta do projeto aprovado, será mo-

rosa e de execução difícil. Bastá',' assim, se concluir, consi-
derar que a comissão revisora deverá ser distinta para cada dis-
trito ("o fiscal municipal distrital e o maior contribuinte do im-pôsto territorial do distrito o que pertencer o imóvel"). Apenas
serão elementos permanentes dessas comissões o coletor e o ava -liador judicial da comarca.

2 - O processo é ainda oneroso porque- exigirá freqüentes
deslocações do coletor e do avaliador, especialmente em: relação a
êste último, uma vez que existem no Estado 115 municípios sem
fôro.

3 - Tal como resulta do parágrafo primeiro o impôsto, para
cobrança, poderia depender da conclusão da revisão e, como esta
seguramente não terminaria no ano em que se iniciasse, ficaria-
mos possivelmente sem essa receita no exercício de 1948.

4 - A recusa do voto ao coletor mão parece razoável, embora
seja certo que não se lhe deva dar influência preponderante nas
deliberações. Mas há matérias delicadas, como a exclusão (te matas
e benfeitorias, que aconselhariam a utilização mais eficiente da ex-
periência e da idoneidade pressupostas no coletor.

São essas as razões pelas quais, com a devida vênia, oponho o
veto parcial à proposição que veio ao Poder Executivo para san-
ção. Move-me apenas o propósito de não ver embaraçada a arre-
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cadação de um tributo de tanta importância para a receita do Es-
tado e numa hora em que é notória a escassez de recursos do erá-
rio mineiro.

O assunto poderá ser revisto pela egrégia Assembléia Legisla-
tiva, à qual o próprio Govêrno pretende enviar logo nova rncnsa-
gera sugerindo medidas convenientes para o bom êxito (Ia execução
do artigo 8.' do projeto.

E' o seguinte o texto dos parágrafos vetados:
§ 1.' - A revisão para o ano de 1948 será feita, na base atual,

em cada município, por uma comissão presidida pelo coletor es-
tadual e tendo, como membros, um avaliador judicial da comarca,
indicado pelo mesmo, o fiscal municipal distrital e o maior contri-
buinte do impôsto territorial <to distrito a que pertencer o imóvel.

§ 2.' - O presidente não terá direito a voto".

	

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de oulul)ro	i7.
MILTON Soines CAimpos

LEI N.' 17, DE 27	'T( 11 DI	1917

Dispõe sdbrc o impôs!o de traiisriiissão : »
causa-mortis

O povo do Estado de Minas Gerais, poi	L; Ie!o-csen ia:itcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 - O impôsto de transmissão de propriedade causa-
morlis será devido nos têrnïos da lei e tabêlas em vigor, com as
alterações aqui introduzidas.

Art. 2.'	O impôsto incidirá, entre outros casos especifica-
dos, sôbre a transmissão:

1 -- De l)emls corpóreos, imóveis, móveis e semoventes, situa-
dos ou existentes no Estado, não importando o lugar da abertura
da sucessão;

II - De bens incorpóreos, sempre que os valores da herança
forem liquidados ou transferidos aos herdeiros ou legatários cmii
territorio (lo Estado, ainda que a sucessão se tenha aberto em outro
Estado ou no estrangeiro.

Art. 3•0 -- A partilha em vida feita por ascendentes a descen-
dentes, filhos adotivos ou naturais, a título de adeantamento da he-
ítima, fica sujeita ao imnpôsto de acôrdo com a nova tabela cons-

tante do artigo 99

Ai-t. 4.' -- Para determinação do valor do usufruto vitalício e
da nua propriedade tomar-se-á por base o valor da propriedade
plena, repartido entre o usufrutuário e o nú proprietário, na pro-
porção da tabela abaixo:

Idade do Usufrutuário	Valor do -	 Valor da nui
Usosfruto	 ropriedad

Até 20 anos cumpridos	7/10	da propriedade plena	3/10
Até 30 anos cumpridos	61/10	da propriedade plena	4/10
Até 40 anos cumpridos	5/10	da propriedade plena	5/10
Ate 50	UII)i(ie-	1 i(	Ia oop':iiw:Ie plena	0/1(1

49-18,

e nã



GRAU DE PARENTESCO

	

A	B	C
De niais de De mais

Até	25.000	de
até	50.000

	

25.000	50.000	até
100.000

cruzc vos	cruzeiros	cruzeiros

De lnok
de

100.000

cruzeiros

1 -. Aos pais, filhos meno-
res, inclusive naturais
e adotivos e aos côn-
juges

 demais- Aodemais ascenden-
tes e descendentes

3 - Aos colaterais de 2.°
grau ............

4 - Aos colaterais do 3.'
e 40 grau ........

5 - Aos demais colaterais
e a estranhos ......

	

4%	5(4	o	11%

	

4,5%	6%	9,5%	12%

	

12%	14%	18%	24%

	

18%	24%	30%	36%

	

24%	36%	48%	60%

26—	 r -27
Até 60 anos cumpridos	3/10	da propriedade plena	7/10Art. 12 -- Fica o Poder Executivo autAté 70 anos cumpridos	 orizado a regulamentar2/10	da propriedade plena	8/10 a presente lei.Mais de 70 anos cumpridos 1/10	da propriedade plena	91110	Art. 13 - Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1948,

revogadas as disposições em contrário.Art. 5•s -- No caso de usufruto temporário, o usufnituãrm	Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-gará as taxas sôbre 4/5 e o nu proprietário sôbre 1/5 da proprielmento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façamdade plena.	 im jrir, to inteiramente como nela se contém.Art. 6. - No fideicomisso, o fiduciário e o fideicomissár io '-	Dada no Palácio da Libera0e, i!u llorizoïrte, aos 27 de ou-carão sujeitos às taxas constantes do artigo 9•0• O fideicomissii 1o, tubro de 1947.porém, só pagará o impôsto na época da substituição e segundo a	MILTON Soavs CAMPOSlei que estiver cm vigor.	 José de Mugalhãcs PintoArt. 7•0 - Quando o beneficiário fôr domiciliado no estran-
geiro, pagará 12% além das taxas que lhe couberem, salvo se estiver
em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios.

Art. 8.° - O impôsto será arrecada(lo com o abatimento de	 LEI N. 18, DE 28 DE OUTUBRO DE 1917
20%, quando o beneficiário, residente no País, fôr maior de
55 anos, ou tiver mais de oito filhos, que vivem às suas expensas. Autoriza a abertura de um crédito especial de C;$ 2 -0G9 000,00, O

Art. 9•0 — Para a cobrança do impôsto, 'observar-se-á a	-	Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Tiubulimo
guinte tabela, levando-se em conta, para aplicação das taxas, o
quinhão de cada beneficiário, isoladamente considerado:	 O Povo doEstado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.' — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédi-

to especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), para
atender ao pagamento de despesas com o Fomento da Produção
Vegetal, a cargo da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho, de acôrdo com o convênio celebrado com o Govêrno
da União.

Art. 2.' — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela s (ontem.

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Bulo Ilui izoiiLe, ao 28 de
outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Mugalhães Pinto
Américo Renê Giannetti

LEI N.' 19, DE 30 DE OUTUBRO DE 1917

1

1
.

Art. 10 — O herdeiro que suceder por direito de representação Dá nova dciiontinmação aos tributos estaduais de que 11(11(1 O (1!ligO
ficará sujeito às taxas que caberiam ao representado.	 68 do decreto-lei federal ri. 1.985, de 29 de Janeiro de 1940

Art. 11 — São isentos do impôsto de transmissão causa-moitjs:	(Código de Minas) e contém outras providências.
1 — O beneficiário cuja quota não exceder de três mil cruzei-

ros e que provar, até o julgamento do cálculo, que só possui o es-O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
tritamente necessário à própria subsistência;	 cretou e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei:II - As heranças e legados até dez mil cruzeiros, quando o	Art. 1.' — Os tributos que se vêm arrecadando sob a deno-beneficiário tiver a seu cargo filhos menores, ou maiores mental-inmnaçao de "Inspôsto sôbre Exploração Agrícola e Industrial deou fisicamente incapazes de prover à própria subsistência, desde	Minérios" em face do disposto nos decretos-leis números 708 e 875,que residaimi no País;	 de 27 de junho de 1940 e 28 de novembro de 1942, respectivamen-

111 - Os legados a templos de qualquer culto ou a instituições	te, e cuja decretação compete ainda ao Estado, passam a ser arre-de educação e assistência social, desde que as suas rendas sejam.	cadados sob a denominação de "Impôsto sôbre Minérios".aplicadas integralmente no País para os respectivos fins (art. 111,	Art. 2.' - Esse impôsto, constituído da parte que cabe ao Es-n.° II) da Constituição Estadual) .	 tado na tributação prevista no art. 68 do decreto-lei federal n.

co
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3
1.985 (Código de Minas), incide à razão de três por cento (3do valor da produção efetiva da jazida ou mina, excetuados o c(
vão e o petróleo, sõbre tôdas as substâncias minerais ou fósseis, quprovenhani de pesquisas ou dc lavra, quer de mina garantida pe
artigo 21 do Ato das Disposições4 Constitucionais Transitórias,
18 de setembro de 1946, quer sejam obtidas por íaiseaçõo Gil g:u itpagem, ou por trabalhos assemelhados, em conformidade com rferido Códig.

Parágrafo único - No caso de fontes de águas minerais Lc rota
e gasosas, o impôsto será cobrado à base de utilização das úute gases.

Art. 39 -- O Impôsto sôbre Minérios, é devido pelo mincrolc
habilitado, quanto às substâncias minerais ou fósseis, provem dnt(
de pesquisa ou de lavra, ou de mina garantida pelo artigo 21 d
Aio das Disposições Constitucionais Transitórias; e pelo príiticjr
comprador ou beneficiador, quanto a minério obtido por faiLoi
ou garimpagem ou por trabalhos assemelhados.

Art. 4. O valor de limodução efetiva na bôca da mina, soliro qual incide o Inipôs lo sôbre Minérios, sempre à razão do 3 í
será o que fôr estabelecido anualmente para cada minério ou nó itPela Diretoria de Rendas Internas do Ministério (ia Fazenda.

Parágrafo único Enquanto não forem publicados os novo
valores dos minérios, consideram-se prorrogados os estabelecido
para o exercício anterior.

Art. 5. - O impósto sôbre Minério9 será recolhido à coleto
ria (lo Município de situação da jazida ou mina, à medida que si
verificaram os embarques, ou mensalmente, desde que atendi (Lts a
conveniências de fiscalização, conto estipular a regulamentiçã(lesta lei.

Art. 6. - Não estão sujeitos ao Impôsto sôbre Minérios:
a) os minérios exportados para o estrangeiro sôbre os quais

Incide o Impósto sôbre Exportação;
b) os minérios de comprovado valor histórico ou para fins

científicos, à vista de parecer do Departamento Nacional da Pi'o.
dução Mineral, quando destinados a museus, institutos históricos
ou centros (te estudos científicos.

Art. 7. - Os 2% (dois por cento) do município poderão ser
arrecadados, juntamente com  percentagem do Estado, se convieràquele.

Art. 8.	Aplica-se ao Impôsto sôbre Minérios o que dispõem
o art. 4. e seus parágrafos do decreto-lei federal n. 5.247, de. 12 de
fevereiro (te 1948, e, no que couberem, as (telmiais disposiçõesgislação federal de minas.

Art. 9.	Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentaia presente lei.
Art.O - Esta lei entrará em vigor 'no dia 1. 1> de janeiro de1948, revadas as disposições em contrário.
Mand, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencei- que a cumpram e façam num-
l)rir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 30 deoutubro de 1947.
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LEI N.' 20, DE 30 DE OUTUBRO DE 1947

.Dis põe sóbre a Fiscalização de Rendas do Es fado

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

tiArt. 1.' - A Fiscalização de Rendas o Estado será exercida
specialmente:

1	Dentro do Estado:
a) Pelo Departamento de Impostos e Fiscalização, como órgão

iretivo, o qual passa a denominar-se Departamento de Fiscalização
b) Pelos Serviços Fiscais, sediados no Estado, cujo número

ica fixado em cinco (5) os quais serão dirigidos por Chefes de
erviços, nomeados em comissão.

e) Pelos Inspetores Técnicos da Fazenda, em número de cm-
co (5), diretamente subordinados ao Departamento (te Fiscalização,
cujos cargos serão preenchidos em comissão por Fiscais de Ren-

 das, pelo critério de merecimento objetivamente apurado.
d) Pelos Fiscais de Rendas e Agentes Fiscais de 1.' classe,

passando êstes a denominar-se Agefites Fiscais, nas circunscrições
Fiscais, com sede nas cidades de maior movimento comercial den-
tre os municípios sob sua jurisdição.

e) Pelos Auxiliares Técnicos de Fiscalização, em número -de
quatrocentos (400), cujos cargos, de provimento e
cri:otos, e cues seles coincidirão com as tios rnunic
quais tenham sido designados.

II - Fora do Estado:
a) Pelos Departamentos da Fazenda e do Café o

rais, no Rio de Janeiro.
h) Pelo Departamento da Fazenda de Minas Gerais, em Si

Paulo -
Art. 2.' Suhsidiàriamente, a fiscalização de rendas do Esta-

do caberá ainda aos funcionários que exerçam funçõés de direção e
chefia na Secretaia das Finanças, aos tabeliães de notas, escrivães
de ofício de justiça, avaliadores judiciais, contadores do Juízo e a
todos quantos, pelas funções de seus cargos, devam zelar pelos ii
terêsses do Estado.

Art. 3.' -- Tôdas as repartições públicas estaduais e auto
daties cio Estado prestarão auxílio ao serviço de fisca1i7ção
rendas, podendo ser solicitado, se necessário, o das autoridades n
nicipais.

Art. 40 -- ara os efeitos da fiscalização de repdas o Esi:
será dividido em Circunscrições Fiscais, tantas quantas forem e
cessárias.

Art. 5•9 - O Regulamento da Fiscalização de Rendas estabol
cerá o sistema de aproveitamento do pessoal nas Circunscrições.

Art. 6.'	Fica criada a carreira no qen]ro do pc o:] da f-
çaiização de rendas, que compreende os se::	:	. .........
ascendente:

1 - Auxiliar Técnico de Fiscalização.
2 - Agente Fiscal.

MILTON SOARES CAMPOS	 3- Fiscal de Rendas
José de Magalhães Pinto	 .	Parágrafo único -- O ingresso na Cai7ei: F	-:',	j'() dO

Auxiliar Tónico iS' F cnhiz:cio, nedanL	riir	o

2 EF,.-	 --	 --	 -4



Art. 7•0 Os atuais funcionários fiscais do Departamento d
Compras e Fiscalização terão direito aos vencimentos, ora ati'ibui
dos à Fiscalização de Rendas, na forma desta lei.

Art. 8. - Os atuais Inspetores de Rendas, que fazem parte 1
quadro suplementar, poderão ser aproveitados nos serviços de lis
calização, a juízo da Administração.

Parágrafo único - No caso de serem aproveitados, terão êle
as funções que lhes designar o Secretário das Finanças.

Art. 9. - As atuais Circunscrições de Fiscalizaç.o I)Oderi
ser extintas periõdicarnente, devendo o seu pessoal ser aproveit
do na carreira de fiscalização ou arreca-dáção.

Parágrafo único Enquanto não forem extintas as Circunsii
ções referidas neste artigo, o Serviço de Contrôle dos Postos d
Fiscalização continuará com as suas atuais atribuições.

Art. 10 - Os atuais Agentes Fiscais de 2. classe e Auxiliain
dos Postos de Fiscalização deverão ser aproveitados, mediante con
curso de títulos, como Auxiliares Técnicos de Fiscalização , ficaiidos excedentes mantidos em quadro suplementar.

Art. 11 - Aos Inspetores Técnicos da Fazenda incumbe cxc r•
c-er a fiscalização dos serviços realizados nos municípios pelos co-
letores, Fiscais de Rendas, Agentes Fiscais e Auxiliares Técnicos
de Fiscalização, bem como desempenhar outras missões que lJ:e
sejam determinadas pela autoridade competente.

Art. 12 - Aos Auxiliares Técnicos de Fiscalização coinpetc
as atribuições conferidas até então aos Agentes Fiscais de 2. classe.

Parágrafo único	Os funcionários a que se refere êste arii
serão diretamente subordinados aos Fiscais ou Agentes Fiscais.

Art. 13 - Os Inspetores Técnicos da Fazenda, Inspetores 1
Rendas, Fiscais de Rendas, Agentes Fiscais -e Auxiliares Técnico-
de Fiscalização terão os seguintes vencimentos mensais:

Inspetores Técnicos da Fazenda e de Rendas	Cr$ 3.600,00,Fiscais de Rendas - Cr$ 3.200,00.
Agentes Fiscais - Cr$ 2.400,00.
Auxiliares Técnicos de Fiscalização - Cr 1.200,00.
Art. 14 - Os Fiscais de Rendas e Agentes fiscais poderão ari'u

cadar a Dívida Ativa, bem como importâncias devidas por notifi,
cações que expedirem, ou autos de infração que lavrarem, nos Ife-
mos em que o Regulamento dispuser.

Art. 15 - Os Inspetores, Fiscais de Rendas, Agentes Fiscais;
e Auxiliares Técnicos de 'iscalização terão direito a uma diáeis!
a ser arbitrada pelo Secretário das -Finanças, a título de indeniza
ção de despesas . com alimentação e pousada, quando, em função d
seus cargos, se deslocarem, das suas sedes.

Parágrafo único - Correrão por conta do Estado as despesas dç
transportes do pessoal da Fiscalização, em serviço.

Art. 16 - Quando removidos de sua circunscrição, por motivo
de transferência ou promoção, os funcionários da fiscalização terio
direito a uma ajuda de custo correspondente aos vencimentos d
um mês.

Parágrafo único - Em se tratando de transferência a pedido,
perderá o funcionário direito à percepção da vantagem de que tra-ta êste artigo.

Art. 17	O Poder Executivo estabelecerá, no respectivo Be-
gulamento, percentagens variáveis, diretas e indiretas, aos funcioná.
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rios; da Fiscalização ciii exercício efetivo (10 1llflÇ() arrcaadadura
ou fiscalizadora, até o limite de 10% cabendo 5% diretamneiste àque-
les funcionários e o restante a todos êles.

Parágrafo único - A percentagem a que se refere êste artigo
não se incorporarão aos vencimentos para efeito -de aposentadoria,
nem sóbre êlas se calculará o abono de família.

Art. 18 - Sôbre as arrecadações efetuadas pelos funcionários
da Fiscalização nenhuma percentagem caberá aos funcionários das
coletorias.

Art. 19 - Para a arrecadação de débitos flicais já inscritos em
dívida ativa o Fiscal e o Agente Fiscal deverão apurar, previamente,
se há executivo fiscal ajuizado.

Parágrafo único - No caso afirmativo, a arrecadação somen-
te se fará depois de pagas as custas devidas e comunicada a ocor-
rência ao representante da Fazenda Estadual.

Art. 20 - O produto das multas não poderá ser atribuido, no
todo ou em parte, a quaisquer funcionários ou a denunciantes.

Art. 21 - O funcionário da Fiscalização que, em virtude da
idade ou estado de saúde, estiver incapacitado para êsse sei-viço,
mas válido para função sedentária, será transferido para um qua-
dro suplementar especial e aproveitado nos trabalhos internos
dos Serviços Fiscais ou de qualquer outro órgão da Secretaria das
Finanças, sem direito à percepção de diárias e percentagens.

Parágrafo único - Para verificação das .condições referidas
neste artigo, o funcionário será submetido a inspecção perante jun-
ta médica, na Capital do Estado.

Art. 22 - Fica revogado o artigo 1.1 do decreto-lei ri. 48, de
7 de janeiro de 1938.

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os ne-
cessários créditos, bem como baixar- o regulamento para a execu-
ção desta lei.

Art. 24 - Esta lei entrará em vigor ria data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e excução desta lei pertencer, que -a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém.

Dado no Palácio da Liber(ladc, Belo Horizonte, aos 30 de outu-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 21, DE 30 DE OUTUBRO DE 1947

Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e Gecgió/ico de
Minas Gerais

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

Art. 1.0 - E' declarado de utilidade pública o Instituto Histó-
rico e Geográfico de Minas Gerais, fundado nesta Capital a 16 de
junho de 1907.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua ptit)licaçfio,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto a tôdas as autoridades, a quem o conhcime
to e execução desta lei pertencer, que a duninrain e façam dumpr
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Librdade, em Belo Horizonte, 30 (te CItubro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

LEI N. 22, DE 31 DE OUTUBRO DE 1947

Dispõe sóbre ci- incidência da Taxa de Assistência HOspiaku

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes de-
cretou, e eu, em' seu nome, sanciono a sguitite lei:

Art . 1. - A Taxa de Assistência Hospitaiam' autorizada pela
lei n. 9, de 1.' de novembro de 1935 e regulada pelo decreto n.
436, de 31 de dezembro (te 1935, incidirá sôbre aguardente e outras
bebidas alcoólicas de qualquer procedência, negociadas no Estado,
e será cobrada à base de Cr$ 0,60 (sessenta centavos), por litro, e,
proporcionalmente, no caso de frações de litro.

Parágrafo único - Os vinhos naturais de uva, produzido; no
Estado, pagarão apenas Cr$ 0,20 (vinte centavos) por litro, e, pro-
porcionalmente no caso de frações de litro.

Art. 2.' - A Taxa de Assistência Hospitalar será arrecadada
em sêlo próprio.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor a partir de 1. (te jneiro
de 1948, revogadas as disposiões em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o cenhcei-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam um-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Ilorizonic,31 (te I;aï-;1947.
tlT;1a';	 C:-

L41 N. 23, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1947
Jcevo, o parágrafo único do art. 97 do decreto-lei ii. 2.14(;, de10-7--947 e contém outras disposições

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus represtnanies, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a sguinte lei:

Art. 1.' - Fica substituído pelos seguintes o parágrafo único
do art. 97, do decreto-lei 2.146, de 10 de julho de 1947.

1.' E' vedado aos serventuários da justiça, quando no exerci-
cio de seus cargos, o exercício de atividades políticas partidárias,

2.' O serventuário da justiça quando candidato a cargo ele-
tivo afastar-se-á temporáriamente de suas funções comunicando ao
Governador do Estado e ao Tribunal de Justiça.

§ 3.' - Ao serventuário de Justiça eni exercício de cargo eletivo
aplica-se o disposto no art. 161 da Constituição do Estado.

Art. 2.' - Acrescente-se ao art. 231 do supra citada dec:eto-lei:
(4) por convocação peru cargo ele
Art. 3.' - Acrescente-se ao art. 232 do mesmo Decreto-lei
"no caso do n. 4, automàticamente, a partir da data da expedi-

ção do diploma pela Justiça Eleitoral".
Art. 4.' - A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art. 5.' -- Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas 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 3 de
novembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

LEI N. 24, DE 3 DE NOVEMBRO DE 197

:Dispõe sdLre o impósto de transmissão de propriedade "inlei-vivos"

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

Art. 1. 0 - O impôsto de transmissão de propriedade "inter-
vivos" será devido nos têrnios da legislação em vigor, com as al-
terações ora introduzidas.

Art. 2.°	O imnpôsto é devido relativamente aos títulos de
domínio sôbre terras devolutas e á aquisição por usucapião.

Parágrafo único —O imipôsto é exigível no primeiro caso,
antes (ia expedição do título pelo Govêrno e, no segundo caso,
dentro (te 30 dias depois de haver transitado em julgado a deci-
são dcciaratória.
• Art. 3.' - O cálculo do valor do usufruto, a título oneroso,
obedecerá ao mesmo critério estabelecido para o impôsto de trans-
missão "causa-mortis.

Art. 49	Fica mantida a taxa consolidada de 9%, que cabe-
rá integralmente ao Estado,

Parágrafo único - Nas transmissões vinculadas a promessa
de compra e venda, o impôsto será cobrado com o acréscimo de
20%, exceto se o adquirente fôr o primitivo promitente comprador.

Art. 5.' - O conhecimento do impôsto de transmissão de pro-
priedade imóvel "inter-vivos" é válido por cento e oitenta (lias,
contados da data de sua expedição, findo os quais o contribuinte-
poderá requerer a sua restituição.

Art. 6.' -----São isentas do into (te transmissão "intem-\ ivos":
1 - as transmissões em que o Estado, a União ou o Município

Forem adquirentes:
IT as transmissões a partidos políticos, templos de qualquer

culto einstituições de educação e assistência social desde que suas
rendas .endas sejam integralmente aplicadas no País e para os respecti-
vos fins (art. 111, da Constituição Estadual)
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III -as transmissões de Sítios até 20 hectares, quando
destinem a ser cultivados pelo adquirente, só ou com sua faniíli
e não possua êle outro imóvel (art. 104, II, § 3Q, da Constiluiçã
Estadual);

IV a aquisição do primeiro prédio para residência Pri)l)lj
cujo valor não exceda a Cr$ 40.000,00 em Belo Horizonte e fui
de Fora e a Cr$ 15.000,00 nos demais- municípios, uma vez que
adquirente não possua outro imóvel (art. 104, § 3•9 da Constituiçã]Estadual)

V - a aquisição de imóvel urbano ou suburbano feita por jor
nalista rnflitante para sua residência, uma vez que não possua outr
imóvel (it. 27 das Disposições T ransitórias da Constituição Fderal).

Parágrafo único	A isenção referida no número V vigorar
durante quinze anosa contar de 5 de fevereiro de 1946.

Art. 7•9 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamenta
a presente lei.

Art. 8.	Esta lei entrará em vigor a 1. (te janeiro de 1948
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façan
Cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 3 de no
emhro de .1947,

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

LEI N. 25, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1947

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
para o exercício de 1948	 -

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

Art. 1.' Para o exercício de 194S, e fixado em oito mil
(8.000) homens o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, a qual se comporá do seguinte:

a) Comando Geral;
b) Inspetoria Geral;
c) Estado Maior, com cinco secções, assim distribuídas:
1. 1 ) Organização e efetivos;
2.') Destacamentos;
3.3) Instrução e mobilização:
4.3) Arquivo, transportes e comunicações;
5. 4 ) Engenharia;
d) Serviço do Pessoa], compreendendo administração e em-

pregados para o gabinete, Justiça Militar e demais repartições;
e) Serviços de Fundos, com três (3) secções, assim distri-buídas:
1.') Contabilidade da Guerra;
2.) Contabilidade Pública;
3. 1 ) Estatística e Arquivo;
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f) Serviço de Intendência, com três (3) secções, uma Sere-
tria e uma oficina, assim distribuídas:

1.) Material Bélico;
2.1 ) Material de Expediente;
3.) Contabilidade;
4.) Secretaria;
5,3) Oficina de Corte e Costura;
g) Um Quadro Suplementar;
ti) Um Departamento de Instrução e um Quadro de Monito-

res de Educação Física;
i) Nove Batalhões de Caçadores;
j) Um Esquadrão de Cavalaria, anexo ao 1. 9 B.C.M.;
k) Um Corpo de Serviço Auxiliar;
1) Um Serviço de Saúde;

m) Justiça Militar.
Art. 2.9	O pagamento do pessoal da Polícia Militar correrá

pela verba respectiva, que fôr designada no orçamento geral do
Estado, de acôrdo com o quadro anexo n. 9 1.

Art. 3,0	A composição do Comando Geral, Inspetoria Geral,
Estado Maior, Serviço do Pessoal, Serviços de Fundos, Serviços de
Intendência do Quadro Suplementar, do Departamento de Instrução
e Quadro de Monitores de Educação Física, dos Batalhões (te Caça-
dores, do Esquadrão de Cavalaria, do Corpo de Serviço Auxiliar, do
Serviço de Saúde e da Justiça Militar, obedecerão ao quadro anexo
n.' 2.

Art. 4•Q - O tenente-coronel comandante e major sub-coman-
dante e o capitão médico da Polícia Militar que servem em co-
missão no Corpo de Bombei ros, receberão seus vencimentos por
essa Corporação.

Art. 5•0 - Revogam-se as disposições em contxário, entrando
esta lei em vigor a partir de 1.° de janeiro de 1948.

Mando, portanto a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 3 de
novembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhões Pinto.

o
QUADRO N.° 1

Polícia Militar

Pagamento do Pessoal para o exercício de 1948

Pessoal efetivo	 Cr$	Cr$	Cr$

3 coronéis, sendo 2 co-
missionados na justi-
ça Militar, a ......

20 tenentes-coronéis, a
34 majores, a ......

	

60.000,00	180.000,00

	

48.000,00	960.000,00
43.200,00 1.468. 800,00



9  capit5es, a
115 1s. tenentes, a .
117 2s. tenentes, a .
46 aspirantes, a ......
(35 subtenentes, a .
142. tenente honorário

contabilista do Servi-
ço de Saúde ......

4 enfermeiros práticos
de, farmácia, 'i ....

1 enfermeiro da sala de
cirurgia ........

1 "anitão honorário ca-
pel[o ..........

Pessoal contratado

1 -- Contratado:
1 encarregado da fazen-

la da remonta .
1 2. tenente honorário

armeiro ........
1 7." tenente honorário

chefe da oficina de
alfaiate ..........

1 cortador da mesma
oficina ..........

1 contabilista da Caixa
Beneficente ......

2 -- Instituto Propedêutico:
1 major honorário dire-

tor do Instituto Pro-
7edêutico ........

	

8 capitães	honorários
professores, a ......

Soldo

'a:'gentos ajudantes, a
242 l's. sargentos, sendo

108 musicos, a .
328 2s. sargentos, sendo

65 musicos ......
688 3s. 

'
sargentos, sendo

107 inusicos......
4691s. cabos, a ......
886 cabos ..........
120 corneteiros tamboris-

tas, a	. .	........
4773 soldados', ' a ......
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36.000,00 3.240.000,00
30.000,00 3.450,000,00
25.200,00 2.948.400,00

	

20.400,00	938.400.00
16.900 100 1.095.800,00

25.200,00

	

14 .400,00	57.600,00

14.700,00

36.000,00 14.417.600,00

21 .600,00

25.200,00

25.200,00

16.8001i0

16.800,00

43.200,00

	

316. 000,00	288.000,00	436.800,00

	

6.600,00	33.000,00

5.400,00 1.306.800,00

4.200,00 1.377.600,00

.000,00 2.064.000,00
2.640,00 1.238.160,00
2.640,00 2.339.040,00

	

2.040,00	244.800,00
1.440,00 6.873. 120,00 15.476.520,00

Etapas

360 etapas de Cr 25,00
diários para 1.263
sargentos e musicos

360 etapas de Cr$ 16,00
diários para 469 1s.
cabos, 886 cabos, 120
corneteiros tarnboris-
tas e 4.773 soldados

Gratificações

1 - Para o Comandan-
te Geral	........

Para o Chefe do Estado
Maior ..........

Para o Subchefe do Es-
tado Maior ......

Para Comandantes de Uni-
dades, Chefes de Ser-
viço de Saúde e Di-
retor do Hospital Mi-
litar	..........

2	Para Assistente (10
Governadol' do Es-
tado	..........

Para Assistente mio Secre-
tário (lo Interior

Para Assistente do Chefe
de Polícia .. .

Para Ajudantes de Ordens
cio Governador .

Para ajudante de Ordens
do Comandante Ge-
ral

3 Para o Chefe do
Gabinete (10 Coman-
do Geral ........

Para Adjuntos do Gabine-
te do Comando Geral

Para médicos do EM.,
D. 	1 ., 2., 49 , 5•9
e 6. 1 BB. CC. MM.

5 - Missão instrutora,
para diretor de 1.
Militar, diretor técni-
co do C. E. F., ofi-
ciais instrutores e
.sargen',os monitores do
D. de Instrução
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11.367.000,00

35.988.480,00 47.355.480,00

40. 000,00

19.200,01)

14.400,00

	

187.200,00	260 0. 800,00

32.000,00

24. 000,00

24.000,00

48.000,00

	

20.000,00	148.000,00

28.800,00

	

66.000,00	94.800,00

16.800,00

120.960,00



6 ---- Para 13 alinoxari-
fes-pagaclores .

7 -- Para 7 sargentos
monitores de unida-
des do interior .

8 — Aulas suplementa-
res	............

9 — Para ocorrer ás
despesas com elemen-
tos da Polícia Mili-
tar matriculados na
E.F. e E.A. do Exér-
cito Nacional	. .

De Cr$ 0,60 a pra-
ças reeflgaja(las .

11 - A praças em trân-
sito	............

12 — Substituições

Diárias, ajudas de custa:

A oficiais em diligência
do serviço público

Abono familiar ......

Adicionais

Para 1 coronel ......

	

Para 2 tenentes-coronéis, a	4 .800,00
Para 1 major ........

	

Para 2 capitães, a .	..	3.600,00
	Para 6 1°s, tenentes, a . .	3.000,00

SOMA ..........

	

6.2-10.00	-

5.040,00

15.000,00

33.500,00

1.150.000,00

240.000,00

	

110.000,00	2.201.140,00

	

200.000,00	200.000,00
0.400.000,00 10.400.000,00

•000,00
9.600,00
4.320,00
7.200,00

18.000,00	45.120,00

90.525.960,00

LEI N.° 26, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1947

Fixa a despesa e prevê a receita para o exercício de 1948

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

Art. 1.0 — A Despesa do Estado de Minas Gerais, para o exerci-
cio de 1948, é fixada em Cr$ 1 .364.863.199,20 (um bilhão, trezentos
e sessenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e
noventa e nove cruzeiros e vinte centavos), classificando-se de acôr-
do com as normas financeiras de padronização orçamentária, devi-
damente distribuída pelos seguintes órgãos executores dos serviços

Cr$

Palácio do Govêrno ....................2.546.296,80
Assembléia Legislativa ................13.328.440,00
Conselho Administrativo do Estado 792.040,00
Departamento Jurídico do Estado ........1.318.520,00
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E Departamento de Informações .
Departamento Estadual de Estatística ......
Departamento Geográfico ..............
Departamento Estadual de Saúde ..........
Departamento de Águas e Energia Elétrica
Rêdo Miie1ra de Viação ..............
Departamento de Estradas de Rodagem ......
Departamento de Compras e Fiscalização ......
Navegação Fluvial .................
Secretaria do Inferior ................
Secretaria das Finanças ................
Seciel una da Agricuil ora ................
Secretaria da Edttcação ................
Secretaria da Viação ..................

Soma	.............................
Plano de fomento da produção ..........

8.2 1200
3.673
2.372.3(M0

	56.160.3	0
8.896. c, .ui

217. 000 . ti
_90.000.0
78.728.13)0
7.600. 0c( A

16O.625.

	

338. 205 . o	,
66.711

138. 738.t
0. O"'10

1 .248.840.,2O
116.022. $1;,09

Ad. •° A j)ceIste lei \i30 aja clui a ate o excrCCi) de 1948,
a partir de 1. de janeiro próxioio, revogadas as disposições em
--contrário

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cuin-
prir, t3a ia teiraniente corno nela se contém.

no Palécio da Liberdade, Belo horizonte, 5 (te novembro
de 19-17.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianrietti
Augusto Mário Cala'
José Ro' 'eigu:'s Seo

E

1

Total Geral da Despesa ................1.364.863. 173,20

Art. 2.° - Para o mesmo exercício, a Receita proveniente Oa
arrecadação prevista é de Cr$ 1 .230.817.000,00 (um bilhão, dui:'a-
tos e tcinta milhões e oitocentos e dezessete mil cruzeiro,), a sirn
discriminada :	 -

RECEII'A ORDINÁRIA:

Receita Tributária ....................
Receita Patrimonial ..................
Receita Industrial ....................
Receitas Diversas ....................

Soma.......................
RECEITA EXTRAORDINÁRIA ............

Total Geral da Receita ..................

Art. 30 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares até o limite de 10 % (dez por cento) da despesa or-
çada, bem como realizar para cobertura do deficit e a título de ante-
cipação (te Receita, operações de crédito até o limite de 1/3 (dm
têrço) da Receita prevista.

Parágrafo único - As operações poderão realizar-se inedianb
a emissão de letras, títulos ou bônus do Tesouro.

Art. 41 Para a aplicação das verbas, abaixo designadas, o
Poder Executivo levará em consideração a discriminação a ser pre-
vista em lei ordinária.

Parágrafo único - As verbas, de que trata èste artigo,seguintes :	118-117-33, 116-119-35, 116-121-35, 116-121-21, 116-1?í22,
116-125-35, 116-126-35, 116-127-35, 116-128-35, 113-118-35, 118-117-3 e
115-076-60.

I)E NOVEMBRO DE 1947

Autorku o Poder E.recntivo a abrir um crédito especial de Cr$
1.836.605,80, para pagamento de subsídio e (lulda de custo aos
Depaiados à Assembléia Legislativa cio Estwio, aos membros da
Comissão Permanente da mesma Assi , mbléio e aos funcionários
da Secretaria da Assembléia.

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

Art. Lo - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crê-
dito especial de Cr$ 1.836.605,80 (um milhão oitocentos e trinta e
seis mil seiscentos e cinco cruzeiros e oitenta centavos) para atender
ao pagamento (te subsidio e ajuda de custo aos Deputados à As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até 15 de dezembro
do corrente ano, aos membros da Comissão Permanente cia mesma
Assembléia, de 16 a 3-1 do meino mês e aos funcionários (Ia A ssem-
bléia, por ser insuficiente o saldo do crédito aberto pelo Decreto-
lei n° 2.102, (te 31 (te março do corrente ano.

Art. 2.9	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

'Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mnenio e execução desta lei pertencer, que a cumprain e façam cum-
prir, 1 ão inteiramente como neta se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 7 de novem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Maga//mães Piii3-

LEI N.° 28, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1947

Organização Municipal

O Pov, do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cai seu nome sanciono a seguia te lei

880.290.
17.210.

194.517. 060,00
90.000.000100

1.182.017. 00M0
48.800. 000,00

1.230.817.000,001
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TITULO 1

Do Município

CAPITULO 1

Da criação e modificação do Município

Art. 1.0 - O Estado de Minas Gerais divide-se administrativa.
mente em Municípios. Os Municípios dividem-se em Distritos.

Art. 2.	A divisão administrativa do Estado será fixada em
L

	

	lei qüinqüenal, nos anos de miléssimos três e oito, para entrar em
vigor a primeiro de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo único	Na fixação (Ias linhas divisórias, intcimuni.
cipais e interdistritais, serão observadas as seguintes normas

1 - Em nenhuma hipótese se considerarão incorporados ou a
qualquer título subordinados a uma circunscrição, territórios com.
preendidos no perímetro de circunscrições vizinhas.

II	As superfícies d'água, fluviais ou lacustres, não quebram
,Aa continuidade territorial.

'-. 111 - A configuração dos Municípios, tanto quanto possiveI,
deverá atender a urna relativa harmonia da suas dimensões, devendo
ser evitadas as formas anômalas, os estrangulamentos e alongamen.:
tos exagerados.

IV - Dar-se-á preferência, para a delimitação, às' linhas natu-
rais, fácilmente reconhecíveis como, por exemplo, as linhas de
relêvo do solo e as linhas médias de superfícies d'água.

A	V	Na impossibilidade de linhas naturais, será utilizada uma
/ \Jinha reta cujos extremos sejam pontos naturais, fàcilmente reco-

nhecidos, (picos, aflorações, nascentes e confluências de cursos
«água, quedas d'água, etc.) e, na falta dêles, pontos outros dotados
das necessárias condições de fixidez e de fácil reconhecimento
(marcos, edificações, monumentos, etc.).
- Art. 3 1' - A sede do Município lhe dará o nome e tem a cate-
goria de Cidade. O Distrito designar-se-á pelo nome da respec-
tiva sede, que terá a categoria de Vila.
- Art. 4.°	Na toponimia dos Municípios seguir-se-ao os seguin-

tes princípios
Não se repetirão topônimos de Municípios brasiJiros já

existentes.
II - Não se empregarão designações de datas, vocábulos estran-

geiros, nomes de pessoas vivas, e evitar-se-ão expressões compostas
de mais de duas palavras, vedadas as de mais de três.

Parágrafo único	Não se consideram palavras, para os efeito
do n.° II, as partículas gramaticais.

50	São condições essenciais para a criação do Mu-
nicípio

1 - população mínima de dez mil habitantes;
II	renda anual mínima de cem mil cruzeiros;
III - existência, na sede, de pelo menos, duzentas moradias,

edifícios com capacidade e condições para o Govêrno Municipal,
i,uçiio pública, psto sanitário e matadouro, bem como terreno
para cemitério.

Parágrafo único - Satisfeitas as condições, é obrigatória a cria-
ção do Município.

Art. 6.° Todos os Municípios (to Estado são obrigados a
levantar o mapa do respectivo território, de acôrdo com os requi-
sitos mínimos fixados pelo Conselho Nacional de Geografia.

Art. 70 Os Municípios compreenderão um ou mais Distritos
formando área contínua. Quando se fizer necessário, os Distritos
se subdividirão em Subdistritos.

- São condições essenciais para a criação do Distrito
1 - população mínima de três mil habitantes;
II - renda anual mínima de dez mil cruzeiros;
III - existência, na sede, de pelo menos, cinqüenta mora-

dias, edifícios para instrução e terreno para cemitério.
Parágrafo único - Para sede de Distritos devem ser escolhi-

(tos, tanto quanto possível, os pontos centrais, ou de mais fácil acesso,
em relação ao território do Distrito.

Art. 90	Nenhum Distrito será instalado sem que prévia-
incute se delimitem os quadros urbanos e suburbanos da sede.

Ari. 10 - Mediante licença da Assembléia Legislativa, poderão
os Municípios firmar acordos para modificar seus limites.

Art. 11 - O Município criado ou aumentado com área desmem-
brada de outro será responsável pela quota-parte das obrigações
do Município desfalcado, quando coniprovadamente aplicada na
área desmembrada.

§ 1.° - Essa quota-parte será determinada por acôrdo entreos
dois Municípios, no prazo de 90 dias, procedendo-se ao arbitra-
inento.

§ 2" - O arbitramento será feito por intermédio (te represen-
tantes nomeados pelos dois Municípios e que terão em vista as
rendas arrecadadas no território desmembrado no úlítimo triênio
administrativo.

§ 3.' - Se não houver acôrdo entre êsses árbitros, será escolhido
um desempatador pelos Municípios interessados, no prazo de quinze
dias.

§ 4." - Findo êsse prazo, sem que tenha sido escolhido o desem-
patador, será êste designado pelo órgão Técnico de Assistência aos
Municípios, por solicitação de qualquer das partes interessadas.

§ 5.1 - Da decisão tomada lavrar-se-á têrmo em livro próprio,
podendo os credores que se julgarem prejudicados interpor recurso
para o Tribunal de Contas.

Art. 12 ---- Quando pertencer ao Município desfalcado a proprie-
dade dos bens imóveis e dos serviços de utilidade pública existentes
no território desmembrado para constituir novo Município, ou para
sranexar a outro, passará a mesma ao domínio do outro Município,

pleno direito e independentemente de qualquer indenização.
/	Art. 13 - Não se desmembrará território de um para outro

1 Município, quando se verificar prejuízo de qualquer dos requisitos
1 exigidos para criação de Município.

j
CAPITULO II

Da instalação do Município

Art. 14 - A criação do Município, pela Assembléia Legislativa,
será comunicada pelo Governador ao Tribunal Regional Eleitoral,
para os fins legais.

1
LI
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Art. 15 - O Prefeito, Vice-Prefeito e os Ve(leadoreS, dipna
dos, reunir-se-ão para instalar o Município e a administração 10H li
cipal no dia, hora e local designados pelo Jui7i da Comarca.

§ 1.0 - Ao ato presidirá o Juiz da Comarca, que tomai ((.111
promisso e dará posse aos Vereadores e instalará a Câmara
pai. O Prefeito e o Vice-Prefeito tornarão posse na forma Cs
cida no Titulo III, art. 30.

§ 2.° ,- A instalação, compromisso e posse constarão d a!
lavrada pelo membro eleito da Administração Municipal que Qa
houver convidado para servir de Secretário. Da ata será en
cópia autenticada ao Secretário de Estado dos Negócios do Inft 01
para arquivamento.

Art. 16 - O mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e doa c
readores eleitos para o Município recém-criado, vigorará até fia ia
o quatriênio administrativo geral, de maneira que as eleições 'in
les se realizem conjuntamente com as dos (IciOlis Municípios.

CAPÍTULO III

Da extinçãoextinção do Mnizicipío

Ar!, 17 - É facultado ao Município, pelo voto de dois té'r
Vereadores, requerer à Assembléia Legislativa sua anexação a o

CAPITULO IV

Art. 18 -- Os Municípios da mesma região, pelo voto de dois têreos
(105 membros competentes das respectivas Câmara, poderão aaiu-
par-se, constituindo-se em pessoa jurídica, para instalação, expios:.
ção e administração dos serviços comuns.

Parágrafo único - Oproc iso de agrupamen)o será meguiado
em lei especial.	J_ TITULO II

Da competência cio Município

Art. 19	Ao Município compete prover a tudo que respeite
seu peculiar interesse e, epecialmente

1	Administrar seus bens, quer os de uso público, quer os
seu domínio privado.

lI - Decretar e arrecadar OS tributos de sua competência, ipli
cando-lhe as rendas era matéria dc interêsse local, na forma da l
orçamentária; arrecadar as demais rendas oriundas de seus Lan
ou de suas atividades, inclusive a contribuição de melhoria, na for
ma que a lei regular.

III -- 	o orçamento anual, prevendo a receita e fixand
a despesa, mediante planejamento ade quado, no qual se firmem, ( , i-
leis especiais, autorizações para gastos com serviços e obras nova
bem comi-mo se determine a conservação dos existentes e se consLlons
fundos para resgate (lo passivo, nos lirmites lega!s.

IV ---- Vender, mediante hasta pública, os bens (10 domínio pr
vado cio Municíp, e adquirir outros bens, por ato inler-vivos, ir
clusive pela desapropriação por necessidade ou utilidade pública

V - Arrendar, ou permutar bens do domínio privado, se hoc
Ver ia :rêsse para o Município, e, doá-los, mio caso de intem''ss' col
t;vo.	:eFvedos os preceitos legais.

\cciaa ic a;j:; e iaações, aplicando-os cru matéria de in-
tt1'"a do Município.

VIL -- Conceder, em concorrência pública ou administrativa,
serviços locais de utilidade pública, Ol)edci(lGs os limites determi-
nados em leis especiais.

VIII --- Executar, mediante administração direta ou por con-
corrência pública ou administrativa, obras de utilidade para o Mu-
nicípio, nos limites fixados nesta lei.

IX - Organizar e regulamentar os serviços administrativos e
outros explorados diretamente pelo Município.

X - Decretar, nos têrmos da lei o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis Municipais, eslabelecencro as condições de provi-
muento, vacância, disciplina, obrigações e regalias dos servidores
do Município.

XI Decretar posturas locais, ajuntando-as em Código e fa-
zendo neste compreender o que se contiver na órbita de compe-
tência (Ia polícia administrativa do Município.

XII - Decretar Código de Obras5 incluindo nêle regulamentação
das construções, reparações, demolições, arruamento e quaisquer
obras em geral, observado o plano diretor das cidades e vilas.

XIII - Adotar, com assistência técnica do Estado, se solici-
tada, um plano diretor das cidades e vilas, tendo em vista, de
modo geral, a sistematizaçãão, embelezamento e extensão das sedes
1)	mfliCi1)O e (los Distritos.

XV Fixar o horário para o funcionamento dos estabeleci-
IIICUtOS comerciais e industriais, na forma da legislação do tra-
balho.

XV Executar obras de interêsse para o Município, planejan-
do as relativas ao saneamento e à lugicne com assistência técnica
do Estado, que poderá, também, quando solicitados, fiscalizar a res-
pectiva execução.

XVI --- Organizar o plano geral de viação cio Município, ajus-
tando-o ao plano rodoviário do Estado; estudar, construir, repa-
ram' e conservar suas estradas, sendo os planos respectivos orienta-
dos pelo órgão técnico estadual, se solicitado.

XVII - Regulamentar o serviço de transporte dentro do Mu-
nicípio, inclusive o trânsito e o estacionamento de veículos, nos
têrmnos (Ia legislação estadual, bem como organizar os serviços de
transporte coletivo municipal, estabelecendo, se necessário, esta-
ções rodoviárias.

XVIII - Estabelecer e organizar, no Município. os serviços de
utilidade pública.

XIX -- Conceder moratória e perdoar a (lívida ativa, nos casos
permitidos pata Janstituição do Estado.

XX - Cooperar com o Estado na prestação de socorros à saúde
da população e à assistência pública aos desvalidos e às famílias de
prole numerosa; promover o combate á momtalid ade infantil e pro-
teger o txaihaiho intelectual;

XXI -- Cooperam' com as autoridades federais e estaduais no
levantamento de dados estatísticos.

XXII — Cooperar com as autoridades federais na aferição de
lesos e medidas (le uso no comércio.

XXIII Regular os serviços funerários e administrar os cemi-
terio:; regulamentar e fiscalizar, enquanto não secularizados, os
da; ''orioções religiosas, sendo êstes proibidos de recusar sepul-
tura, omiiie não Pouse',	c	'os secular; conceder, em con-



- 46

corréncia pública e sem caráter (le monopólio se o exigir o mie
rêsse público, a exploração dos serviços funerários.

XXIV - Abrir, desobstruir, limpar, pavimentar, alargar, il
nhar, irrigir, nivelar e emplacar as vias públicas, numerar os cdi
ficios, prevenir e extinguir incêndios.

XXV - Construir, reparar e conservar cais, muralhas, canais,
calçadas, viadutos, pontes, pontilhões, bueiros, fontes, chafarií'es e
lavadouros; construir e conservar jardins públicos, pátios de re
creio infantil e praças de esportes, construir campos de pouso, com
orientação técnica da União e do Estado; arl)orisar os logradou-
ros

ou
ros públicos ; prover a tudo que fôr reclamado pela conveniência
pública, decôro e ornamento das povoações dos Municípios, guardi
das as prescrições do plano diretor.

XXVI	Velar pela estética urbana, regulando a afixaçao de cai'-
tazes, aniincios e outros meios ele publicidade e propaganda e insti-

d	

li:in-

tuíndo a censura arquitetônica as fachadas dos edifícios.
XXVII - Cuidar da coleta, remoção e dstino do lixo.
XXVIII -- Regulamentar as instalações sanitárias e el'trcas no.

miciliares, elaborundo os respectivos regulamentos; fazer inspecio-
na-Ias freqüentemente, para verificar se obedecem às prescriçõesq
to à segurança e a higiene das habitações; vistoriar os quintais e os
terrenos baldios, obrigando os proprietários a mantê-los asseados.

XXIX s--- Apreender e depositar mercadorias, coisas móveis e
a	d	

se-
moventes, no caso de transgressão (Ias posturas municipais.

XXX Construir matadouros, regulando-os, fiscalizando-os e
explorando-os diretamente, de forma a ser fornecidis carne sadia po-
pulação: construir acougues, regulando-os, fiscalizando-os e podendo,
em concorrência pública e sem caráter de monopólio, concedê-los a
particulares, para exploração.

XXXI --Construir e explorar mercados públicos, policiando-os
de não permitindo monopólios e atravessamento e gêneros d	me prieili

necessidades, nêles expostos à venda, assim como fiscalizando a qua

do

dos gêneros, sob o aspecto sanitário.
XXXII Instituir e regulamentai- feiras-livres para a venda de

gêneros de primeira necessidade e produtos de pequena lavoura, fis-
calizando a qualidade dos gêneros, sob o aspecto sanitário, e não
permitindo monopólios e atravessamentos.

XXXIII - Instituir, quando o impuser o interêsse público, ar-
mazéns ele emergência, ou postos de abastecimento, para fornecer
gêneros de primeira necessidade à população, sem intuito de lucro.

XXXIV Cooperar com o Estado na fiscalização do comércio
do lite e seus derivados, instituindo, se preciso, usinas de henefi-
ciamento o produto, ou concedendo-as, mediante concorrência ná-
blica, á exploração de particulares, sem caráter de monopólio, 'l'i-
cando livre o comércio do produto não beneficiado, se atendei- aos
requisitos sanitários.

XXXV Conceder licença para o funcionamento de casas de
diversões, espectáculos, jogos permitidos, cafés e estabeleci-
mentos congêneres, localizando-os e exigindo que preencham as coa-
(lições de ordem, segurança, higiene e moralidade; p romover, eu
cooperação com as autoridades policiais, a cassação da licença dos
que forem danosos à saúde, ao sossêgo público ou aos bons costumes.

XXXVI - Velar pela salubridade pública, para isto cuuperanilo
com as autoridades sanitárias na prescrição de regrs de higiene,
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localizando os estabelecimentos públicos e particulares e obrigando
os proprietários a esgotar ou aterrar seus terrenos pantanosos ou
alagadiços, situados dentro das povoações.

XXXVII - Providenciar a extinção de formigueiros e a elimi-
nação de animais daninhos, bem como apreender os animais soltos
as vias públicas.

XXXVIII	Desenvolver no Município o ensino, para isto des
pendendo, no mínimo, vinte por cento de sua receita de impostos.

XXXIX - Fomentar o comércio, a lavoura, a pecuária e as
indústrias em geral, localizadas no Município, para isto promovendo
além de outras medidas, exposições de produtos, com prêmios aos
expositores que mais se sobressaírem.

XL Promover, no Município, a instalação de hospitais ou
postos de saúde ou subvencionar-lhes as atividades, se atenderem
as suas finalidades de assistência social.

XLI -- Colaborar, na medida de suas possibilidades, com o
Estado e a União na execução das medidas contidas nos arts. 121,
123, 128, 132, 133, 135, e 136 da Constituição Estadual.

XLII - Realizar serviços de interêsse comum com outros mu-
nicípios ou com o Estado, mediante acôrdos e convênios com êstes
firmados.

XLIII Agrupar-se com outros Municípios da região, cons-
tituindo-se em pessoa jurídica para instalação, exploração e admi-
nistração de serviços comuns.

XLIV	Subvencionar os estabelecimentos, associações e insti-
tuições de utilidade pública ou de beneficência.

XLV -- 'Consinar multas, até Cr$ 1 .000,00 (mil cruzeiros), por
infração de posturas ou regulamentos admnin,stravp loc is,
dendo elevá-las ao dobro, no caso ke, - ' inci- ia,S	.	3

XLVI - Instituir o uso dos sír(bo os do Município.
Art. 20 - É vedado ao Município, além do que dispõe a Cons-

tituição Federal:
1 -- Desviar qualquer parte de suas rendas para aplicação que,

direta e imediatamente, se não se refira aos seus serviços, salvo
acôrdo com o Estado ou com Municípios, em casos de interêsse
comum;

II - Remunerar, ainda que transitôriamente, funcionário fe-
deral ou estadual, que nêle tenha exercício, salvo acôrdo com a
União ou o Estado;

III -Permitir que oficinas de sua propriedade imprimam
"jornais ou propectos de feição partidária;

IV - Permitir que estações rádio-emissoras de sua propriedade
façam propaganda político-partidária;

V -- Contrair empréstimos, cujos serviços de juros e amorti-
zações absorvam mais da: quarta parte da média da arrecadação
nos três últimos anos, levando-se em conta, para o cálculo, a renda
liquida provável dos serviços de caráter produtivo, quando o em-
préstimo se destinar à execução dêstes.

1. - Depende de aprovação da Assembléia Legislativa, quan-
do incidir em serviço de caráter permanente, o acôrdo a que se
refere o número I.

. 2.° - O Município não poderá contrair empréstimo externo
sem prévia autorização do Senado Federal.



- 48 -

Art. 21 -- O Município promoverá o levantamento da plan
cadastral da sede e a elaboração do respectivo plano diretor, rcg
lamentando a execução dêste.

1,0 - O plano diretor compreende o plano de remode]açi
e embelezamento e o 1e extensão urbana.

§ 2L° - Na medida de suas possibilidades financeiras, o i\I
nicípio dotará de planos diretores as sedes distritais e os pOVOal(

§ 3.° O Etado, quando solicitado, colaborará com os
nicípios no levantamento das plantas cadastrais e na elabo
dos planos diretores.

§ 
4,0 - O Município poderá entregar a técnicos de sua co

fiança, a execução dos serviços a que se refere êste artigo.
§ 50 - O Prefeito, por decreto, ouvindo, se julgar convenicn

o órgão técnico do Estado, aprovará os planos diretores, tomba
obrigatória a execução dêstes e dos regulamentos, para cuja ap
cação assentará as medidas necessárias.

§ 6.°	Os planos diretores não poderão ser alterados nc s
estrutura essencial, devendo as modificações de detalhes, depoi

- aprovados por técnicos de notória competência ou pelo Depor
mento de Assistência aos Municípios, como órgão técnico, SCF 50
metidas à deliberação da Câmara Municipal.

TITULO III

Da Organização Política do Município

Art. 22 - À administração do Município compete, eia et
função deliberativa, à Câmara Municipal, e, cm sua função exe' ais
ao Prefeito.

CAPÍTULO 1
Da Constituição de Poderes

Art. 23 - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vercadorce serã
eleitos cento e vinte dias antes de terminar o período dos tiar
datos anteriores, segundo o processo estabelecido na lei eleitoral

Parágrafo único - O mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito
dos Vereadores será de quatro anos, observada a coincidência do se
término.

Art. 24	O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito, nos casos cm
ausência e de impedimento dêste, e no de vaga.

Art. 25 Em caso de ausência ou impedimento simuttne
do Pcco e cio Vice-Prefeito, e no de vaga, quando esta se ver
ficar no último ano de mandato, assumirão o execício, sucee;ivt
mente, o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara.

Art. 26	Quando a va ga, a que se refere o artigo precedcnti
se verificar nos três primeiros anos do mandato proceder-se-á
nova eleição sessenta dias depois de aberta a última delas, (!ir
gindo-se, neste caso, o Prefeito em exercício e o Presidente (
mara ao Tribunal Regional para que êste tome as providência ni
cessárias à realização da eleição.

Art. 27	O número de \'eIeC(lores para cada município c
de Juiz de Paz e sunlenes para rcta tIi.trito sii' os fixados re

1 ti '-	T'.	ci	í	°
de j947
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Art. 28	É vedada a reeleição do Prefeito.
rt. 29 - O mandato cio Prefeito prol'r "''

mente ate a posse do no Preito eleito ou do sub stituto legal deste
fazendo-se então a transir-lissão (to cargo.

ral1te
,Art. 30--O Prefeito prestará compromisso e tomará posse pe-

dentro em trinta dias a partir d (lata 	instalação.
•
nstalaçao. Se a Câmara
da 0nst1açao desta, ou

mio tiver sido instalada ou se 
(li

	instalada,a ada, deixar, por qualquer
motivo, de se reunir par
decorrido aquêle prazo nos

 dar 	ao Prefeito, este se empossará,

autorida'de judiciária da Comarca, lavrando-se perante a mais alta
§ 1.0 - No ato da posse o Prefeito o-se o termo próprio.com-

promisso:
feito, defender as instituições e cumprir as leis".

Vice-Prefeito tomaráos
forma prescrita neste artigo.	

se no mesmo prazo e na

Art. 31 -- Se, decorridos trin'aFias da
posse do Prefeito e do Vi(.Pi:CfCit	

a nata fixada para a
prestam o compromisso,

considerar-se-ão renunciados os respectivos mandatos, salvo motivo
de força maior, reconhecido pela Justiça Eleitoral. 

aconsiderd
da fuiOeS (' e i-ciiIO• ee	lce-r' cieiiu e ue	ereaOOr, sendo me-
muneradas as do primeiro. e gratuitas as dos dois últimos.

§ 1.0 — o subsídio do Prefeito C 
a respectiva verba de repre-

scfl t ii áo serão fixadOS peI (âio á 1 tini o 1010 do período le-

gislativo, tendo em vista a renda do Município.
§ 

2.° — Substituindo o Prefeito nas suas ausências ou impe-
dimeritoS, ou, em caso de vaga, o Vice-Prefeito, o Presidente ou
o Vice-presidente da Câmara perceberão o subsídio e a verba de
representação correSP0

ridentes ao período em que exercerem o car-
go, salvo quando a ausência

ou impedimento se dêr por motivo de
viagem a serviço do Município ou de moléstia ompr

OVada Neste
último caso, o Prefeito poderá também receber o subsidio, a juízo
da Câmara Municipal.

§ 
3,0 -- Por seu comparecimento às sessões ordinárias da Câ-

mara, poderá o vereador receber ajuda de custo a ser fixada pela
Cámara, de modo a não exceder, em cada reunião ordinária, à verba
de representação mensal do Prefeito.

§ 40	O subsídio, verba de representação e ajuda de custo
período do mau-

que se refere êste artigo, vigorarão para todo o
dato e não poderão ser modificados flO curso do mesmo.

Art. 33 - Não sendo fixados na época determinada, o subsí-
dio e a representação do Prefeito e a ajuda de custo ao Vereador,
prevalecerão os que hajam vigorado no quatriênio anterior.

Ai-t. 34 Na eventualidade da criação de novos nmnicíPiOS,
as Câmaras dêstes, logo tue se instalem, fixarão o subsídio e a re-
presentação do Prefeito e a ajuda de custo aos vereadores.

Art. 35	
A administração dos muniCíPiOs que a lei federal

declarar bases militares de excepcional importância para a defesa
reger-se-á por lei especial, sendo o Prefeito no-

externa do País,meado pelo Governador do Estado e por êle demnissível 1ivremeflte
reservadas as funções deliberativas a uma Câmara eleita.

Parágrafo único - Os Prefeitos 
	município'- nomeados para o

a que se refere êste artigo prestarão compromiss o e tomarão posse
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perante o Secretário de Estado dos Negócios do Interior ou perante
a mais alta autoridade judiciária da Comarca.

Art. 36 - O Prefeito, que residirá na sede do Município, não
poderá ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos do terri-
tório do mesmo, sem prévia licença da Câmara Municipal.

Art. 37 - Os funcionários públicos eleitos Prefeitos ou Verea-
dores serão considerados em licença, respectivamente, durante o
exercício do mandato e no período de funcionamento da Côniara,
assegurada aos segundos, durante a licença, a integridade dos ven-
cimentos.

Parágrafo único - O funcionário em exercício do cargo de
Prefeito n5o perceberá o vencimento do cargo efetivo, durante o
exercício do mandato, salvo o caso de nomeação, em que caberá
opção.

CAPITULO II

Da elegibilidade e inelegibilidade e da perda do niandato

i-t 38 - - SSo eoniliçúes (te elegibilidade para o carg. de Pre-
feito Vice-Prefeito ou Vereador:

Ari. 39 - São inelegíveis para o cargo de Prefeito e Vice-pi-c.feito as
a Constituição Fed em

p essoas, nlenr fiOS ãr ligos 139, ít 111, e 140, ítem111, d eral e os inalistáveisArt. 40	São iflcolripatjveis Pa ra exercer o cargo de Pre-feito, Vice-Prefeito OU Vereador-
- - Os oficiais inferiores da ativa da Polícia Militar;Ií - 

Os credores do município, por empréstimo e os devedo.res, a q
ualquer título, excetuados os contribuintes dos tributos queainda não hajam incorrido em mora;ii - Os concessionários e os contratantes de quaisquer obrasou serviços municipais, durante a vigência das respectivas con-cessões ou contratos;

IV	Os diretores Proprietáriosxiliares de	 011 SÓCiOS, gerentes ou au-Banco, Companhias ou Emprêsas que tenham Contratocom o Município ou sejam favorecidos por lei municipal.
Parágrafo único - Estas incompatibilidades desaparecerão quan-do, no momento de ser prestado o compromisso, hajam cessado osmotivos que as determinaram

Art. 41 Não podem servir conjuntamente, como Prefeito evic
e-Prefeito, ou como vereadores, os ascendentes e descendentes,

os irmãos, o sogro e o genro, e os cunhados durante o 
dunhadio.Parágrafo único - Se o impedimento fôr do Prefeito e do Vice-Prefeito, resolver-se-á em favor daquêle, e a Câmara Municipal

dentro de trinta dias, marcará a data da eleição Comunicando ofato ao Tribunal Begionai Eleitoral para os fins legais; se dos ve-readores, resolver-se-á contra o menos votado e, em caso de empate,Contra o mais recentemente eleito e, se forem da mesma eleição,Contra o menos idoso.
Art. 42 - Não poderão o Prefeito o ViccPrefeito ou o Ve-reador:
1 - Celebra- contrato -com -o Município;11 - Fazej. empréstimo ao Município;
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Ill - Patrocinar causas contra a Muni -cipalida(le, ou pleitear
perante a mesma interêsses de terceiros, como advogado ou pro-
curador.IV - Acumular o mandato com outro de caráter eletivo, não
constituindo acumulação os casos de substituição legal previstos na
Constituição e nesta lei.

V - Ser diretor, proprietário ou sócio de emprêsa beneficiada
com privilégio ou favores concedidos pelo Município.

Art. 43 - Perderá o cargo o Prefeito que:
1 - Não apresentar contas documentadas ou não obtiver sua

aprovação por motivo do emprêgo ilícito dos dinheiros públicos;
II - Utilizar-se, em proveito próprio, ou de terceiros, dos bens

públicos;
III - Atentar contra a probidade na administração, ou contra

a lei orçamentária;
IV - Atentar contra o livre exercício dos poderes da Câmara

Municipal;
V - Atentar contra o gôzo e o exercício dos direitos políticos,

individuais e sociais;
VI	Vier a residir fora da sede do Município, ou dêle se au-

sentar, sem licença da Câmara;
VII	Deixar de tomar posse, sem causa justificada, no prazo

do ai-ligo 31;
VIII - Infringir qualquer das proibições do artigo 42;
IX - Em qualquer dos casos previstos no artigo 46 e que lhe

forem aplicáveis.
10 A decisão será proferida pela maioria absoluta da Câ-

mara Municipal, assegurada ao Prefeito plena defesa, e com recurso
dêste, ou de qualquer Vereador, para o Tribunal de Contas, nos casos
dos itens 1, II e III, ou para a Assembléia Legislativa, nos demais
casos, sempre com efeito suspensivo.

§ 2.°	A perda do cargo não prejudicará o processo e a pu-
nição, se o ato constituir crime de responsabilidade.

Art. 44 -- O substituto legal que assumir o cargo de Prefeito,
ou o novo Prefeito eleito promoverá a instauração do processo a
que e refere o parágrafo segundo do artigo precedente, perante a
justiça comum, na forma da lei, se fôr êste o caso.

Ari. 45 Perderá o cargo o Vice-Prefeito que infringir as
proibições do artigo 3,1 2, e nos casos do artigo 43 que lhe forem
aplicáveis, proferida a decisão na foi-ma do parágrafo primeiro do
referido artigo 13, com recurso para a Assembléia Legislativa.

Art. 46 - Perderá o mandato o vereador que:
I	Houver perdido os direitos políticos;
II - Transferir residência para foi-a do território do Município;
III - Infringir qualquer das proibições do artigo 42;
IV - Deixar de comparecer às sessões durante 6 meses con-

secutivos, salvo impedimento, comprovado, por motivo de moléstia;
V - Faltar, sem justificação, às duas reuniões obrigatórias

anuais ou a três reuniões extraordinárias consecutivas, cm cada
sessa o.

1. A perda do mandato poderá ser provocada mediante
repi-esentação do Prefeito, Vice-Prefeito ou de qualquer vereador,
assegurada plena defesa, com recurso para a Assembléia Legislativa
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§ 2 . 0 - É da competência da Câmara Municipal o julgamento
do caso e a decretação da perda do mandato;

§ 30	A Câmara poderá mandar arquivar, desde logo, a re.
presentação.

Art. 47	Suspende-se o exercício do mandato do Prefeito Vice.
Prefeito e Vereador:

1	Por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença;
II	Por condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos;
III - Em caso de pronúncia, em crime inafiançável.
Art. 48 Pronunciado o Prefeito, o Vice-Prefeito ou o Verea.

dor em processo crime inafiançáved, será suspenso do cargo, até
final julgamento, realizando-se a sua substituição na forma estabe-
lecida nesta lei.

CAPITULO III

Da instalação e funcionamento da Câmara

Art. 49	A instalação da Câmara e a posse dos ereadores
e da Mesa obedecerão às seguintes formalidades:

1 - Diplomados os Vereadores, o Juiz da comarca, e, na sua
falta, o da mais próxima, marcará dia e hora para aquêles se reu.
nirem, sob sua presidência, na sede do Município, em sala destinada
às sessões da Câmara.

11 -- Perante a maioria absoluta dos Vereadores, o Juiz veri-
ficará a autenticidade de seus diplomas e lhes deferirá o compro-
misso regimental, convidando um dos eleitos para funcionar como
secretário, até a constituição da Mesa.

III - Em seguida, o Juiz convidará o Vereador nominalmente
mais votado a fazer a seguinte declaração: "Prometo cumprir digna.
mente o mandato a mim confiado, observando as leis e trabalhando
pelo engrandecimento dêste Município". Cada um dos Vereadores
confirmará o compromisso, declarando: "Assim o prometo".

IV - A assinatura dos Vereadores, aposta na ata ou têrmo, com-
pletará o comprnisso.

V - Ainda sob a presidência do Juiz, procederá a Câmara à
eleição da Mesa. Serão depositados na urna três cédulas, uma para
presidente, outra para vice-presidente e outra para secretário. À me-
dida que forem sendo chamados, votarão os Vereadores.

VI - Ao Juiz que presidir à cerimônia da instalação da Câ.
mara compete conhecer da renúncia de mandato e convocar o su-
plente, a que couber a vaga.

VII Se o candidato a qualquer dos cargos da Mesa não houver
obtido a maioria absoluta dos sufrágios da Câmara, realizar-se-á se-
gundo escrutínio, em que poderá o candidato eleger-se por maioria
simples.

VIII	Depois de haver empossado a Mesa, o Juiz declarará
instalada a Câmara, cessando, com êste ato, a sua intervenção.

IX - Da sessão de instalação lavrar-se-á ata em duas vias, sendo
uma no livro próprio, e a outra, em papel avulso, e que será, para
fins de arquivamento, imediatamente remetida à Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Interior.

Parágrafo único .- Quando, já instalada a Câmara, apresentar-se
Vereador ainda não empossado, será o compromisso recebido pelo
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Presidente, lavrando-se têrmo especial, no livro de instalação da
Câmara.Art. 50 -- As sessões da Câmara sèmentc poderão realizar-se
no edifício destinado ao seu funcionamento, sendo nulas as que se
verificarem fora dêle.

§ 1.° - Nos casos de calamidade pública e de qualquer outra
ocorrência que iinposibilite o funcionamento da Câmara em sua
sede, poderá esta ser provisóriamente transferida para outro local.

§ 2." A transferência a que se retere o parágrafo anteriot
será determinada pela Câmara, a requerimento da maioria dos Ve-
readores.

Art. 51 -- A Mesa (ta Câmara será eleita anualmente, no início
da primeira reuni ,,-to ordinária, e servirá nas seguintes ,as sim como
nas extraordinárias e nas prorrogações.

§ 1. 1 -- A Mesa compôr-se-á, na forma do artigo precedente,
item V, do presidente, do Vice-presidente e do Secretário, os quais
se substituirão nesta mesma ordem.

§ 2." O mandato da Mesa eleita durará, até constituir-se a
nova, a cuja eleição presidirá, salvo no primeiro ano da legislatura,
quando a pose se dará perante o Juiz, na forma estabelecida mio
artigo 49.

Ait. 52 -- A Câmara Municipal reunir-se-á, pelo menos, duas
VCZCS p01' ano.	 -

Parágrafo único - Na primeira reunião, que se realizará até
o dia quinze de fevereiro, minará COi1aS ao Prefeito, deiibeamido
sôbre elas e, na segunda, que se verificará na última quinzena de
outubro, votará o orçamento.

Art. 53 - A Câmara Municipal reunir-se-á extraordinàriamefltc,
quando convocada, com prévia declaração de motivos:

1 - pelo seu Presidente;
II	Por solicitação do Prefeito;
III - por iniciativa de uni têrço de Vereadores.
§ 1 . 0 - A reunião extraordinária, no caso do itemn 1, será mar-

cada com antecedência de oito dias, pelo menos, mediante edital
afixado à porta principal do edifício da Câmara e publicada na
imprensa local, se houver, e mediante comunicação direta aos 'Ve-
readores.

§ 2.° - Requerida a convocação extraordinária, nos casos dos
itens II e III, o Presidente da Câmara deverá marcar a reunião para
o prazo máximo de vinte dias, procedendo na forma estabelecida
no parágrafo precedente. Se não o fizer, decorrido êsse prazo, pre-
sume-se marcada a reunião para o primeiro domingo que se seguir,
à hora regimental.

Art. 54 - Nos casos de vaga ou de impedimento do Vereador,
será convocado o respectivo suplente, na forma da lei eleitoral.

Parágrafo único Considera-se impedimento, para os efeitos
dêste artigo, a ausência, mediante licença da Câmara, por prazo não
excedente (te seis meses, o afastamento do Presidente ou do Vice
Presidente da Câmara, quando assumirem o cargo de Prefeito, como
substitutos eventuais dêste, e o caso de suspensão do mandato a
que se refere o artigo 47.
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Art. 55 - Se o Vereador, sem motivo justo, a juízo da Câmara
Municipal, não prestar compromisso dentro de trinta dias, a contar
da data da instalação ou da sua proclamação como eleito, cousi.
derar-se-á renunciado o mandato.

Parágrafo único - O suplente convocado terá o prazo de trinta
dias para tomar posse, podendo êsse prazo ser prorrogado por igual
tempo pela Câmara, a requerimento do interessado.

Art. 56 - No caso de vaga, que decorrer do falecimento do
Vereador, da renúncia ou da perda do mandato, não havendo su-
plente, proceder-se-á a nova eleição, salvo se faltar menos de nove
meses para o término do quatriênio.

Parágrafo único Cabe ao Presidente da Câmara fazer a ne.
cessária comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que
êste providencie a eleição.

Art. 57 - Verificada a renúncia de mais da metade dos Ve.
readores e suplentes, o Presidente da Câmara, ou o Prefeito, levará
o fato ao conhecimento do Tribunal Regional Eleitoral, que pro-
videnciará para a nova eleição, designando-lhe a data.

Art. 58 -- Se o Prefeito e o Vice-Prefeito renunciarem simul.
tâneamente com a Câmara, o Governador do Estado nomeará Pre
feito interino, com aprovação da Assembléia Legislativa do Estado,
dando comunicação do fato ao Tribunal Regional Eleitoral, para
efeito de se proceder a nova eleição.

Art. 59 O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, eleitos
na hipótese dos três artigos anteriores, exercerão o mandato pelo
tempo que restava aos substituídos.

Art. 60 A renúncia do Prefeito, do Vice-Prefeito ou do Ve-
reador far-se-á por meio de ofício de próprio punho, com a letra
e firma reconhecidas por tabelião da comarca, dirigido ao Prefeito.

Parágrafo único O Presidente dará à Câmara conhecimento
do pedido, em sessão, declarando aberta a vaga, que será preenchida
na forma desta lei, fazendo-se comunicação à Justiça Eleitoral,

CAPÍTULO IV

Das atribuições e das deliberações da Câmara

Art. 61 - Compete à Câmara Municipal deliberar sôbre tudo
que respeite ao peculiar interêsse do Município e, nomeadamente,
sôbre as matérias mencionadas no Título II desta lei, elaborando
as respectivas leis e resoluções.

Art. 62 As deliberações da Câmara Municipal, salvo dispo.
sição em contrário, serão tomadas por maioria de votos, presente
mais de metade de seus membros.

Art. 63 - O Presidente, nas deliberações da Câmara, sàmente
terá o voto de qualidade nos casos de empate, e, em eleições, terá,
apenas, o direito de voto.

Art. 64 - Só pelo voto da maioria absoluta dos membrog da
Câmara se aprovarão as proposições sôbre:

1 - Perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores,
nos casos dos artigos 43, 45 e 46;

II - Projetos de lei vetados pelo Prefeito;

III Venda, doação ou permuta de bens imóveis, e a desca-
racterização dos bens de uso comum do povo, para efeito de sua
alienação.

IV	Participação da Câmara no grupo de Câmaras Municipais
a que se refere o art. 27, item III da Constituição do Estado, para
encaminhar à Assembléia Legislativa projeto de lei;

V - Representação à Assembléia Legislativa sôbre acôi'do com
o Estado ou com outros Municípios, a que se refere o artigo 20,
item 1, desta lei, para aplicação de renda que, direta e imediatamente,
se não refira aos serviços do Munipio.

Art. 65	Só pelo voto de dois têrços dos membros da Câmara
se aprovarão as proposições sôbre:

1 - Representação ao Senado Federal para efeito de emprés-
timo externo; 

II - Isenções tributárias e concessão de subvenções e serviços
de interêsses públicos;

III	P'rdão de dívida ativa, nos casos admitidos pela Cons-
tituição do istado;

IV	Associação com outras Câmaras Mupicipais, para propôr
a reforma da Constituição, nos têrmos do artigo 150 da Constituição
do Estado;

V - Agrupamento do Municipio com outros, constitui roio--e em
pessoa jurídica, para a instalação, exploração e administração de
serviços comuns;

VI - Acôrdo com outros municípios para modificação de seus
limites, e a necessária representação à Assembléia Legislativa, neste
sentido;

VII	Representação à Assembléia Legislativa para efeito cia
anexação (lo Município a outro.

Art. 66	Compete, ainda, à Câmara Municipal:
1 Eleger a Mesa, na primeira reunião anual, e as comissões

permanentes, observada, com relação a estas, tanto quanto possível,
a representação proporcional das correntes de opinião, definidas na
Câmara;

II	Elaborar o seu regimento interno, ou adotar o que tiver
vigorado na legislatura anterior, se elaborado de acôrdo com esta lei;

RI - Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer da
sua renúncia, e apreciar os pedidos de licença daquele, para ausen-
tar-se do território do Município por mais de quinze dias;

IV -- Julgar as contas anuais do Pi-efeito, na forma desta lei;
V	Solicitar ao Prefeito, quando julgar conveniente, informa-

ções sôbre a marcha dos negócios municipais;
Vi	Votar os créditos suplementares e especiais;
VII Deliberar sôbre a época e a forma da arrecadação dos

tributos municipais, organizando o Código Tributário do Município,
segundo o padrão fixado em lei estadual;

VIII Organizar os códigos de posturas e de obras, bem como
o estatuto dos funcionários públicos civis do Município, de acôrdo
com os padrões fornecidos pelo Estado;

IX - Deliberar sôbre a elaboração do plano diretor da cidade
e das vilas, bem como dos regulamentos para a sua aplicação, na
forma cio art. 19, item XIII, desta lei;

X - Resolver, em grau de recurso, sôbre as reclamações contra
atos do Prefeito, cmii matéria fiscal, até a criação do órgiio de com-
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posição paritária com competência expressa pala a estela irUOi('I-
pai, a que se refere o art. 113 da Constituição do Estado;

XI - -- itesoiver, em grau de recurso, sôbre as reclamações con-
tra atos (10 Prefeito que se refiram ao funcionalismo municipal, re-
formando os que estiverem em desacôrdo com as garantias consti-
tucionais asseguradas aos funcionários e com as disposições lo ies-
pectivo estatuto municipal;

XII - Usar, em sua plenitude, do direito de representaçtio pe-
rante as autoridades estaduais e federais;

XIII Deliberar sôbre empréstimos e operações ele cré(tilí, que
o Município pretenda realizar para a execução de obras e mcPiera-
mentos, suas condições, forma e meios de pagamento, observado o
disposto no ai-ligo 20, item V, e o seguinte:

a) Para pagamento dos juros e amorização dos empréstimos
serão consignadas, discriminadainente, nos orçamentos as respec Li-
vas verbas.

b) O produto dos empréstimos iiLio poderá fel- aplicação dife-
rente da estabelecida pela Câmara Municipal.

e) Nenhum empréstimo que se destine à execução de obras p
derá ser efetivamente contratado sem que tenham sido, antes, apro
vados os respectivos projetos, orçamentos e planos de fiiiaiici-
mento, os quais servirão de bise para se calcular o "quantuni" do
empréstimo. Determinar-se-ão especificadamente as rendas (dl i)CllS
a serem dados em garantia, sem prejuízo dos serviços normais d
administração.

§ 1.0 - Para efeito do cálculo e da garantia a que se refere
alínea "e", será a proposta do empréstimo enviada ao Tribunal de
Contas, que sôbre êle emitirá parecer prévio, nos têrmos do art. 41,
ilem VIII, da Constituição do Estado.

§ 2.' - Os empréstimos serão registrados no Tribunal de Contas,
que lhes fiscalizará a aplicação.

Art. 67 A Câmara marcará em seu regimento interno os
períodos e os números de suas reuniões ordinárias, observadas as
normas constitucionais, e mais as seguintes:

/ 1 - Para a realização de sessão é indispensável o compareci-
mento da maioria dos membros da Câmara.

II	As sessões serão públicas, salvo quando o contrário fôr
deliberado, atendendo à natureza da matéria a ser debatida.

III - As sessões serão realizadas à hora e local de cos:uine,
salvo por motivo de fôrça maior em hora e local indicados no
edital de convocação.

IV -- Salvo disposição expressa em contrário, as resoluções da
Câmara obrigarão oito dias depois de publicadas.

V - Nenhum Vereador poderá votar em negócio de seu parti-
cular interêsse, ou de seus ascendentes, descendentes e colaterais,
por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau.

Art. 68 Nehhuma deliberação da Câmara, que (leva sei- exe-
cutada ou aplicada pelo Prefeito, salvo pedidos de informações, terá
fôrça obrigatória, se não revestir a forma de lei ou resolução.

Art. 69 Salvo quando precedido de mensagem do Prefeito,
qualquer projeto, que importe aumento de despesa, terá o anda-
mento suspenso após a primeira discussão, até que seja aprovada

receita correspondente.
Art. 70 - Como leis ou resoluções, da Câmara, passarão por
,;',o-s(ft, as !ctiheimãcs (p0 liVcrci(1	 maleita ir-
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çainentária, tributação, posturas municipais, contas do Prefeito, per-
dão da dívida ativa, moratória para pagamento (ias dividas fiscais,
anexação do Município a outro, concessão de favores e privilégios,
venda, doação ou permuta de imóveis e quaisquer outros contratos,
beisi como acôr(loS e convênios.

Art. 71 - O Prefeito e Vire-Prefeito poderao comparecer, SCIO

direito de voto, às sessões da Câmara, devendo aquêle fazê-lo obri-
gatôrianiente, quando convocado para prestar esciareciinen tos ou
informações.

Art. 72	Ao Presidente da Câmara compele:
1 - Dirigir os trabalhos das sessões, prorrogar às reuniões or-

dinárias e convocar extraordinárias, no caso de matéria urgente ou
a requerimento do Prefeito ou de um têrço dos vereadores;

II	Distribuir os trabalhos às comissões;
111 -- Manter a ordem no recinto das sessões, podendo, para

isto, requisitar o auxílio da autoridade policial, ou prender em
flagrante qualquer pessoa que desacate a Câmara ou os seus mem-
bros, quando em sess. O auto de flagrante, lavrado pelo tun-
cionúrio que fôr designado, será assinado pelo Presidente ou seu
substituto, e remetido, juntamente com o prêso, à autoridade com-
petente, para o respectivo processo;

IV -- Dar posse ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereado-
res, e convocar e dar posse aos suplentes dêstes, no caso de vaga
ou impedimento;

V	Promover a elaboração do regimento interno da Câmara;
VI - Assinam-, juntamente com a Mesa, as representações da

Câmara a que se refere expressamente esta lei, e corresponder-se,
individualmente, por pai-te da Câmara, com quaisquer autoridades,
ou com particulares;

VI ---- Autorizar as despesas de expediente da Câmara e a im-
pressão e publicidade dos atos legislativos municipais;

VIII Requisitar ao Prefeito as importâncias para pagamento
da ajuda de custo dos vereadores, vencimentos dos empregados da
Secretaria da Câmara e outras despesas que esteja legalmente auto-
rizado a m-ealizar.

CAPITULO V

Do Prefeito

Art. 73 - Compete ao Prefeito:
1	Representar o Município perante os poderes do Estado e

da União, os outros Municípios, os cidadãos, em juízo.
11 Sancionar e promulgar dentro de oito dias contados do

recebimento, os projetos (te leis, ou vetá-los, devolvendo-os à
Câmara.

III - Observar e fazer observar as leis e resoluções da Câmara.
IV Apresentam- à Câmara projetos de leis ou resoluções, bem

como até 30 de setembro de cada ano, a proposta justificada do or-
çamento para o exercício imediato.

V	Prestar contas à Câmara, na primeira reunião de ca( ano.
VI - Apresentar, no último mês de seu mandato, relatório geral

de sua administração, prestando as contas relativas ao período
final desta.
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VII - Publicar, por editais seja pela iniprensa local, onde hou-
ver, as leis ou resoluções, orçamentos, tabelas (te impostos, l'a•
mentos para cada exercício e, mensalmente, o balancete da I'e'e ita
e da despesa e a relação discriminativa dos pagamentos.

VIII - Prestar à Câmara, pessoalmente ou por escrito,
quer informações ou esclarecimentos qae a mesma solicitar,	ere
atos da administração ou assuntos de interêsse desta.

IX	Fazer arrecadar, coni a maior vigilância, as renda au.
nicipais, zelando pela sua guarda e exata aplicação

X. - Promover o processo por infração das posturas municipais
e impor as multas nelas previstas, ou em contratos.

XI - Manter cm perfeito funcionamento:
a) as repartições da Prefeitura, expedindo os respectivos re

gulamentos;
b) os registos da contabilidade patrimonial e financeira, de

acôrdo com as normas técnicas aprovadas e as instruções dos órgãos
competentes.

XII - Propor à Câmara a criação ou extinção de cargos, se
gundo a conveniência da administração, cabendo-lhe nomear os
funcionários, promovê-los, aplicar-lhes penas disciplinares, exonera-
]os ou demiti-los, conceder-limes licença e férias, observadas as dis.
pisições do respectivo estatuto ou de suas leis complementares.

XIII	Promover a convocação extraordinária da Câmara, nos
têrmos desta lei.

XIV - Manter e zelar o patrimônio do Município e, quanto
ao territorial, fazer também afastar os intrusos.

XV	Promover a execução da dívida ativa, sem dependência
de resolução da Câmara.

XVI Tomar as providências ao seu alcance para remediar
as calamidades públicas, solicitando aos poderes públicos os so-
corros que se fizerem necessários.

XVII - Ordenar o pagamento das despesas que estiver legal-
mente autorizado a efetuar.

XVIII - Promover a elaboração de projetos e orçamentos das
obras de interêsse do município.

XIX - Conservar desimpedidos os caminhos e demais servi
dões do Município, fazendo remover os embaraços que se verifi.
careni.

XX - Promover o tombamento e inventário dos bens mui
cipais, mantendo perfeito registro cê1es.

XXI - Requisitar ao Govêrno do Estado o auxílio necessám
para o cumprimento de suas determinações legais.

XXII - Resolver sôbre os requerimentos e reclamações que 1
forem dirigidos, encaminhando à Câmara aquêles cuja apreciaç
a ela competir.

XXIII - Determinar sejam expedidas as certidões solicitad
à Prefeitura por quaisquer interessados, não podendo negá-1
salvo casos excepcionais, em que o interêsse público impuser
gilo, ressalvado, nesta hipótese, o direito dos interessados de rem
rerem para a Câmara Municipal, que resolverá sôbre o deferimeri
ou não do pedido.

XXIV - Abrir créditos extraordinários exclusivamente na
pótese prevista no :li-t. 108, parágrafo único desta lei, solicitan
à Câmara, na primeira sessão desta, a necessária aprovação do ai
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XXV Prorrogas' o orçamento do exercício anterior, quando
outro não tiver a Câmara votado, até o dia 30 de noveliil)ro de
cada ano.

XXVI - Pôr em concorrência pública ou administrativa as
concessões de serviços públicos, bem como a execução das -obras
cujos orçamentos excederem a dez mil cruzeiros, se não as exe-
cutar por administração, e os fornecimentos, embora parcelados,
observando as seguintes normas:

a) a concorrência será anunciada, com prazo nunca inferior
a trinta dias, por editais e na imprensa local, onde houver, sendo
obrigatória a publicação no órgão oficial do Estado, quando esta se
imponha pelo vulto da obra, serviço ou fornecimento;

ii) (ia concorrência serão excluídos o Prefeito, o Vice-Pre-
feito e os Vereadores que hajam servido ao tempo ecu que foi ela
determinada ou estejam em ex,:cício do mandato; seus descenden-
tes e ascendentes, cunhados, durante o cunhadio, irmãos, sogro e
genro, bem como seus colaterais, Por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau, e os funcionários ou servidores da Municipa-
lidade;

e) para o fornecimento de material de uso corrente, poderá
o Prefeito estabelecer o regime de concorrência que fôr adotado,
por lei, pelo Estado.

XXVII - Prestar as informações que, sôbre o serviço público,
lhe forem solicitadas pelo Govêrno do Estado e da União, a As-
sembléia Legislativa, o Tribunal de Contas.

XXVIII -. Usar, em tôda a sua plenitude, do direito de repre-
sentação perante os poderes estaduais e federais.

Art. 74 Para ef'io da fiscalização fia;u:rcii'a a que se re-
fere o art. 41, item 1, da Constituição do Estado, o Prefeito en-
viará ao Tribunal de Contas:

1 - Cópia autenticada dos balancetes mensais da receita e
despesa, acompanhados de uma via de todos os talões da receita
e de todos os comprovantes da despesa.

II Cópia autenticada das contas anuais apresentadas à Câ-
mara, dentro em quinze dias após sua aprovação pela mesma, assim
como (10 respectivo parecer.

III - Cópia autenticada de tôdas as leis e resoluções de cará-
ter financeiro.

Art. 75 -- O Prefeito não poderá nomear para cargo munici-
pal os seus parentes até o terceiro grau, consanguíneos ou afins,
salvo um, para funções temporárias e de confiança.

Art. 76 A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer
Vereador e ao Prefeito, sendo privativa dêste a do projeto de lei
orçimentiiia e das que aumentem vencimentos de funcionários ou
criem cargos cm serviços já existentes.

TITLTULO IV

Das finanças do Município
CAPITULO 1

Do Patrimônio Municipal
Art. 77 - A Fazenda Municipal compreende o patrimônio do

Municipio, isto é, seus direitos e obrigações, bens móveis, imóveis

-io

O,
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e semoventes e seus rendimentos, impostos, taxas, e atribuições de
melhoria e, em geral, qualquer renda municipal.

Art. 78 - Os funcionários municipais serão solidórianiente
responsáveis, com a Fazenda Municipal, por prejuízos decor-en1es
de negligência ou abuso no exercício de suas funções.

Parágrafo único --- Quanto a alcances e extravios de dinheiros
públicos, são os funcionários sujeitos às mesmas tlispøsiçõe; rela-
tivas aos exatores do Estado.

Art. 79 - Os servidores municipais, responsáveis pela arre-
cadação ou guarda (te rendas ou bens, são obrigados a prestar fi -
ança, arbitrada em decreto do 1-'refeito, em dinheiro ou em apólices
da divida tia União, tio Estado ou tio Município.

Art. 80 -- A obrigação de pagar ou recolher rendas do Muni-
cípio não pode ser objeto de compensação com o direito creditório
contra a Fazenda Municipal, salvo os encontros de contas entre o
Município e o Estado, a União ou outros municípios.

Art. 81 -. São inalienáveis e impenhoráveis os bens e renda
do Município, salvo aquêles que, em virtude de lei especial, se des-
tinarem a garantia de obrigação.

Art. 82 O produto das multas não poderá ser atribuído, no
todo ou em parte, aos denunciantes, nem aos funcionái-ios que au-
tuarem o infrator, que as impuserem , ou confirmarem.

Art. 83 - Compete ao Município, nos têrmos da lei, o- proces-
so executivo para a cobrança tias rendas municipais, do rendi-
mento de seus bens e das multas, que lhe pertencerem, gozando a
Fazenda Municipal dos mesmos privilégios da do Estado.

Parágrafo único - As multas fiscais, por falta de pagamento
de Impostos ou taxas, não poderão excedei- de 20% da importáncia
em débito.

Art. 84 - São próprios municipais os bens imóveis incorpo-
rados ao patrimônio do Município.

Art. 85 - A concessão de favores fiscais só se fará apoiada
em fortes razões de urdem pública ou de interêsse do Município;
não pode o favor ser pessoal, nem aprasado e depende de reso-
lução aprovada por dois terços dos membros da Câmara.

Ait - 86 - E' urbano, para efeitos fiscais, além do perímnetro
das cidades e vilas, todo aglomerado (te mais de trinta casas arrua-
das, mesmo quando localizadas em terras de um único proprietá-
rio, salvo quando se tratar de casas de residência de colonos, em
propriedades agrícolas ou agropecuárias.

CAPITULO II

Da receita municipal

Ait	-- Compete ao Município decretar e arrecadar os imn-
potus

1	Predial.
II -- Territorial urbano.
III	Indústria e Profissões.
1V	Licenças.
V -- Diversões públicas.

Sõbre atos de sua economia e assuntos de sua compe-
ia

dl

Parágrafo (iii ico - ( ) iii u5tO de licença sàmnente poderá ser
exigido relativamente aos atos que dependam de autorização do
Poder l'úblico Municipal.

Art. 88	Compete, ainda, ao Município cobrar:
1	Contribuição de melhoria na forma (ia lei.
II - Taxas relativas aos seus serviços.
III	Quaisquer outras rendas provenientes do exercício de

suas atribuições e da utilização de seus bens e serviços.
Art. 89 -- Pertencem ainda ao Município.
1 - a quota-parte do impôsto previsto no art. 15, is. III, da

Constituição Federal e que lhe fôr entregue ntl# forma estatuída no
parágrafo segundo do mesmo artigo;

II	o que lhe tocai- na distribuição dos dez por cento do
que a União arrecadar do impõsto de renda e proventos de qual-
quer natureza pala, nos têrmos do art. 15,	40, da Constituição
Federal, aplicar, pelo menos metade em benefícios de ordem rural;

III trinta por cento do excesso arrecadado pelo Estado
quando a arrecadação estadual de impostos, salvo a de impôsto de
exportação, exceder, em Município, que não seja o da Capital, o
total das rendas locais de qualquer natureza.	(Constituição Fede-
ral, art. 20);

lY -- quarenla por cento do total arrecadado, no município
proveniente de quaisquer outros impostos cobrado pelo Estado.
(Constituição Federal, art. 21);

V. - os impostos que, no todo ou em parte, lhe transferir o
Estado

Art. 90	O impôsto territorial urbano será progressivo, na
forma que a lei determinar.

Art. 91 -- Provada a valorização do imóvel, em conseqüência
de obras públicas executadas, cobrará o município, do proprietário
beneficiado, contribuição de melhoria, na forma da lei sendo que
não poderá ser exigida cru superior à despesa realizada, nem
ao acréscimo do valor que da obra decorrer para o imóvel.

Art. 92 - Fica vedada a cobrança de taxas adicionais a outros
tributos.

Art. 93 - E' vedado ao Município estabelecer limitações ao
tráfego de qualquer natureza, por meio de tributos intermunicipais,
ressalvada a cobrança de:

1 - pedágios;
II - taxas rodoviárias, destinadas exclusivamente à indeniza-

ção das despesas de construção, conservação e melhoramento (te
estradas.

Art. 94 -- O município não poderá estabelecer diferença tri
butária, em razão da procedência, entre bens de qualquer natureza.

Art. 95 - Nenhum impôsto poderá ser elevado, direta ou in-
diretamente, além de vinte por cento de seu valor, ao tempo do
aumento.

Art. 96 - E' vedado ao Município lançar impostos sôbre:
1 - bens, rendas e serviços da União e do Estado, sem pre-

juízo da tributação dos sei-viços públicos concedidos, observado o
dispôsto mio parágrafo único dèste artigo;

II -- templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos
políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que
suas rendas sejam aplicadas, integralmente, no País para os respec-
tivos fins;
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III -. papel destinado, exclusivamente, à impressão de jornais
periodicos e livros;

IV -- direitos de autor, a remuneração e atividade de professor
ou jornalista;

V - pequenos estabelecimentos industriais, direta ou ind ire-
tarneiite, desde que, situados em propriedades agrícolas de seus

iOpi letál iOS, Se destinem ao beneficiamento ou à industrializ:ição
da lavoura, em pequena escala, isento, também, de quaisquer tri-
butos o produto, até o limite que a lei fixar;

VI - atividades individuais de pequeno rendimento, confor-
me o fixar a lei e c%jm o qual a pessoa p1-ovja ao sustento próprio
ou de sua família.

Parágrafo único -. Os serviços públicos concedidos não gozam
de isenção tributária, salvo quando estabelecida pela Câmara, em
lei especial, ou quando a União a instituir, em lei especial tambm,
relativamente aos próprios serviços, tendo em vista o interêsse
comum.

Art. 97 -- As conferências científicas ou literárias, os recitais
e as exposições de arte são isentos de qualquer tributos municipais.

Art. 98 - E' defeso ao Município tributar títulos da dívida
pública, emitidos por outras pessoas jurídicas de direito público
interno, cm limite superior ao estabelecido para os seus próprios.

Art. 99 --- Só é permitido ao Município perdoar dívida nva
nos casos de calamidade pública ou notória pobreza -de contrihuinle,
devendo a lei respectiva ser aprovada por dois terços dos Vereamors

CAPÍTULO III

Das despesas municipais
Art . 100 - São despesas municipais, unicamente.	, des'i

das a serviços da administração, serviços que devem sei- execklH-
dos com o objetivo de utilidade, uso e gôzo dos municípios.

Art. 101 O Município terá sômente os encargos que lhe
competirem, em virtude de sua atividade administrativa e os pie-
vistos na Constituição Federal, não podendo o Estado atribuir-lhe
outros, nem obrigá-lo a despesas, sem proporcionar-lhe os rneics.

Art. 102 - Nenhuma despesa poderá ser efetuada, sem a
vida autorização legislativa e o necessário empenho prévio, ficano
o infrator desta proibição obrigado a devolver a respectiva ill•
tâncma aos cofres municipais.

Art. 103 - Despenderá o Município, no mínimo, vinte por
cento de suas rendas de impostos com a manutenção e desenvol-
vimento do ensino.

Art. 104 - O Município proverá às necessidades do seu go-
vêrno e da sua administração, cabendo ao Estado prestar-lhe so-
corros, em caso de calamidade pública.

Art. 105 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Municipal,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresen-
tação das precatórias e à conta dos créditos respectivos, sendo
proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentA-
1-ias e nos créditos extraorçarnentários, abertos para êsse fim.

Parágrafo único -- As dotações orçamentarias e os créd!s
abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se ns
importâncias à repartição própria.
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C\PÍTULO IV

rainento municipal

Art. lOó O orçamento será uno, incorporando-se à receita,
obrigaOiriainente, tódas as rendas e suprimentos de fundos, e iii-
cluindo-se, discriminadamente na despesa, as dotações necessárias ao
custeio de todos os serviços públicos.

§ 1.0 -- A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho
à previsão da receita e à fixação da despesa para os serviços an-
teriormente criados. Não se incluem nessa proibição:

1 - A autorização para abertura de créditod suplementares e
operação de crédito por antecipação de receita;

II - A aplicação do saldo e o modo de cobrir o deficil.
§ 2.' -- O orçamentoda despesa dividir-se-á em duas partes:

quefixa, ne não poderá ser alterada, senão em *,irtude de lei an-
terior; outra variável, que obedecerá a rigorosa especificação.

Art. 107 Se o orçamento não tiver sido enviado à sanção
até 30 de novembro, prorrogar-se-á, para o exercício seguinte, o
que estiver em vigor.

Art. 108 - São vedados o estôrno de verbas, a concessão de
créditos ilimitados e a abertura, sem autorização legislativa, de
créditos suplementares e especiais.

Parágrafo único - A abertura de crédito extraordinário só
será admitida por necessidade urgente ou imprevista, em caso de
guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Art. 109 - Sèmente depois de criado cm lei especial, inclu-
ir-se-á, no orçamento, qualquer tributo novo ou agravação de tri-
buto existente, não se compreendendo, como agravação, a.revisão
dos valores insobiliários como cadastro para lançamento de tributos.

Art. 110 - Na elaboração das propostas orçamentárias, serão
observadas as prescrições técnicas e as normas financeiras ditadas
pela legislação federal.

CAPÍTULO V
Dq Contabilidade Municipal

Ar,. 111 - Os Municípios possuirão serviço regular de contabi-
lidade, organizado de acórdo com as normas gerais ditadas em lei
federal, com as instruções e modelos que lhes forem fornecidos
pelo Departamento de Assistência aos Municípios.

§ 1.' - A contabilidade municipal compreende a inspecção e
o registro dareceita, despesas e atos relativos gestão do patri-
mónio e será escriturada pelo método das partidas dobradas.

§ 2.' - O Prefeito e o funcionário encarregado de escriturar
a contabilidade, serão, solidàriamente, responsáveis pela exatidão
das contas da Municipalidade.

Art. 112	O exercício financeiro comc4a em 1.' de janeiro
e termina em 31 de dezembro, coincidindo com o ano civil.

Art. 113 - Fica instituído o empenho prévio de tôdas as des-
pesas municipais, como condição de validade destas.

Art. 114 - Terminado o mandato, o Prefeito entregará ao seu
substituto, por ocasião do início das funções dêste, todos os livros
e documentos da Municipalidade, lavrando-se têrmo circunstancia-
do de entrega.
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CAPITULO VI

Da pieslação (te contas (10 Pref ei/o

Art. 115 - Até o (lia 15 de janeiro de cada ano, o Prefeito
apresentará à Câmara Municipal, iam relatório de sua administra-
ção, no exercício anterior, acompanhado dos seguintes docurnen.
tos:

1) balanço de receita e despesa;
2) quadro comparativo (la receita orçada com a arrecadada

e da despesa autorizada com a realizada;
3) demonstração sintética da execução orçamentária;
4) demonstração das operações de crédito;
5) demonstração discriminada da despesa realizada pela verbi

de Serviço de Obras Públicas;
6) balanço da receita e da despesa, por Distritos;
7) balanço d0 ativo e passivo;
8). demonstração da (lívida fundada;
9) deamoastração discriminada da divida flutuante;
10) desmontração das variações patrimoniais;
11) inventário geral;
12	quadro (Olfll)arati VO (10 l)alall ÇO (la exerc VÃ 1 fl c(rradc

com o do exercício anterior.
§ 1 . 0 -	Com os quadros e demonstrações constantes dêst

artigo, o Prefeito entregará à Câmara Municipal, em original ou eis
segunda via, os documentos comprovantes da receita arrecadada
da despesa realizada.

§ 2.° - Se o Prefeito deixar de cumprir o disposto neste alugo
a Câmara Municipal nomeará uma comissão para proceder, e.e-offi
cio, à tomada de contas.

Ai . 116	Feita a tomada de contas, o Prefeito mandara
publicar os balanços por edital e pela imprensa, onde houver.

TITULO V

Da anulação dos atos da Câmara e do Prefeito
Art. 117	Dos-atos e decisões da Câmara e do Prefeito sôbre

a administração financeira, caberá recurso do Prefeito ou Verea-
dor para o Tribunal de Contas.

§ 1. - O recurso será interposto por petição, dentro cai
vinte dias, contados da publicação, notificação ou ciência (lo ato,

refira a pessoa determinada e, em qualquer tempo,
quan:o disser respeito ao interâsse público geral. Neste caso, O
recurso deve ser interposto, por dez cidadãos, no mínimo.

§ 2.° Recebido o recurso, o Tribunal de Contas fixará p ra-
zo improrrogável, dentro no qual o poder rccorrido, C a .iia ou
Prefeito, prestará informações sôbre o recurso. Não prestadas as
informações, será julgado o recurso, servindo de base pa'a o jul-
gamento os documentos apresentados pelo recorrente e, quando
possível, os elementos de que dispuzei-em as secções técnicas do
Tribunal. O julg:mn'ento deverá ser proferido no prazo de ses-
senta (60) dias, a contar da data do recebimento do recurso cora
asnecessárias informacães, ou do último é ia do mv, fiYVulo para
estas, se não foreu'i prestadas.

Art. 118 Dos atos e decisões do Prefeito, relativamente aos
funcionários municipais, caberá recurso dos interessados para a
Câmara Municipal, no prazo de vinte dias, a contar da publicação,
notificação ou ciência do ato. A Câmara decidirá sôhe o recurso,
dentro de trinta (30) (lias.

Art. 119 --- Dos derilais atos do Prefeito e da Cáaiara Muni-
cipal, caberá recurso para a Assembléia Legislativa, prevalecen-
do os prazos e a condição relativa ao pedido de informações esta-
belecidos nos parágrafos l. Q e 2. v do art. 117.

Parágrafo único No intervalo (Ias sessões legislativas, será
o recurso interposto para a Comissão Permanente da Assembléia
Legislativa.

Art. 120 - Os recurso a que se refere êste título serão in-
terlostos diretamente, perante o poder competente, pelos interes-
sados, devendo ser acompanhados de certidão ou prova dos atos
recorrido e das leis ou resoluções a êles relativas.

Parágrafo único	Os recursos não terão efeito suspensivo,
salvo a hipótese prevista no artigo precedente.

Art. 121 --- Qualquer lei ou ato do Município, que for julga-
do inconstitucional ou ilegal pelo Poder .1 ndiciário, deverá ser
expressamflente revogado pela Câmara Municipal. Se, entretanto,
ocorrerem em favor da lei ou ato fundadas razões de direito, o
Município provocará novo pronuflciarneflo da justiça, aduzindo as
razõesemseu omenderJusmn1.

TITULO VI

1 Q/^ f  C-t	&
Do órgão de (Jssistéricia técnica aos buiniciplOs

Art. 122 -- O Departamento das Municipalidades (Ia Secreta-
ria (li) Interior passará a denominar - se Departamento de Assistên-
cia aos Municípios e, como órgão técnico, prestará assistência à
aítm i i i istração municipal, quando solicitada_

Árt. 123 - Compnte ao Departamento de Assistência aos Mu-
nicípios:

1 - Responder às consultas dos Prefeitos e das Câmaras Mu-
nicipais, sôbre assuntos afetos à administração municipal;

II ---- Organizar a estatística financeira e patrimonial dos
Municípios, sugerindo-lhes medidas gerais e providências para a
normalização de suas finanças;

III - Elaborar e expedir aos Prefeitos circulares contendo
sugestões para a padronização dos Orçamentos, com o fim de sis-
temnatizar a 2dministração e facilitar a coleta de dados estatísti-
cos para o Estado e para os municípios

IV - Registrar, para fins estatísticos, os orçamentos promnul-
gados:V - Prestar o devido auxílio às Prefeituras, na organização
de sis serviços administrativos, m-emetendo-lhes, a título (te cola-
boração, os necessários modelos e instruções;

VI - Organizar o registro dos Prefeitos, dos Vice-Prefeitos e
dos Vereadores, com as datas das respectivas eleições, perda de
mandato, etc.;
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VII -. Registrar a divisão adinin istraliva tio Estado, nono
vendo a solução (ias questões interinunicipais e interdistritais, he
como de conflitos fiscais nas zonas em litígio;

VIII Emitir pareceres sôbre os empréstimos que os i'iunicí
pios tenham de realizar com o Govêrno do Estado ou coin parti
culares, mediante garantia dêste, redigindo e registrando OS rei
pectivos Contratos;

IX -	Colaborar. com a administração local no levou
da planta topográfica e cadastral das sedes de municí p ios e dia
tritos, bem como na elaboração (los respectivos planos diretora
e dos regulamentos dos diversos serviços relativos a êsses píaaos;

X - Processar a prestação de contas dos interventores no
municípios ,prevista no irt. 102, § 2., da Constituição do Estado,
e 125, § 2., desta lei;

XI - Informar e encaminhar ao Governador do Estado ai
processos relativos à administração municipal que forem da como
petência daquela autoridade apreciar;

XII	Estabelecer cursos de aperfeiçoamento para os fundo
nários municipais.

XIII - Promover inquéritos periódicos, a fim de sis[ematizaj
conhecimentos gerais sôbre a vida local.

XIV - Anotar e Publicar as leis federais de interssc para
Município, assim como promover a Consolidação das estaduais qui
a êles se refiram;

XV - Publicar., perimdicamente, o Dicionário Municipal;
XVI - Estabelecer um serviço gratuito de distrihuiçào ao!

jornais do Estado de noticiário relativo a questões de adniinis[r
ção e de interêsse tios Municípios, entrando em contacto diretm
com a direção dos jornais do interior, a fim (le se (lar ao aol iciá
rio dos problemas atiaiministrativos ou técnicos de cada rc.,iu
atualidade e a realidade- que justifiquem a sua divulgação.

XVII - Publicar um boletim informativo periódico, sôine as
suntos da administração municipal, como o fito de incentivar
estudo de problemas do govêrno local.

XVIII - Promover a edição de manuais destinados a orien-
tar os funcionários e a sistematizar os conhecimentos sôbre cads
função ou serviço;

XIX Promover, em colaboraço coas as autoridades esta
duais e municipais, congressos destinados ao exame e discussãc
dos problemas gerais dos governos dos Municípios, editando o
respectivos anais e promovendo a execução de suas conclusães;

XX - Promover, nas mesmas condições do item anterior,
reuniões de Prcfeios de regiões onde haja problemas administra.
tivos de interêsse regional a resolver, examinando-os cio consuma
e procurando fixar a ülucào iCtCO (Oais conscistumuca com os ele-
'nentos apresentados.

TITULO VII

Da Inferi'eiieão nOS	il1(ÍLÍj)iO,',

Art. 124	O Estado não intervirá no Município, salvo para
lhe regularizar as finanças quando:

1 - Verificar-se impontualidade no serviço de empréstimo g
rantido pelo Estado;
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II	tl"ixar o Município de pagar, por dois anos consecutivos
sua dívida fundada

Art. 125 - A intervenção, que se efetuará mediante represen-
tação do Tribunal de Contas ou (lo qualquer Veøador, smÇs deter-
minada em lei, que lhe fixará amplitude e condições de execução.

§ 1. - O Governador executará a intervenção nomeando o
interventor com a aprovação da Assembléia Legislativa.

.§ 2.	O Interventor, por intermédio do Governador, Pres-
tará contas de sua administração à Assembléia Legislativa.

Art . 126 - Cessados os motivos (Ia licença, as autoridades
municipais, afastadas em conseqüência deli', voltarão ao exercício
dos cargos.

TiTULO VIII

1)a.s D isposições Gerais

Art. 127 - As escolas municipais ficarão sujeitas à fiscali-
zação e aos regulamentos de ensino tio Estado. Nas escolas rurais,
dar-se-á especial atenção ao adequado conhecimento das ativida-
des rurais do Município.

Art. 128	As concorrências públicas serão anunciadas com
prazo não inferior a trinta (lias e nunca superior a noventa dias.

Art. 129 O Estado determinará uma redução de cinqüenta
por cento nas tabelas de preços para publicações insertas no órgão
oficial, relativas à administração municipal.

Art. 130 - Nas escrituras e nas cartas de adjudicação ou de
arrematação, com transferência de imóveis sujeitos a irmlI)ôstO mu-
nicipal, é obrigatória a transcrição da certidão (te se acharem os
mesmos quites com a Fazenda Municipal

§ 1. - Pela infração dêste artigo, incorrerá na multa de
Cr$ 50,00 o oficial que houver lavrado ou subscrito o instruiaieii-
to e o houver registrado.

§ 2. - Nos inventários, arrolamentos e execuções, os escri-
vães não farão conclusã,o dos autos para sentença sem prova de
quitação dos impostos devidos pelo espólio e pelos executados.

Art. 131 -- Os municípios executarão e farão executar, na
parte que lhes disser respeito, as leis e regulamentos, federais e
estaduais.

Art. 132 Os Diretores dos serviços municipais, independen-
temente de qualquer despacho, e sob pena de responsabilidade,
fornecerão, mediante o pagamento dos respectivos selos e emolu-
mentos, as certidões de que constar nos serviços a ;eu cargo, res-
salvados os casos expressos em que o interêsse público imponha
sigilo.

Art. 133 --- Os cargos públicis mrm1i(1ela1s.,.salvo os de coa-
fiança, serão preenchidos por concursos de provas e,s subsidiará -
mente, de títulos.

Art. 134 ---O Município estimulará a organização de "Socieda-
de de Amigos da Cidade", apolíticas, congregando representantes
das associações de classe e de outros interessados, para cooperareili
com a Prefeitura na execução to plano diretor e dos serviços de
assistência social.

Art. 135 - A ocorrência de feriados estaduais e municipais não
obrigará a paralisação dos atividades privadas, nos têrr.ios da legis-
lação traholliis, aio
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TíTl 1,('

Dos Disposições Transitóiias

Art . 136 Terra inará a 31 de neii'u ic 1 9;)i dato
das primeiras Câmaras Municipais eleitas em 23 de novena (te
1947, assim como o dos Prefeitos e Vice-Prefeitos eleitos.

Art. 137 - A partir de 1948, as taxas adicionais a outrw tri-
butos, atualmente existentes na legislação do; Monicípios, :urão
incorporados aos tributos municipais, aumentando-lhes, PrOpOi(10
nalmente, a taxa de incidência.

§ 1.' Para efetivar a incorporação (los adicionais, (1 que
cogita êste 'artigo, serão providenciadas as necessárias medidas le-
gislativas, na forma de instruções, que serão expedidas pelo De-
partamento (le Assistência aos' Municípios, se lhe forem solicitadas.

§ 2.' - No exercício de 1948, serão as taxas adicionais (O-
bradas pela forma consagrada na vigente legislação fiscal dos Mu-
nicípios.

Art. 138 Os Municípios deverão satisfazer o disposto no
art. 19, item XIII, dentro do prazo de cinco anos, devendo, para
isto, consignar as respectivas dotações nos orçamentos anuais.

Art. 139 -- Até que se crie o órgáo de cninnosição paritiria,
mencionado no art. 113 da Constituição do Estado, em matéria (te
lançamentos de impostos e relativamente a outras questões surgi-
(Ias entre os contribuintes e o fisco municipal, caberá recurso dos
interessados para a Câmara Municipal, nos têrmos do que regula
o Título V (testa lei.

Art. 140 Na sua primeira reunião, a Câmara eleita a 23
(te novenll)i-o dêste ano fixará o subsídio e representação do Pre-
feito, bem como a ajuda de custo aos Vereadores, observando-se a
condição e limite do art. 32, § L Q e 3•9,

Art. 141 Enquanto não fôr expedido o Código TribuLrio,
padrão, a que se refere o art. 114 da Constituição Estadual, as
Prefeituras continuarão a aplicar a sua própria legislação tribu-
tária, adotando, quanto ao impôsto de indústrias e profissões, a
ue tem sido, até agora, seguida pelo Estado

Ai-t. 142 - Os atuais subdistritos, criados por lei estadual
e devidamente instalados, elegerão, a 23 de novembro, um juiz d
l)'aZ e dois suplentes, com jurisdição no território respectivo.

Art. 143 - Fica facultado ao Município contribuir para cons-
tituição do Fundo de Segurança e Defesa Social, para os fins pre
vistos em lei ordinária.

Ai-t. 144 Tem caráter permanente, enquanto sua fiel exe-
cução estiver assegurada pelo Estado ou pela União, os acórd.r; ou
convênios inter-administrativos para a execução de serviços técni-
cos especializados, de interêsse comum às três órbitas da adminis-
tração e devidamente ratificados por leis dos govêrnos compac-
tuantes.

Art. 145 - As disposições desta lei não se aplicam aos casos
pendentes, os quais serão solucionados (te acôrdo com a legisla-
ção vigente ao tempo da promulgação desta.

Art. 146 - Até a instalação das Câmaras, continuam os Mu-
nicípios a ser regidos pela forma estabelecida no artigo 8.' e seus
parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Transitérias do
Estado.
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Ai-[. 147 - A presente lei entrará em vigor na (lata (lo su a
publicação, continuando em vigor a lei n.' 6, de 8 de outubro de
1947, naquilo que com ela não colidir.

Art. 148	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que o conhecimen-

to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e iaçnintin-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 22 de
flOVeflhi)I'O (le 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

LEI N. 29, DE 10 DT DEZEMBRO DE 1947

Autoriza a emissão de apólices até a quantia de Cr$ 900.000.000,00
para regularizueão de compromissos cio Tesouro e fomento d
produção do Estado

O Povo do Estado de Minas Gerais, I)0' seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica autorizada a emissão de apólices até a im-
portância de Cr$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de cruzei-
ros), aos juros de 7% ao ano, destinada à regularização de compro-
missos do Tesouro e à execução do, programa de recuperação eco-
nôrnic:, C (te fomento à produção do Estado, em ti-és parcelas (le
Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) cada uma,
de acôrdo com as conveniências da administração.

Art. 2.' - As apólices desta emissão serão ao portador, con-
versíveis em nominativas e vice-versa e terão os valores nominais
de CrS 500,00 (quinhentos cruzeiros) e Cr$ 1 .000,00 (mil cru-
zeiros).

Art. 3.' - As apólices dêste empréstimo serão amortizadas
dentro do prazo de trinta anos. O resgate de cada uma de suas sé-
ries se iniciará no 6.° (sexto) ano da data do seu lançamento.

Art. 4 Os juros destas apólices vencerão: eia 31 ('e janei-
ro e 31 de julho, os da 1.' série; em 31 de março e 30 de setembro,
os da 2.' série; e 31 de maio e 30 de novembro, os da 3.' série.

Art. 5' - A Secretaria das Finanças emitirá cautelas que se-
rão oportunamente substituídas por títulos definitivos.

Art. 6.' - As cautelas e os títulos definitivos levarão a chan-
cela do Secretário das Finanças e as assinaturas do Contador Ge-
ral do Estado e do Superintendente do Departamento da Despesa
Variú-el, podendo o Secretário das Finanças, caso necessário, de-
signarfuncionários que assinem por aquêles.

Art. 7.' - As apólices desta emissão ficarão isentas de quais-
que!' impostos ou taxas estaduais.

Art. 8.' - Fica autorizada a abertura do crédito necessário
para ocorrer ao serviço de juros no exercício de 1948, bem como
para d ' nder ao pagamento de despesas decorrentes dessa emissão,
até o limite de 0,3	(três décimos por cento) -
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Art. 9•9 Fica facultado o pagamento de tributos estaIjaajs,
com títulos da presente emissão, ao par, até 10% (dez por (,Io)
de seu valor, a partir de 1950.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizare.
rações de crédito, a curto e a longo prazo, para ocorrer oa paga-
niento de compromissos do Tesouro, até o limite de Cr ..........
600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros).

Parágrafo único - Os títulos desta emissão, bem como as taxas
sôbre café e sôbre serviços ele recuperação econômica, poderão ser
vinculados ás operações de crédito a que o artigo se refere.

Art. 11 - Parte desta emissão será utilizada em aumento de ca-
pital ou na criação de carteiras especializadas em bancos de que
o Estado é acionista e empréstimo à Caixa Econômica Eslakinl,
para realização de operações de incentivo e fomento da produo,
bem como de empréstimo aos municípios para realização ele obrasreprodutivas.

Art. 12	Esta lei entrará em vigor nada data de sua publi-
ceção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conhecinien.
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam ruiu.
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de dezembrode 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 30, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre uni crédito suplementar de Cr 55.550,00 (cinqüenta e cincomil e quinhentos e cinqüenta cruzeiros) à verba 098-57 (8994),da Secretaria da Educação.

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

Art. 1. - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$......
55.550,00 (cinqüenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta cruzei-
ros), 5 vemba 098-57 (8994), elo orçamento vigente, da Secretaria deEducação.

Art. 2.9 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, :a quem o conheci.
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 12 dedezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Augusto Mário Caldeira Brant
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LEI N.9 31, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre a cea?iio suplementai (te Cr$ 5.000,00 à verba 041-08-8041,
da Secretaria do Interior

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

Art. 1. - Fica aberto o crédito suplementar de -$ 5.000,00
(cinco mil éruzeiros), à verba 041-08-8041 do Orçamento vigente,
da Secretaria do interior.

Art. 2. 9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
rcvo:aelas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-
mimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de de-
zenibio de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magullmúes Pinto
Pedro A/eixo

LEI N. 32, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito especial de Cr$ 5.496,10 à Secretaria do Interior

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

Art. 1. Fica aberto o crédito especial de Cr$ 5.496,10 (cin-
co mil quatrocentos e noventa e seis cruzeiros e dez centavos) pa-
ra pagamento ao senhor Amador Bueno Horta, relativo a diferen-
ça de vencimentos, no período de 15 de janeiro a 14 de abril de
1947, como prefeito do Município de Campanha.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposoições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela' se contém,

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de de-
zenibro de 1947.

MILTON. SOARES CAMPOSJosé de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo

LEI N. 33, DE 15 DE DEZEMBRO TE 1947

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 1 .860,00

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

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria das Finanças, o crédito
especial de Cr$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sesseiil cruzeiros)
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para pagamento ao Sr. Joaquim Vitorino Júnior, proveniente
despesas feitas com artigos adquiridos para a Coletoria de C
pina Verde, em 1946.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
revogadas as disposições em contrário.

Mandd portanto, a tôdas as autoridades, a quem  conli
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e Ia
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a quem o conheci-
mento e execuçãoo desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 11 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto'
Pedro Aleixo

LEI N. 36, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1947

LEI N. 34, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização o crédito
pecial de Cr 130.050,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represenlantes, de
cretou, e eu, en seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica aberto, ao Departamento de Compras e Fis
calização, o crédito especial de Cr$ 130.050,00 (cento e trina mi
c cinqüenta cruzeiros), para pagamento à firma A.L. Hass & Cia
Ltda., proveniente de fornecimentos a serem feitos ao Hospital d

Pronto Socorro de (luas ambulâncias e una carro marca "Chevrolet"
Art. 2. - Esta lei entrará em, vigor na data de sua publicação

revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o conheci

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e laçani
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de de
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 35, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 47

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

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria do Interior, o crédito es
pecial de Cr$ 47.620,00 (quarenta e sete mil seiscentos e vinte
cruzeiros) para pagamento à firma Mesbia S.A., proveniente de
fornecimento de urra "chassis" marca "Ford" e respectivo equipa.
anento, destinado à Polícia Civil.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica.
ção, revogadas as disposições em contrário.

Abre o crédito suplementar de Cr$ 6.000,00 à verba 031-69 (8994)
da Secretaria tio Interior

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

Art. 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 6.000,00
(seis mil cruzeiros) à verba 031-69 (8994) do Orçamento vigen-
te, da Secretaria do Interior.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades,' a quem o conheci-
niento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo

LEI N.° 37, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre um crédito suplementar de Cr$ 71.005,00, d verba 040-11
(8211) da Secretaria do Interior

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

Art. 1.0 Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 71.005,00
(setenta e um mil e cinco cruzeiros), à verba 040-11 (8211), do Or-
çamento vigente da Secretaria do Interior.

Art. 2.0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpam e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo
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LEI N. 38, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito suplementar de Cr$ 851.970,00, ã verba 032-08
(8250) da Secretaria do Interior

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

Art. 1.' Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ ......
851.970,00 (oitocentos e cinqüenta e um mil e novecentos e seten-
ta cruzeiros) à verba 032-08 (8250) do orçamento vigente, da Se-
cretaria do Interior.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei—pertencer, que a cumpram, e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, aos 15 de de-
zeabro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
de Magalhães Pinto

Aleixo	 -
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Art. 1. - Fica aberto um crédito suplementar de Cr$
25.379.332,80 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil,
trezentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta centavos) às seguintes
verbas do orçamento vigente da Secretaria do Interior:

-	 Cr$
030-03	(8200) ............28.800,00
031-03 (8270) ............1.135.580,40
032-03 (8250)	............464.400,00
033-03 (8240) ............2.053.040,40
034-03 (8260)	............1.433.520,00
035-03 (8270) ............762.600,00
040-03 (8210) ............3.904.800,00
040-04 (8210) ............182.880,00
040-05 (8210)	............1.109.184,00
040-00 (8210) ............12.057.840,00
041-03 (8210)	............200.400,00
041-05 (8210) ............66.288,00
041-06 (8210) ............507.960,00
044-03 (8270)	............89.160,00
047-03	(8290) ............691.680,00
050-03 (8070) ............151.200,00

N. 11 39, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1947
Concede a ajuda de custo de Cr$ 75.000,00 à Sociedade Mineira

de Leprologia
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1. -- Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder à

Sociedade Mineira de Leprologia, a ajuda de custo de Cr$ 75.000,00
(setenta e cinco mil cruzeiros), destinada ao envio de leprólagos
mineiros à 5•4 Conferência Int,srnacional de Lepra, a realizar-sec emHavana, Cuba, de 3 a 11 de abril de 1948.

Art. 2. Fica aberto o crédito especial de Cr$ 75.000,00
(setenta e cinco mil cruzeiros), para custear as despesas constan-
tes da presente lei.

Art. 3 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacio,
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1948.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de
dezembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI	40, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1947
um crédito Suplementar de Cr$ 25.379.332,80, a dive'sasverbas da Secretaria do Interior

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

Cr$ 25.379.332,80
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução lesta lei pertencer, que a cumpram e laçam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 16 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.- 41, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr 854.042,80

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

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria das Finanças, o crédito
especial de Cr$ 854.042,80 (oitocentos e cinqüenta e quatro mil,
quarenta e dois cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento de
despesas feitas em exercícios anteriores.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram, e façam
cumpri!, tão inteiramente como nela se contém.

Deda no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 16 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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LI] ':. 1 T, D. Id DE DEZEMBRO DE 1947
Abre uni crédito suplementar de Cr$ 5.700.000,0, U diversas Abre ci Seei'eiuirt	 e Obras Públicas o crédito especialverbas da Secretaria das Finanças	 e	

de Cr$ 3.000,00
O Povo cio Estado de Minas Gerais, por sem; repr'esen:n

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - Fica aberto um crédito suplementar, de Cr .....

5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) pala r
fôrço das seguintes verbas do orçamento vigente da Secretarjdas Finanças:

061-10 (8070) Abono Familiar ......4.500.000,00

	

062-68	(8094)	Encargos diversos	1.000.000,00

	

071-11	(8691)	Salários ..........300.000,t)0

Cr$	5.700.000,00
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua public*

ção, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci.

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façascumprir, tão inteiramente corno nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade lIdo horizonte, UOS 16 dedezembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

LEI N. 42 DE 16 DE DEZEMBB() l)L 1947

O Povn	I' ei	de Minas Gerais, por seus representantes
decretou e eu, em semi nome, sanciono a seguinte lei:

Ari. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros) para
pagamento ao sr. .José Muler, proveniente de indenização relativa
a acidente verificado em serviço de conservação de Estradas de
Rodagem.

Art. 2.0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencei', que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade.	Belo Horizonte, aos 16 de
dezembro de 1947.

-MILTON SOARES CAMPOS
,Jose 1?od!'i f/Iles Seabra
Jo'ee (1;' lia qallu;es Pinto

LEI N. 45 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1947

LEI N. 43, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1947
Abre uni crédito suplementar de Cr$ 160.000,00 a verbas da

Imprensa Oficial

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

Art. 1.	Fica aberto um crédito suplementar de Cr$.
160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros), para refôrço das se.
guintes verbas do orçamento vigente da Imprensa Oficial:

071-07	(690)	Gratificações ..........50.000,00071-69	(994)	Eventuais ............110.000,00

Cr$	160,000,00
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor ria data de sua puhlica

ção, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram  faças
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, aos 16 dedezembro de 1947.
MILTON SOARES LAMPOS
José de Magalhães Pinto.

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1.672,10
O Povo cio Estado de Minas Gerais, por setas representantes

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art . 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito

especial de Cr$ 1.672,10 (um mil seiscentos e setenta e dois cru-
zeiros e dez centavos) para pagamento aos seguintes:

Cr$.
Maria Luciano Pereira - Alimentação forneci-

da aos presos da cadeia de São Gotardo, em
dezembro de 1944 ................621,60

Aristides de Paiva - Alimentação fornecida aos
presos da cadeia de Monte Carmelo, duran-
te o segundo semestre de 1946 ........747,50

Ana de Sousa e Silva — Alimentação fornecida
aos presos da cadeia de Salinas, em novean-
l)ro (Te 1944 ....................303,00

1.672,10
Art. 2.	Esta lei entrará cru vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.
Mando portanto ,a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

rnento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

1 . Dada rio Palá.cio cia Liberdade, Belo Horizonte, aos 16 de
dezembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
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LEI N. 46, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947

Reorganiza a Caixa Económica do Estado de Minas Gerais e
contém outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por sea-; reprcsenlu1tes
decretou e eu. ('a	u nome, sanciono a Seguinte lei

CAPITULO 1

Da organização, fins e jurisdicão

Art. 1.0 - A Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
criada pela lei número 210, de 29 de setembro de 1896, terá ier.
sonalidade jurídica, fôro e sede na Capital do Estado, e reger -si-i
por esta lei.

Art. 2.	Como estabelecimento público, gozará a Caixa
Econômica dos privilégios inerentes a essa condição,

Parágrafo único -- Ficam o patrimônio, serviços e negócios
da Caixa isentos de quaisquer tributos estaduais, inclusive comia-
mentos, selos e custas.

Art. 39 - A Caixa tem por fim:
a) receber em depósito, sob a responsabilidade do Govi'no

Estadual, as economias populares ou reservas de capitais;
h) proporcionar aos funcionários do Estado, dos Munieípios

e da Caixa, empréstimos em dinheiro, devidamente gai-antido:
e) efetuar empréstimos sob penhor de jóias, pedras piecio

sas, metais ou coisas;
d) realizar empréstimos ao ErLa(io e aos Municípios;
e) conceder empréstimos hipotecários;
f) conceder empréstimos ás sociedades de construção de asas

operárias, às sociedades cooperativas de crédito, aos sindicatos agrí-
colas e aos lavradores sob penhor da colheita.

Parágrafo único - Mediante proposta da sua Diretoria e ntiro.
vação do Secretário das Finanças, poderá a Caixa ter outros fins de
manifesta utilidade.

Art. 4Q	A Caixa Econômica só poderá operar dentro da
jurisdição estadual a que pertence.

CAPITULO II

1)or or(/ãos e onerações da Caixa

SECÇÃO 1

Diretoria

Art. 5•0 - Fica instituída a Diretoria da Caixa, que se com-
porá de 3 (três) membros, nomeados pelo Governador elo Estado,
entre pessoas ele sua confiança e que exercerão as funções de Pre-
sidente, Vice-Pi-eajciente e Diretor, respectivamente.

Parágrafo único - O mandato dos membros da Diretoria "ri
de 4 (quatro anos), renovável, porém, a critério do Governador do
Estado.
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Art. 6. 0 - E' vedado aos membros da Diretoria ter, direta ou
indiretamente, negócios com a Caixa Econômica, exceto os relacio-
nados com a aquisição e construção de casa para a própria resi-
dência.

Art. 70 - À Diretoria comnete:
a) organizar os serviços do estabelecimento, fiscaliza-los, re-

solver sôbre o patrimônio, a formação e aplicação elos fundos de
reserva sôbre os negócios, e adotar as medidas de defesa e ele in-
terêsse da Caixa, sem perder ele vista a sua finalidade social e eco-
nômica:

b) fixar fianças para os exatores da Caixa;
e) aprovar o orçamento;
d) aceitas- ou recusar doações e legados;	 -,
e) organizar o Regimento Interno.

SECÇÃO II

Das carteiras

Art. 10 - Ficam instituidas na Caixa Econômica elo Estado
de Minas Gerais as carteiras de Depósito, Bancária e Hipotecária.

Art. 11 - Os diretores das carteiras p erceberão os veneimnen-
tos mensais de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros), sendo que ao
Presidente será abonada mais a quantia de Cr2, 1.000,00 (mil cru-
zeiros), a título de representação.

Art. 12 A Caixa aplicará parte dos fundos disponíveis em
enaprêstimos, a curto prazo, mediante desconto em fôlha, aos setas
funcionários, aos elo Estado, civis e militares e aos elos Municípios,
nos têrmos e condições estaieeidas no Regimento Interno.

Parágrafo único - Outras operações garantidas, tais como cau-
ção de títulos da dívida pública federal, estadual e naunicipai, des-
conto e cobrança ele cupons de juros de títulos da União, do Estado
e elas Prefeituras, pclerão ser realizadas, desde que sejam de Onani-
feslo intcrêsse da Caixa.

Art. 8.°	Ao Presidente da Caixa compete:
a) nomear, promover, pôr em disponibilidade e demitir os

funcionários da Caixa, mediante aprovação do Secretário das Finan-
ças, e aplicar-lhes penas disciplinares e conceder licenças na con-
formidade do estabelecido nesta lei e no seu Regimento Interno;

h) nomear as comissões examinadoras nara os concursos e
decidis- sôbre a aprovação e classificação (los candidatos, com apro-
vação do Secretário das Finanças;

e) executar ou fazei- executar -as deliberações da Diretoria,
quando esta não atribuir tal encargo a outro doss létis membros;

(1) assinas- o expediente relativo aos atos ele sua competência;
e) representar a Caixa Econômica nas suas relações externas

inclusive em juízo;	 -
'f) convocar as reuniões da Diretoria e dirigir os respectivo .íi.

trabalhos;
g) tomar quaisquer providências de caráter urgente, levando-
as depois ao conhecimento da Diretoria.

- 90 - Aos demais membros da Diretoria competirão fun-
ções de direção de serviços, nos têrmos do 1-tegimnento Interno.
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Art. 13 A Caixa empregará 11lfla quota de suas (liSponiluli-
dades em empréstimos sob penhor de jóias, pedras preciosas, me-
tais, moedas ou coisas, nas condições que o Regimento Interao es-
tabelecer.	 -

Art. 14	A Caixa, em estreita colaboração com os Muniri-
pios, poderá, autorizada pelo Govêrno, conceder-lhes empréstimos
destinados a realizações de intcrsse público, mediante as
lias e condições constantes dos contratos que se celebrarem

Art. 15 - A Caixa facilitará aos funcionários páblicos
duais e municipais, civis e militares, bem como aos sdus fun o(iná-
rios, empréstimos para aquisição ou construção de casa e reriiisslio
de hipotecas, na Capital e no interior, ao prazo máximo de 15 (quin-
ze) anos, mediante as condições que o Regimento Interno fixar, nlio
podendo, o empréstimo exceder de 80% (oitenta por cento) do
valor do imóvel, a ser prêviamente avaliado pela Caixa.

Parágrafo único	- E' facultado ao funcionário realiza: um
uro especial destinado à liquidação da (lívida, no caso de :-oorte

n vigência do contrato, sendo o empréstimo, nesta hipótese, de
O% (cem por cento) do valor do imóvel.

Art. 16 —Não sendo funcionário público, o mutuário, a Caixa
u'estará apenas 60% (sessenta por cento) da avaliação do iniável.

SECÇÃO III

Das agências

Art. 17 —Poderão ser criadas agências no interior do Estado.
Art. 18 - Na falta de agências, as suas atribuições fira-tão

o cargo das coletorias, cabendo a administração aos respectivos co-
letores, escrivães e aos auxiliares designados pelos primeiros, com
aprovação da Diretoria.

§ 1. —A direção dos sei-viços ficará a cargo e sob a responsa-
bilidade dos coletores.

§ 2. Ficam estendidos a êsses funcionários do Estado, quan-
do no exercício das atribuições que lhes são cometidas por esta lei,
os dispositivos referentes às penalidades e deveres dos funcionários
da Caixa, que são os previstos no Estatuto dos Funcionários Públi-
cos, com recurso para o Secretário (ias Finanças.

§ 3•9 Será abonada, mensalmente, aos funcionários referidos
-rio presente artigo, urna percentagem de 0,08% (oito centésimos por
cento) sôbre os saldos dos depósitos "Populares" existentes Sol) sua
guarda no último dia de cada mês, e outra de 0,04 (quatro centési-
ieos r--'- conto) sôbre .o total dos depósitos a "Prazo Fixo", que será
apurado no último dia de cada mês.

§ 4.° As percentagens mencionadas, que constituem gratifica-
ção jaro-labore, sendo devidas, em conseqüência, sèmentc aos fun-
cionários que efetivamente executarem os serviços da Caixa, 5" dis-
tribuem na forma seguinte:

0,5% para o coletor;
0,3% para o escrivão:
0,2% para o auxiliar.
§ 5•Q Tais funcionários não terão direito a percentagem sâbre

as importâncias superiores a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruz(,iros),
que forem retiradas antes de 30 dias a contar (Ia data de seu
depósito.
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-ada Mês, após o cálculo da percenta-
gela, se verificarem retiradas de quantias superiores a Cra ......
5.000,00 (cinco mil cruzeiros), antes de expirado o prazo de que
Irni:) o parágrafo anterior, a percentagem correspondente será de-
)IUZ:lla cio montante a que tiverem: direito os funcionários do Inês
seguinte.

§ 7v -- Eco caso de substituição, a qualquer título, de funcioná-
rima percentagem será paga proporcionalmente aos (lias de ser-
viço.

8. Verificando-se qualquer irregularidade, atraso lhu de-
sidia nos serviços, a percentagem estabelecida nesta lei poderá ser
reduzida ou suprimido pelo tempo que fôr julgado necessário, a
juiz)) da	); ....-Pc

-ECÇÃO IV

funcionários

1	 e os e deveres dos funcionários da Caixa
serao s e:	a o-	iPei:nento Jnterno

('PtTULO Til

1)1:-. , osicões gerais

i)a

Ari. 210 —A secção jurídica da Caixa ficará a cargo do Depar-
tamento Jurídico cio Estado, devendo o Presidente, de comum acôrdo
com o Advogado Geral cio Estado, definir- os direitos e vantagens
tios advondos designados para os serviços da Caixa.

Art. 21 - Çs saldos retidos em poder cio Estado vencerão
(O, ;ros anuais de 8% (oito por cento).

'rt. 22 - É expressamente vedado aos coletores o emprgu
(Ii fundos da Caixa no pagamento de despesas comuns, a cargo rias
coletorias estaduais.

Ai. 23 - Todo funcionário da Caixa Econômica, que tenha
sob sua guarda e responsabilidade valor-es de qualquer espécie, será
considerado exator e sujeito às responsabilidades legais inerentes

essa função.	 -
arág-afo único -- No caso de ser a direção dos serviços da

Caixa atribuída a coletores estaduais ou a escrivães, nos têrmos do
ecdgo 23, as fianças prestadas no Tesouro por aquêles funcionários
respondem, suhsidiàriamente, pela sua exação, no cumprimento das
obrigações relativas à Caixa.

24----- - s: expressamente vedado aos funcionários e empre-
gados tia Caixa representar partes, nos serviços desta, ou promover
o andamento de qualquer negócio ou processo no interêsse dessas
partes, ou receber qualquer remuneração de terceiros, em negócios
(051 1 1 Caixa.

Art. 25 - O Presidente da Caixa Econômica fará ao Secretário
das Finanças relatório oniol sôttre as atividades do estabelecimento,
acompanhado cio balanço cio exercício.

Art. 26 - Após a apresentação do relatório a que se refere
o artigo anterior, o Secretário das Finanças designará técnicos da
Contadoria Geral do Estado, para procederem  verificação do ba-
lanço constante do relatório.
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Art. 27 - Para incentivo a hábitos de poupança de nienores,
será admitido um depósito especial, nas condições e segundo os pia
nos que forem estabelecidos pela Caixa.

Art. 28 - Serão admitidos, também, mediante regulatmmenEaço
adequada, depósitos destinados- a assegurar a educação de menores,

Art. 29 —O limite do emoréstirno ao funcionário (ieI)e'ldeji
da consignação a ser estabelecida por êle, tendo em vista a ei deConsignações.

Ar, 30	A transmissão do imóvel adquirido pelo fu ionárfe,
por intermédio da Caixa, fica isenta dos tributos que sôbre daincidirem.

Art. 31 -- Os casos omissos serão resolvidos pela Dircorja,
com a aprovação do Secretário das Finanças, tendo em vista a 1e
gislação federal e a estadual aplicáveis.

CAPITULO IV

Disposições transitórias

Art. 32 --Na organização do quadro de tabela dos vencimen.
tos dos funcionários da Caixa, que será feita no Regimento Interno,
atenderse-á às necessidades reais dos serviços e à possibilida!oe de
aproveitamento dos funcionários estaduais atualmente em exercíciono estabelecimento,, in dependentemente de concuro.

Art. 33 —O Regimento Interno da Caixa será aprva(lc) peloPoder Executivo
Art. 34 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Mando, pertanto, a tôdas as autoridades a quem o conhecimen.to e execução desta lei p ertencer,çue a cumpram e façam cw-prir,tão inteiramente coma nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, aos 18 (tedezen-hro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

LEI N. 47, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947

Fixa os vencimentos dos Magistrados e membros (/0Ministério Público

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represcnentes
decretou e eu, em seu nome, sanciono a - seguinte lei:Art. 1.0 - São os seguintes os vencimentos anuais d)-, enagistrados

-a01 - Desembargador	 C l
................108. 000,00II - Juiz de Direito de comarca de 4. entrância	81. 000,091H	Juiz de Direito (te comarca de 3. entrância	60. 750,00

	

TV - Juiz de Direito de comarca de 2.' entrância	48. 000,00V	Juiz de Direito de comarca de 1. entrância	40.800.00
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VI -- Juiz Municipal de Comarca ele 4." entrância	54. 000,00Vil - Juiz Municipal de comarca de 3. entrância	40.5090p0VIII --- Juiz Municipal de têrmo anexo ......38. 760,00
Art. 2. 9 - São êstes os vencimentos anuais dos membro d oMtnistério Público.

CR$.E	Procurador Geral ................O8.000,00
Subprocurador Geral ..........4....

en
..72. 000,00III -- Promotor de Justiça 	dea de comarca

trância .............................54.000,00
IV - Promotor de .astiça de 3. entrância - Cr 40.500,00.
V -- Promotor de Justiça de comarca de 2.0 entrância - Cr$32.000,00.
VI	Promotor de Justiça de comarca de 1. 1 entrância - Cr$27.200,00.
Parágrafo único -- O Curador terá os mesmos vencimentos do

Promotor de Justiça da comarca em que servir.
Art. 3.° –--A presente lei entrará em vigor no dia L Q de janeirode 1948, revogadas as disposições em contrário.
Mart, portanto, a tôdas as autoridade, 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, aos 18 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N. 48, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe sdbre a situação dos extranumej'árjos praticantes e dos prati-
cantes interinos, ora em exercício no serviço público do Estado.

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

Art. 1.0 - Os extranumerários praticantes e os praticantes inte-
rinos, ora em exercício no serviço público do Estado e que não ob-
tiverem efetivação no concurso determinado pelo decreto n. 2.182,
de 18 de dezembro de 1945, permanecerão na situação em que se en-
contram e serão lotados em quadro suplementar de extranumerários.

Art. 2.1 - Aos servidores referidos no artigo anterior fica asse-
curado o ingresso nos quadros ordinários da carreira, desde que, aten -didos os requisitos legais, logrem aprovação em concursos que ul-
teriormente se realizem.

Art. 3,0 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a tôdas 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, Belo Horizonte, aos 18 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo René Giannetti
José Rodrigues Seabra

LEI N. 49, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 100. 000,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus re p resentantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o créditc espe
cial de Cr 100.000,00 (cem mil cruzeiros), para aquisição de ma-
terial destinado à montagem dos Postos Radiotelegráficos a serem
instalados em Águas Formosas, Jacinto,- Ataléia e Carlos Chagas.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1948.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
iO inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 18 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.50, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947
1 iiycni. 1e crédito especial aberto à Secretaria

(las Finanças
O Poso o iolodt , Minas Gerais, por seus representantes, de-

e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei
Art. 1.0 - Fica prorrogada, para 31 de dezembro de 1948, a

vigência do crédito especial aberto à Secretaria das Finanças pelo
Decreto-lei número 1.815, de 23 de julho de 1946.

Art. 2. -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecíinento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, 150
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 18 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

- -

LEI N. 51, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre ( Sec;etaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial de Cr$ 1 .258,90

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

Art. 1.0 - Fica aberto, à Secretaria cia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 1.258,90 (um mil,
duzentos e cinqüenta e oito cruzeiros e noventa centavos), para pa-
gamento à Companhia Telefônica Brasileira, proveniente de assina-
turas de telefones fornecidas ao Departamento de Comércio, no p e-ríodo de 1.° de outubro a 31 de dezembro de 1946.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas 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, Belo Horizonte, aos 18 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Reimé Giaimnetti
José de Jtíagalliães Pinto

.:J N. 52, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947

Prorroga a vigência de crédito especial aberto à Secretaria da Agri-
cultura, Indústria, Coimércio e Trabalho.

O Povo tio Estado mie Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 -- Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1948, a
vigência do crédito especial aberto à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho, pelo Decreto número 2.468, de 29 de
agôsto de 1947.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 18 de de-
ZCI(11)I'0 de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo René Gionnelti
JOSe	'O(IíJ(!iTi(I('.S !G;Gs

DE DEZEMBRO DE 1947

Ai,rc (1 Dmie(aria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$' 8.0Q0,00

O Povo (10	-Galo de \Einas Gerais, por sens repmt'semitantes, de-
cretol! e	. 'fl-	e	.	e e o t, e	i	1	(O
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Art. 1.0 - Fica aberto á Secretaria cia Viação e Obras Públicas
o cçdito especial de Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros), para paga-
inento ao senhor Helbert Pimenta, proveniente de serviços prestados
àquela Secretaria, no exercício de 1944.

Art. 2.° -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas 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, Belo Horizonte, aos 18 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N. 54, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 260.000,00

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

Art. 1.0 Fica aberto o crédito especial de Cr$ 260.000,00 (du-
zentos e sessenta mil cruzeiros) para atender ao pagamento dedes-
pesas com aquisição de móveis e utensílios, vestuários, etc., destina-
dos á instalação da Escola de Reforma "Antônio Carlos", criada pelo
decreto número 2.467, de 21 dagôsto do corrente ano.

Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleiro

	

(	i'	Je ' eI!.	nto

LEI N. 55, i)E'lO DE DEZEMBRO DE 1947

Abre um crédito especial de Cr 753.582,50 à Secretaria do interior

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

Art. 1° Fica aberto o crédito especial de Cr$ 753.582,50 (se-
eccntos e cinqüenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois cruzeiros

e cinqüenta centavos) para pagamento de despesas feitas em exer-
cícios anteriores pela Secretaria do Interior.

Art. 2.1 — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, porianlu, a tô(las is autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Ma!/((lhaes Pinto

LEI ' 3, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Seeretaria das Finanças o crédito especial de Cr$
12.313.138,90 para pagamento ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado.

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

Art. 1 . 0 Fica aberto o crédito especial de Cr$ 12.313.138,90
(doze milhões trezentos e treze mil, cento e trinta e oito cruzeiros
c noventa centavos) para pagamento de contribuições devidas pelo
Estado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e rela-
tivas aos 3.° e 40 triméstres de 1946 e 1.0, 2.° e 3. trimestres de 1947,
sendo Cr$ 5.078.772,50 (cinco milhões setenta e oito mil, setecentos
e setenta e dois cruzeiros e cinqüenta centavos) relativos à Carteira
de Pecúlios e Cr$ 7.234.366,40 (sete milhões duzentos e trinta e
quatro mil trezentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos)
à Carteira de Aposentadorias e Pensões, de conformidade com os ar-
tigos 8.°, 29. 1 e 40.°, do Decreto-lei n. 1.416, de 24 de novembro de
1945.

Art. 2.1 — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
e terá a sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1948.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de dezembro
mie 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José (te Majalhács Pinto

LEI N. 37, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 2.572,50

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

Art. 1. 0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 2.572,50 (dois mil quinhentos e setenta e dois cruzeiros
e cinqüenta centavos) para pagamento a D. Gertrudes Maria Rosa,
proveniente de alimentação fornecida aos presos da cadeia de São
João dei-Rei, nos mêses de outubro à dezembro de 1946.



/MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigue,s Seabra
José de Magalhães Pinto LEI N. 61, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1947
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Art. 2. 1 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execuço (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam curnpci, tio
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio Lia Liberdade, Belo Horizonte, 19 de dezembrode 1947.
MILTON SOARES CAMPO:
Pedro Aleixo
JOSé de Magalhães Pinto

$9

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 60, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1947

LEI N. 58, DE 19 DE D1Z1M1l1() i)L 1 17

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especie! de
Cr$ 2.498,50

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 2.498,50 (dois mil quatrocentos e noventa
e oito cruzeiros e cinqüenta centavos) para pagamento de despesas
feitas com a conclusão das obras de abastecimento dágua da cidade
de Tiradentes.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento

e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tio
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, llc]o Horizonde 1947.	 te, 19 (te rlczembro

Abre um crédito suplementar de Cr 30.000.000,00 à Réde Mineira
de Viação

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

Art. 1. 0 - Fica aberto um crédito suplementar de Cr$ ........
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) à verba 023-64 (614) do
orçamento vigente da Rêde Mineira de Viação.

Art. 2.°	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridade, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N. 59, DE 19 DE DEZFMBB() DE 1947

Abre à Secretaria das Finanças o crédito extraordinário de
Cr$ 19.432,70

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito ex•
traordinárjo de Cr$ 19.432,70 (dezenove mil quatrocentos e temIa
e dois cruzeiros e setenta centavos) para pagamento à Prefeitura Mmm.
nicipal de Cataguazes, proveniente de despesas feitas com o auxílio
à população daquela localidade, por ocasião do temporal desabado
sôbre a Cidade, em agôsto do corrente ano.

Art. 2. 1 - Esta lei entrará eni vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Autoriza a abertura de um crédito suplementar de Cr$ 40.000,00 ao
Departamento de Compras e Fiscalização

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito
suplementar de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) à verba
025-51 (042) - Móveis, Maquinários e Aparelhos, do Orçamento vi-
gente do Departamento de Compras e Fiscalização.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada co Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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LEI N. 62, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe acêrca de taxas do imposto "causa mortis" sbre o vai jruío

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

Art. 1. Para a cobrança do inipósto de transmissão "cacsa-
mortis" sôbre o usufruto a:plicam-se as taxas constantes da tabela
a que se refere o art. 9Q da Lei n. 17, de 27 de outubro dêste ano

Art. 2. - Esta lei entrará em, vigor a L < ' 	janeiro ele 1948,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e Íayirn
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 20 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
foé de Magalhães Pinto

LEI N 63, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Concede subvenção a eniprêsas ou com punhis de transportes
aéreos, sedeadas no Estado

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantc di-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a Seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder -ali-
venção às eruprêsas ou companhias de transportes acreos, coma se-
de em teiritorio do Estado, e que aqui se tenham organizado, para
a manutenção e o desenvolvimento de linhas de navegação, nimiman-
te pianos prêviamente aprovados, pela Secretaria da Viação e Obras
Públicas.

Art. 2.° - A subvenção a que se refere o artigo anterior será
paga em parcelas mensais, por meses vencidos, na proporção das
viagens, feitas, à razão de, no máximo, Cr$ 1,50- (um cruzeiro e cin-
qüenta centavos) por quilômetro percorrido de extensão simples,
não podendo a subvenção exceder o limite de Cr$ 300.000,00 (re-
zenios mil cruzeiros), anualmente, para cada companhia.

Parágrafo único - A eniprêsa ou companhia recolherá aos co-
fres estaduais, semestralmente, a importância que fôr arbitrada,
em contrato, para o efeito de fiscalização.

Art. 39 ._ As despesas neste exercício correrão por conta ela
verba 103-81 (994) elo orçamento vigente e, para o exercício se-
guinte, fica o Poder Executivo autorizado a dispender até Cri
c,o.d00,00 (seiscentos mil cruzeiros), da verba correspondente do
Orçamento para 1948, na forma do artigo 2.' desta lei.

Art. 4.1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
a presente lei em vigor na data ele sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 20 de de-
zembro de 1947.

MmuroN SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

LEI N. 9 64, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Modifica o decreto-lei n. 1.831, de 21 de (igósfo de 1946

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

Art. 1. - Ao artigo 4 do decreto-lei número 1.831, de 21
de agôsto de 1946, com a redação que lhe deu o decreto-lei nume-
ro 2.158, de 12 de julho de 1947, ficam acrescentadas 'as seguiu-
les alíneas e parágrafos:

g) um representante da Indústria;
h) um representante do Comércio;
i) um representante da Lavoura;
j) um representante do Departamento Nacional de Estradas

de Rodagem.
1 . --- Os mnemnbros mencionados nas alíneas "b" a "e" e "g" a

"i" serão nomeados pelo Governador do Estado mediante indica-
ção das entidades representadas, encaminhada por intermédio do
Secretário da Viação e Obras Públicas.	-

§ 2.---. A duração elo mandato dos conselheiros, co.mi exceção
do Presidente, do Diretor Geral do Departamento e do Represen-
tante (to Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, será de
três anos, sendo a renovação feita, anualmente, por têrço.

Art. 2. - A alínea "e" do artigo 16 fica redigido da seguinte
maneira:	 -

"e - ordenar pagamento e autorizar suprimentos den-
tre as verbas e créditos de serviço, assumi como autorizar
adiantamentos a funcionários do Departamento "de-
pois "de regularmente processados".

Art. 30 - Ao Secretário da Viação e Obras Públicas, na quali-
dade de Presidente do Conselho Rodoviário. compete designar pa-
ra substituí-lo, em suas faltas e impedimentos, um dos membros
do Conselho.

Art. 4 •v - Revam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a queima o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio- da Liberdade, Belo Horizonte, aos 20 de de-
zembro	1947.	 -

MILTON SOARES CAMPOS
José I?odrigmies Seabra
Américo Renê Giuimnelti
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LEI N. 65, DE 20 DE	 )i i.i

Autoriza a abertura de ara crédito especial de Cr 73. t)43,l) 1 Se
cretaria do Interior

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representanft, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a sguinte lei:

Art. 1.	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
to especial de Cr$ 73.943,30 (setenta e três mil, novecentos (iva'
reata e três cruzeiros e trinta centavos) à Secretaria do 1 :irior
para pagamento de adicionais de 10%, abono familiar c die nço
de vencinientos, aos seguintes:

Alcino Guanabara de Araújo Freitas - Escrivão do Cr iic d
Muriaé	Adicionais de 10 110 no período de 16 de janeiro	1946
a 31 de dezembro de 1947 - Cr$ 1.762,50.

Cristóvão Pimentel Duarte -- Juiz de Direito de 3. 1 entrãmia -
Adicionais de 10% no período de 16 de janeiro de 1946 a ;tl de
dezembro de 1947 - Cr$ 9.160,00.

Ernesto Soares - Escrivão do Crime de Rio Novo --Adirionais
de 10% no período de 16 de janeiro de 1946 a 31 (le dezena)o de
1947 - Cr$ 1.551,00.

José Alcides Pereira	Desembargador	Adicionais (tu 10%
no período de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 1947
7.210,00.

Francisco de Paula Rabelo Horta Juiz de Direito te 4,'
entrância —Adicionais de 10 1/c no período de 16 de janeno de
1946 a 31 de dezembro de 1947 -- Cr 11.616,70.

Hudson Gouthier de Oliveira Gondim	Juiz de Direito (te 2.'
entrância	Adicionais de 10% no período de 16 de janeiro de
1946 a 31 de dezembro de 1947 - Cr$ 7.050,00.

Antônio Olinto Pereira	Juiz de Direito de Arassuaí -- Dite.
rença de adicionais de 10% em 1947 - Cr 600,00.

Denilo Macedo	Major - Adicionais de 10% no períatlo de
12 de junho a 31 de dezembro de 1947 - Cr$ 2.338,00.

Renato Lagoeiro Bandeira de Meio	Escrivão do Crime de
Muzanibinlio - Adicionais de 10% no período de 16 de janeiro de
1946 a 31 de dezembro de 1947	Cr>, 1. ã51,00.

Máximo Campos - Major	Diferença de vencimentos, alonO
familiar e adicionais (te 10% no período de 1. 1> da janeiro de 1944
17 de março de 1947.	Cr$ 26.175,00.

Sebastião Alves de Magalhães - Primeiro Tenente	Aiuionie
de 10% no período de 25 de maio a 2 de junho de 1947 -- Cri (),30,

Raimundo Pio do Nascimento - Primeiro Tenente - 'nlicio.
nais de 10% no período de 15 de maio a 2 de julho de 1947 -
Cr 399,90.

José Vargas da Silva - Coronel da Fôra Policial	.Weio.
nais de 10% no período de 1. 9 de março a 31 de dezembro (I 1947
- diferença	Cr$ 1.200,00.

Sebastião Rodrigues Vale - Capitão	Adicionais de itr no
período de 13 de janeiro a 31 de maio de 1947 -- Cr$ 1.140,00.

José Antônio de Faria - Primeiro Tenente - Adicionais de
10% no período de 22 de maio a 31 de dezembro de 1947 -- Cri
1.824,90.

Total:	Cr$ 73, 943,30.

Art. 2. -	.-)gan-se as disposições em contrário, entranciv
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a ouem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, qu a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de lezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.9 66, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à verba 043-47 (8994) da Secretaria do Interior e crédito su-%
plementar de Cr$ 6.800,00

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

Art. l . - Fica aberto um crédito suplementar de Cr$ 6.800,00
(seis mil e oitocentos cruzeiros), à verba 043-47 (8994) do Orça
mento vigente da Secretaria do Interior.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.9 67, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre d Scruetaria das Finanças o Crédito especial de Cr$ 16.616,0

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

Art. 1.° - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 16.616,00 (dezesseis mil, seiscentos e dezesseis cru'
ziros), para pagamento a diverso, como segue:

Cr$
Maria Ferreira Bairral - Aluguel do prédio onde

funciona a coletoria de Manhuaçu, relativo ao
período de janeiro e setembro de 1946 ......1 .170,00

Nantalia Gantus - Aluguel do prédio onde funciona a
coletoria de Manhuaçu no período de 16 (te abril
a 31 de dezembro de 1946 ..............2.550,00
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Ricardo Matias Gonçalves - Alugel do prédio onde
funciona a coletoria de Laranjal, no período de
janeiro a dezembro de 1946 ............

Olau de Sales Aluguel do prédio onde funciona a
coletoria de Santa Bárbara, no período de 14 de
outubro a 31 de dezembro de 1946 ........

Francisco Cardoso Brochado - Aluguel do prédio
onde funcionam os Serviços Fiscais de Poços dc
Caídas, no período de 16 de setembro a 31 de de-
zembro (le 1946 ....................

Clube Juiz de Fora Aluguel do prédio ocupado
pelas 3. 1 e 4. 11 coletoriais de Juiz de Fora, no pe-
ríodo de outubro a dezembro de 1945 ......

Carlos Barbuto & Irmãos - Aluguel do prédio onde
funciona a coletoria de Eugenópolis, no período
de setembro e outubro de 1945 ..........

José Francisco Júnior - Aluguel do prédio onde fun-
ciona a Circunscrição de "Capetinga", no perío-
do de 1.1 de agôsto a 31 de dezembro de 1945

Irineu Tôrres Brochado - Aluguel do prédio onde
funciona a coletoria de Paracatu, no período de
novembro e dezembro de 1946 .............

Aurora dos Santos, Spinelli Aluguel do prédio onde
funciona a coletoria de Santa Rita de Jacutinge
no período de janeiro de 1945 a dezembro de 1916
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Mando, portan o, i ISdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execuçao desta lei pertencer, que a cumpram e façam

	

1 '5i;()'00	cumprir tão inteiramente como nela se contém
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezem-

bro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Jose de Maja1hães I'info

500,00
LET N. (0), DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

1 05000 Cancela (lotações orçamentárias e abre crédito suplementar.

	160,00	O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. l.	Ficam canceladas, no Departamento de Compras

	

300,00	e Fiscalização, as seguintes (lotações orçamentárias:

CR(.
025-20	(8073) ................80.000,000
025-51	(8332)	................71.950,00
025-84	(8494) ................	4.119.000,00
025-43	(8573)	................45.000,00
025-48	(8573)	................120.000,00

276,00

2. tO) 00

16. 616,00

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor a data de sua publica.
ção, rvogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizont€ 20 de teie1
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPO,
José de Magalhães Pinto

	LEI N. 68, DE 20 DE DEI, L\lnHo	t: 1017

Autoriza a abertura do crédito suplementar de Cr 750.600,00 á
verba 062-75 (994), da Secretaria das Finanças.

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

Art. 1.	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir O cré-
dito suplementar de Cr 750.000,00 (setecentos e cinqüenta Mil
cruzeiros, á verba 062-75 (994) do Orçamento vigente, Seeit:i'ia
das Finanças - Publicidade, Turismo e Hospedagem.

Art. 2. 9	Esta lei entrarú cio vigor na dat: de su2 publi-
cação. i'evogad:is as	ii	Oelçcs '(1 conirzirio.

4.435.950,00

Ar), 2. - - Ftc:: nl)'rt, uni cr(uIi esci:ul de Cr$ ........
4.435. 950,00 (quatro iiiilliões (Iuatrocentos e trinta e cinco mil
novecentos e cinqüenta cruzeiros), ás seguintes verbas do Depor-
tamento de Compras e Fiscalização:

CR$.
025-53	(8072)	................71.950,00
025-47	(8273)	................40.000,00
025-54	(8243)	................75.000,00
025-54	(8293)	................141.000,00
025-21	(8323)	................383.000,00
025-54	(8323)	................22.000,00
025-54	(8413)	.	..............	3.703.000,00

4. 435.950,00

Art. 3. ,	Bevig:i-e :s O isposiçoes cc contrário, entran-
do esta lei co vigor ria data de sua puhlicaç5o

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade.	Belo Horizonte, aos 20 de
dezembro de 1947.

MILTON So.aas CAMPOS
José ,!e Maçji!hões Pinto.
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LEI N. 70, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre um crédito especial de Cr$ 7(;4. 081,00 à Secretaria do
Agricultura, Indústria, Loméicio e Trabalho

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

Art. 1.0 Fica aberto um crédito especial de Cr$ 764.084,00
(setecentos e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro crazeiros)
á Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, Iara
fazer face a despesas feitas pela extinta Comissão de Obras de
Araxá.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata (le sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade.	Belo Horizonte, aos 20 de
dezembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetii
José de Magalhães Pinto.

LEI N. 1, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito especial de Cr$ 200.000,00 à Secretaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

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

Art. 1. Fica abertoo crédito especial de Cr$ 200.000,00
(duzentos mil cruzeiros) á Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, para custear as despesas com a execuç0o do
serviço de reflorestamento, nos têrmos do acôrdo celebrado com o
Govêrno da União.

Art. 2. 9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade.	Belo Horizonte, 20 de de-
zembro dc 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Mngalhães Pinto.

LEI N. 72, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre um crédito especial de Cr$ 1.200.387,70 à Secretaria da
Viação e Obras Públicas

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represeifiantes
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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kif. 1 . -- Fica aberto um crédito especial de Cr$ ........
1.200.387,70 (um milhão duzentos mil trezentos e oitenta e sete
cruzeiros e setenta centavos), para atender ao pagamento de des-

pesas com a conclusão de obras e aparelhamento do Hospital
Militar.

Art. 20	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
çiio, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que mo conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cuniprain e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade.	Belo Horizonte, 20 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
, José Rodrigues Seubra

José de Magalhães Pinto.

LEI N. 73, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria da Viacão e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 1.200,00

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

Art. 1 . 0 Fica aberto á Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 1.200,00 (mil e duzentos cruzeiros),
destinado ao pagamento da conservação dos elevadores do Palácio
da Liberdade, feita pela firma "Elevadores Atlas, S. A. " ,  no exer-
cício de 1945.

Art. 2.0	Revogam-se as disposições em contrario, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Palácio da Liberdade.	Belo Horizonte, 20 de dezembro de
1947.

MILTON SOARES CAMPOS
.Jos	1'o(!?:(tl(es ,'a'c(:

/	ioqOl(	PIPIO

l; 2 DE DEZEMBRO DE 1947

Vi*; 7 ul,i 1 ido e Obras Públicas, o crédito especial
1 ' Cr$ 6.541,90

.4brc, o S o

Minas Gerais, por seus representantes
decrelou e co, cul seu a amue, sanciono a seguinte lei

Art. 1. -- Ficaahei-to, ã Secretaria (Ia Viação e Obras Pú-
blicas, o crédito especial de Cr 6.541,90 (seis mil e quinhentos
e quarenta e um cruzeiros e noventa centavos), para pagamento
ao sr. Genaro Melo Silva, proveniente de despesas feitas com as
obras executadas no prédio ocupado pelo Pôsto Fiscal de Porto
Novo, no exercício de 1941.
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que o conhecimen
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam CUUI-

prir tão inteiramente como nela se contêm.
Dada ao Palácio da Liberdade.	Belo horizonte, 20 d' de-

zembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabia
José de Magalhães Pinto

LEI N. 75, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 43.044,60

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

Art.1.° Fica aberto, à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas, o crédito especial de Cr$ 43.044,60 (quarenta e três mil
e quarenta e quatro cruzeiros e sessenta centavos), para pag
mento de despesas feitas em exercícios anteriores, como segue:

CR.
Leonídio Resende ......................22.206,76
Cândido Mariano de Morais ..............6.509,96
Tiágo Nicolau da Rocha ................6.052,96
Joaquim Cortez ......................1 .81510
Francisco Ferraz Neto ..................6. 460,00

Cr$	43.04460

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data ie sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que o conhecisnen
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam (0111-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de
dezembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seobra
José de Magalhães Pinto
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tos e oitenta e dois cruzeiros e sessenta centavos), Para pagamen-
to de dsspesas feitas em exercício anteriores, como segue:

Irmã	 CR$.
Irmãos Imita Barbosa Ltda.................1.457,50
Hospital N. Senhora (Ia MinasConceição, de Pará de M 290,00
Maria Mendonça Guedes ......................1.848,00
Dr. José Mariano Duarte Lana ................159,50
Caixa Beneficente dos Internados (Ia	SantaColônia "Isabel"	.....................................1 .000,00
Dr. Custódio Ribeiro (te Miranda .............586,00
Cia. Sul Mineira de Eletricidade6.............634,40Dr. Antônio de Passos Simnas ..................120,00
Isabel Batista Nascimento ..................1 .800,00
Cia. Telefônica Brasileira.................8.269,60
Cia. Risodia Brasileira .........................217,80

Cr$	22.382,80
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que o conhecimen-

toe execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cuin-
prir tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio (Ia Liberdade. Belo Horizonte, aos 20 dedezembro de 1947.
MniroN SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.9 77, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

&4bre crédito suplementar de Cr 18.382.095,50 à diversas Reparti-ções do Estado.

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

Art. 1. -- Fica aberto um crédito suplementar de Cr$ .
18.382.095,50 (dezoito milhões trezentos e oitenta e dois mil e no-
venta centavos), destinado a regularizar despesas com o Abono Fa-
miliar, conforme discriminação abaixo:

Cr$
LEI N. 76, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre, ao De partamento Estadual de Saúde, o crédito
especial de Cr$ 22.382,60.

I)epartaineito Estadual de Saúde:

Su perintendência Geral dos Serviços Administrati-
vos	099-10-8400 ..................

Secretaria do Interior:
1.311.044,80

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

Art. 1.	Fica aberto, ao Departamento Estadual de Saúde,
o crédito especial de Cr$ 22.382,60 (vinte e dois mil e trezen

De partamento administrativo -- 027-10-8090 5. 777.067,20
Fôiça Policial - 040-10-8210 ..............1.319.282,20
Corpo de Bombeir9s -- 011-10-8210 ..........90.716,80

4



.Sc-j'e ia; ia da - Í/' -aliuru, Indústria, Comércio
e Trabalho

Depuit,iiicnto Administrativo --- 074-82-8094
Scere faria da Educação:

Departamento de Expediente e Material -- 095-82-3094

[III

Secretaria (Ias Fiiiaivas

Depiitaniento da Despesa Fixa --- 061-10-8070 .	5.456. 706,60
Secre faria (Ia Agricultura, indústria,

e Comércio e Trabalho:

Departamento Administrativo - 074-10-8070 .	791 . 263,90

2.406.656,80

490.949,30

Secretaria de Educação:
Departamento de Expediente e Material - 095-10-

8070	..........................3.635.924,00

18.382.095,50
Art. 2.	- EIa lii ('iii :r0 cm vignr na faia Ii.	iia publicação,

revogadas as disposições ciii contrário
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de (iczem-
l)ro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
Américo Renê Giannelti
Jose de Magalhães Pinto, respondendo, também, pelo expe-

diente da Secretaria de Educação.

LEI N. 78, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre crédito suplenien lar de Cr$ 4.626.895,20, a diversas Reparti-ções do Estado.

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

Art. 1.	Fica aberto um crédito suplementar de Cr$
4.626.895,20, (quatro milhões seiscentos e vinte e seis mil oitocen-
tos e noventa e cinco cruzeiros e vinte centavos), destinado a iegu-lai-izar as despesas de transporte por conta dos serviços em seguida
discriminados, em vista de terem sido insuficientes as respectivasdotações:

Departamento Estadual de Saúde:	
Cr$

Superintendência Geral dos Serviços Administrativos
-- 009-82-8404	....................110. 292,50
Secretaria do Interior;

Departamento Administrativo -- 027-82-8094 ......891 .059,40
Fôrça Policial - 040-82-8214 ..............502.337,20

4

q

4.626.895,20
Ar[. 2.° . Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revoI(Ias as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Lada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 20 de de-
Zeiiiliiu ile 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
.linérico Renê Giannctti
,Jas(- (ir .I(oJa/Iiãcs Pinto, respondendo, também, pelo expe-

diii1c 0;!	 de Educação.

LEI N. 	DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre crédito suplementar de Cr$ 329.297,20 à verba 098-57 (994),
do Secretaria da Educação.

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

Art. 1.'	Fica aberto um crédito suplementar (te Cr$ .
329.297,20 (trezentos e vinte nove mil duzentos e noventa e sete
cruzeiros e vinte centavos), à verba 098-57-994, do Orçamento vi-
gente (Ia Secretaria da Educação -- Aluguel e Arrendamento de
Prédios.

Ari. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data (le sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 20 de dc-
zeml)to de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Maqothães Pinto, respondendo, também, pelo expe-

di;ntc da Secretaria (Ia Educação.

LEI N. 80, DE 22 DE DEZEMBiIO DE 1947

Modifica o curm-ícizlo do 2.' ciclo do ensino normal.

O povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, eia seu nonie, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Passam a integrar o currículo da 2.1 e 3. 4 séries
do curso de formação de professôres primários das Escolas Nor-
mais Oficiais e reconhecidas as disciplinas de Português e Litera-
tura, cujo ensino será ministrado conjuntamente e 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 tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgur Renal!

LEI NY 81, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe sóbre a aquisição de imóvel

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

Art. 1. Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir de
dona Maria Eugênia da Costa Honorato Martins, pelo preço (1v Cr$
35.100,00 (trinta e cinco mil e cem cruzeiros), um terreno medin-
do nove metros de frente por trinta de fundo, situado em São João
(1el-Rei, à avenida Tiradentes, ex-Getúlio Vargas, e confrontando:
pelo lado direito, com terreno do grupo escolar "João dos Santos"
pelos fundos e pelo lado esquerdo, com terrenos pertencentes a
dona Maria Eugênia tia Costa Honorato Martins.

Parágrafo único O terreno a que se refere êste artigo, (les-
tinar-se-á ao aumento do pátio de recreio e à construção (1v um
galpão e uma cantina no grupo escolar "João dos Santos".

Art. 2. 1' A despesa decorrente da aquisição do referido ter-
reno correrá por conta do crédito especial aberto pelo Decreto-lei
n. v 1.815, de 23 de julho de 1946.

Art. 3 1' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
zibgar Renal!
José Rodrigues Seabra.
José de Magalhães Pinto

- 103-
Art. 1. - Fica prol-rogada para 31 de dezembro de 1948 a

vigência dos créditos especiais abertos ao Departamento de Estradas
de Rodagens, pelos seguintes Decretos-leis:

Decreto-lei n.° 1.210, de 20-11-944.
Decreto-lei ii.° 1.286, de 30-12-944.
Decreto-lei n. 9 1.337, de 12-7-945.
Decreto-lei n.° 1.344, (1v 13-7-945.
Decreto-lei n.° 1.360, de 4-9-945.
Decreto-lei n.' 1.748, de 25-5-946.
Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Marido, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezem-
bio de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra.
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 83, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$ 719,50

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

Art. 1.' Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito es-
pecial de Cri 719,50 (setecentos e dezenove cruzeiros e cinqüenta
(-entavos), para pagamento ao senhor Eduardo Afonso (lv Castro,
professor de 1. 1 classe do Grupo Escolar "D. José Gaspar", de Ibiá,
proveniente de adicionais de 105o relativos ao período de 24 de
julho de 1944 a 31 de dezembro de 1945.

Art. 2 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N. 82, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1947
I''orioga a vigézcia de créditos especiais abertos ao Departamento

de Estradas de Rodagem.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

LEI N.° 84, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$ 3.629,70

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 3.629,70 (três mil seiscentos e vinte e nove cruzeiros
e setenta centavos), para pagamento aos seguintes:

Cr$
Maria José Rodrigues de Oliveira Professôra de 1

classe em Vila de Coroas, município de Prados -
Adicionais de 10% relativos período de 8 de ou-
tubro de 1941 a 31 de dezeinl)ro de 1946 ......

Gustavo de Araújo	Professos' primário, padrão B, do
Grupo Escolas- "Desembargador Drumond", de Nova
Era	A(Icionais de 10% relativos ao período de 1.
de janeiro a 31 de dezembro de 1946 ........

Mas-ia Libania da Silva Chantal - Professôra primária,
padrão B, d 0 Grupo Escolar "Cel. Paiva", de Ouro
Fino - Adicionais de 10% de janeiro a 31 de de-
zembro de 1945 ................

Maria Augusta Lataliza -- Professôra primária, padrão B,
do Grupo Escolar "Sebastião Dias", de Tiros adicio-

nais de 10% relativos ao período de 1. 9 de janeiro a 31
de dezembro de 1946

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e laçam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Ilorizoii[c. 22 de dezemn.
bro de 1947,

MILTON SOARES CAMPOS
Ahgar Renault
Jose de lia:uihce's PHIIO

LEI N. 85, DE 22 DE DEZEMIIH() l)E 1947

Abre à Secretaria da . l çjriculluru, Indústria, Conméicio e Teu halho
o crédito especial de Cr 400,00

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

Art. 1. - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 400,00 (tina-
trocentos cruzeiros) à Secretaria da Agricultura, Indústria, Couiér.
cio e Trabalho, para pagamento a d. Maria de Lourdes César, pro-
veniente de aluguel do prédio ocupado pela 21. 1 Circunscrição Agro-
pecuária, durante o período de dezembro de 1945 a (lezeinIjeo de1946.

Art. 2. 1' - Esta lei entrará ciii vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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01 tuiio , a tô(ias as au toridades, a quem o conhecimen-to e execução desta lei pertencem', que a cumpram e façam cumprir,
Ião inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonie, 22 de dezembrode 1947.
MILTON SOARES CMPos
,lniérjco Renê Gianijetti
.José de Magalhães Pinto

LEI N.9 86, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1947
.lbje o crédito suplementar (te Cr 61.200,00 à verba 096-82 (8304)da Secretaria de Educação

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rep resentantes, de-cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1. - Fica aberto um crédito suplementar de Cr 61. 200

(sessenta e uni mil e duzentos cruzeiros) à verba 096-82 (8304) do
Orçamento vigente da Secretaria de Educação.

Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembrode 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Abgw' Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N. 9 87, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1947
Cancela dotações orçamentárias. e abre crédito s jj DleJfle,ztar
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rep resentantes, (te.cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1. - Ficam canceladas na Secretaria da Agricultura,

Indústria, Comércio e Trabalho, as seguintes dotações orçamentarj

	

976-24	(8523)	............48.032,00

	

077-21	(8513)	............70.000,00

	

078-22	(8543) ............170.000,00

	

092-65	(8574) .............65.168,00
092-69 (8994)12.000,00

	

093-62093-62	(8574) .............4 800,00

370. 000,00
Art. 2. - Fica aberto um crédito suplementar de Cr ......

370.000,00 (trezentos e setenta mil cruzeiros) às seguintes verbas
da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho:

1.426,00

340,00

523,70

840.00

3. 629,70
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074-57 (8994)	 •	150.000,00
090.69	(8994) ............220.000,00

Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais ............
Cia Mineira de Eletricidade ..............
Cia. Telefônica Brasileira ................

17.186,30
198,20

7.575,50
370.000,00

Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na data de sua pnlli('açúo,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conliecimen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contem

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro
de 1947.

MmI;roN Soais CAMPOS
Américo René Giannetli
José de Magalhães Pinto

LEI N.9 88, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 13.276,20

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Via ç ão e Obras Públi-
cas o crédifo especial de Cr$ 13.276,20 (treze mil, duzentos e se-
tenta e seis cruzeiros e vinte centavos), para pagamento à Sociedade
Construtora "Minas Moderna" Ltda., proveniente (le obras executa.
das no edifício da Legião Brasileira (le Assistênci), sito à Praça (Ia
Liberdade, nesta Capital, em exercício anterior.

Art. 2. -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em, contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o con1)eci1nn-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cuniprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

EI N. 9 89, DE 22 DE iEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 24.960,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
c'ctou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 24.960 (vinte e quatro mil, nove-
centos e sessenta cruzeiros),, para pagamento de fôrça, luz e tele-
fone em exercícios anteriores, como segue:

24 .960,00
Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, l'eVOga(laS as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-

to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façarr umniprir
Ião inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro
e 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 90, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza o Estado a conceder os serviços telefónicos de Formiga,
Arcos e Paires, bem coniü a proceder à respectiva concorrência

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

Art. 1. 0 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder e pôr
em concorrência os serviços de comunicações telefônicas nos mu-
nicípios (te Formiga, Arcos e Pains, pelo prazo e nas condições que
foi-em estabelecidas.

Art. 2 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra

LEI N.9 91, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre um crédito suplementar de Cr 218.600,00 a vas da Se-
cretaria do Interior

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

Art. 1.0 - Fica aberto o crédito suplementar de Cr 218,600,00
(duzentos e dezoito mil e seiscentos cruzeiros) às seguintes verbas
do Orçarmiento vigente da Secretaria do Interior:

	

030-07 (8200)	............12.000,00

	

030-18 (8200)	..........	12.000,00
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031-08 (8270)	 .	131.000,00

	

032-08 (8250)	 .	63.600,00

218.600,00
Art. 2.1 —Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

revogadas as disposições em contrário.
Mando, •portano, tôdas as autoridades, a quem o coninciniento

e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio. da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES C.s'os
Pedro Aleixo
José de Mag(lllnies Pinto

LEI N. 92, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria do Interipr o crédito especial de Cr$ 187 .670,06
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-

cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Li
Art. 1.` - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito especial

de Cr$ 187.670,00 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos e selento cru-
zeiros), para pagamento à firma "Otis Elevator Conipany" provenien-
te de serviços prestados àquela Secretaria, relativos à reforiia dos
elevadores.

Art. 2.	Eesta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1948.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento

e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cumpris', tio
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 93, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$ 10. 700,00. à Se-
cretaria do Interior

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito es
pecial de Cr 10.700,00 (dez mil e setecentos cruzeiros), à Secretario
do Interior, para pagamento de adicionais de 10% como segue:

- 109 -

Major Mário Rodrigues Romão - Diferença de adicionais
de 10%, no período de 1 de março a 31 de dezembro
de 1947 ..............................	1.000,00

Tenente Lerço Batista - Diferença de adicionais de 10%,
no período de 1. <1 de março a 31 de dezembro de 1947	700,00

Dr. Henrique de Paula Andrade - Juiz de Direito da co-
marca de Caratinga - Adicionais de 10 110 no período
de 16 de janeiro de 1946 a 31 de dezembro de 1947	9.000,00

10.700,00

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contaário, entrando es-
ta Lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas 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, Belo Horizonte, 23 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
ped0 Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre à Secretaria do Interior o Crédito Especial de Cr$ 4.035,00

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito especial
de Cr$ 4.035,00 (quatro mil e trinta e cinco cruzeiros), para pagamen-
to à firma Indústria Luna S.A., proveniente de fornecimentos feitos
em exercícios anteriores ao Serviço Estadual de Trânsito.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando es-
ta Lei na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas 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, Belo Horizonte, 23 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Alcixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.9 95, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1947
Abre à Secretaria das Finanças, o crédito especial de Cr$ 28 .253,90

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, eni seu nome, sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1.°—Fica aberto à Secretaria das Finanças o Crédito especial
de Cr$ 28.253,90 (vinte e oito mil, duzentos e cinqüenta e três cru-
zeiros e noventa centavos), para pagamento ao Sr. Miguel de Oliveira
Ribas, proveniente de seus vencimentos como substituto do escrivão
da coletoria de Piranga, nos períodos de 18 de setembro a 1. 1 de no-
vembro de 1944, 1. a 24 de dezembro de 1945, 11 de fevereiro a ..1 de
maio de 1946, e como coletor no período de 1. 9 a 20 de dezcrnhro de
1946 e adicionais no período de 7 de outubro a 31 de dezembro de
1946.

Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cumnpmii, tão
teiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.9 96, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre ao Departamento de Estradas de Rodagem o crédito
especial de Cr$ 41.267,10

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

Art. 1 Fica aberto, ao Departamento de Estradas de Roda-
gem, o crédito especial de Cr$ 41.267,10 (quarenta e um mil, duzen-
tos e sessenta e sete cruzeiros e dez centavos), para pagamento aos
abaixo mencionados pela execução de serviços com a conservação das
estradas da 6' Residência, no período de janeiro a julho de 1942:

-	 Cr$
Júlio Francisco Figueiredo ...................1 .277,10
Prefeitura Municipal de Monte Azul.............39.990,00

41.267,10
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento

e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente coIN,flela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

iii

LEI N. 9 97, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre um crédito especial de Cr$ 600.000,00 ao Departamento de
Compras e Fiscalização.

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

Art. 1.0 Fica aberto o crédito especial de C$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros), ao Departamento de Compras e Fiscali-
zação, para aquisição de três máquinas de compor "Intertype" e uma
de iniprirnir endereços "Adressograph", destinadas à ImprensaOficial.

Art. 2.0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1948.

Art. 30 -- Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a bãdas as autoridades a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram-se e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOs
José de Magalhães Pinto

LEI N. 0 98, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros para o exercício de 1948.

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

Art. 1.0 O efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado de
Minas Gerais, para o exercício de 1948, è fixado em 24 (vinte e
quatro) oficiais, 81 (oitenta e um) inferiores e 211 (duzentos e
onze) praças, observada a classificação do quadro anexo.

Parágrafo único - Os oficiais, os inferiores e as praças do
Corpo de Bombeiros perceberão vencimentos iguais aos do pessoal
da Fôrça Policial, da mesma categoria.

Art. 2.° O Corpo de Bombeiros é subordinado à Secretaria
do Interior, podendo sei vir de intermediário entre esta e aquêle o
Estado Maior da Fôrça Policial.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor a 1.0 de janeiro de 1948.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades aqueni o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto.
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QUADRO DEMONSTRATIVo DO EFETIVO DO PESSOAL DO
CORPO DE BOMBEIROS, PARA O ANO DE 1948

Eslado Maior

Descrim inação	 1.0 Comp 411h ia 2.0 Comp.- .Soina

Capitão Ajudante ..............	1	 11 . 0	tenente secretário ..........	1	 1
1. ç tenente aprovisionador ......	1	 1
L Q tenente almoxarife pagador .	 1	 1
2. 9 tenente mecânico ..........	1	 1

Oficiais
Capitães..................	1	1	2
1.s tenentes ................	1	1	2
2.°s tenentes ................	6	6	12

Estado Menor
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3.°s sargentos ................9
Cabos de esquadra ............10
Soldados ..................8
Bombeiro de 1 . 0 classe ..........10
Bombeiro de 2.0 classe ..........10
Ilonibeiro de 31 classe ..........10
Tnmtjoristas corneteiros ..........7

	

Total ................	165

Oficiais em Comissão

	Tenente Coronel Comandante ......	1

	

M:ijüi' Subeomandante ..........	1

	

Capito Médico ..............	1

	

TOTAL GERAL ........	168

	

10	10

	

15	25

	

104	112
10
10
10

	7 	14

	148 	313

1
1
1

	

148	316

Sargento Ajudante ............
Sargento Ajudante mestre de música
1.0 sargento aprovisionador ......
•' sargento almoxarife pagador .

1. 1> sargento amanuense ........
1. 9 sargento mecânico ..........
1. sargento eletricista ..........
1. v sargento motorista ..........
1. 9 sargento contra-mestre de música
2.°s sargentos amanuenses ........
2.s sargentos monitores ..........
2. 1's sargentos motoristas ........
3•0 sargento corneteiro-mor ......
3•0 sargento mecânico . . ........
3•0 sargento carpinteiro ........
3. 1 sargento enfermeiro ........
3.°s sargentos motoristas ........
3.°s sargentos enc. de hidrante .
Cabos tamboristas corneteiros ......
Cabo eletricista ..............
Cabos motoristas ...............
Cabo enfermeiro ..............
Cabo carpinteiro ..............
Cabo mecânico,
Soldados enfermeiros ..........
Soldados eletricistas ............
Soldados carpinteiros ..........
1.°s sargentos músicos ..........
2.s sargentos músicos ..........
3.s sargentos músicos ..........

Inferiores
1.°s sargentos ................
2.°s sargentos intendentes ........
2.°s sargentos ................

LEI N. 99, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre a Secretaria do Interior O cfeditO especial de Cr$ 6.682,80.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representanti
(leeI'etoli e eu, em seu nome., sanciono a seguinte lei:

Art 1.0 -- Fica aberto ii Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 6.682,80 (seis mil seiscentos e oitenta e dois cru-
zeiros e oitenta centavos), para pagamento de adicionais de 10%,
aos seguintes:

Primeiro Tenente José Meireles -- Adicionais de 10% no
período de 17 de agôsto a 31 de dezembro de 1947

Major Hcrmenegildo Francisco de Magalhães - adicio-
nais de 10% relativos ao período de 22 de julho a
31 de dezembro de 1947

Primeiro Tenente Glicério Ramalho Pinto - adicionais
de 10% relativos ao período de 4 de julho a 31 ide
dezembro de 1947 ......................

Dr. Garcia Forjaz de Lacerda -- .Juiz de Direito da Co-
marca deCarangola	adicionais de 10% no pe-
nono de 40 de agõsto a 31 de dezembro de 1947 . . 2.183,30

6.682,80
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições cm contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cnn. ajr tio inteiramente como nela se contém.

])-.ida no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto.

Cr$

1.116,60

1.908,00

1.474,90
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LEI N.° 100, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre, à Secretaria do Interior, o crédito especial de Cr 145. 835,10
O povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es.

pecial de Cr 145.835.10 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos
e trinta e cinco cruzeiros e dez centavos), para pagamento de des-
pesas feitas em exercícios anteriores.

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, l)Ortanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci.
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

- Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezein-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Mugalhões Pinto.

LEI N. 11, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Cancela dotação orçamentária e abre crédito suplementar

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

Art. 1. -- Fica cancelada a importância de Cr$ 350. 000,00
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), da verba 040-05 - Soldos,
da lei orçamentária vigente, e aberto o crédito suplementar de igual
valor à verba 040-07 (8210) - Gratificações, da Fôrça Policial.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tõdas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
Cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 (te dezein-
bro de 1947.

MILTON Souus Caipos
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pjnio.

LEI N. 102, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza o Govérjio a conceder isenção de impostos

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder ã
Congregação Nossa Senhora de Sion isenção dos impostos (te trans-
1fliSSu inIl-('i'(.	na ,qtSiçu de terrenos, nesta Capita, ate o
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valor de (r 1.200.000,00, Pra construção de um colégio, de uma
escota gratuita e outras dependências.	-

Art. 2.ç - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezem-
bro de 1047.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 103, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito suplementar de Cr$ 830.000,00 à verba 062-60
(8984) da Secretaria das Finanças.

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

Art. 1. - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 830.000,00
(oitocentos e trinta mil cruzeiros) à verba 062.60 (8984) Au-
ílios, Subvenções e Contribuições --- do Orçamento vigente da Se-

cretaria das Finanças.
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que o conhecimen-

to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, 24 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 104, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito especial de Cr$ 3.300,00 às Secretarias
das Finanças.

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 3.300,00 (três mil e trezentos cruzeiros), para pa-
gamento à firma "Lux Jornal", proveniente de fornecimento de
recortes de jornais no período de abril a setembro de 1946.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data (te sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto ,a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução desta lei pertencei-, que a cumpram e façam cum-
prir t ,-, ointeiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de de-
zemubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José (Id' Magalhães Pinto
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LEI N. 105, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito suplementar de Cr$4 .000.000,00 é verba (05512-8110,
da Secretaria das Finanças

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

Art. 1. - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ ......
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) à verba 065-12 (8110)
do Orçamento vigente da Secretaria das Finanças.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que o conherOnen-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizont	24 de de-zembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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LEI N. 107, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre, ao Departamento de Compras e Fiscalização, um crédito
suplementar de Cr$ 175.496,00, à verbo 025-51 (8012)

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

Art. 1	Fica aberto um crédito suplementar de Cr$ .
175. 196,00 (cento e setenta e cinco mil e quatrocentos e noventa
e seis cruzeiros) à verba 025-51 (8012) Móveis, Maquinários e
Aparelhos, (lo Departamento de Compras e Fiscalização.

Art. 2 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
çio, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que o conhecinien-
te e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, 24 de de-
zetnbro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 108, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

LEI N. 106, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre d Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 1 .020,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 1.020,00 (um mil e vinte cruzeiros), para paga-
mento de despesas feitas em exercícios antèriores, como segue:

	

José Francisco Júnior - Aluguel rio prédio ocupado	
CR$.

pela Circunscrição de "Capetinga" e relativo ao
período de janeiro a dezembro de 1945	 720,00

José Dias da Costa - Aluguel do p rédio ocupado pela
Circunscrição de Araguari e relativos aos meses
de dezembro de 1945 e janeiro de 1946	 300,00

	

Cr$.	1.020,00
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor lia data de sua publica-

ção, revogadas as disposições eni contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecinien-

to e execução (lesta lei pertencei-, que a cumpram e-façam ci,m-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 (te de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

Abre ao Departamento Estadual (te Saúde o crédito especial
de Cr$ 1 .272,00

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

Art. 1 Fica aberto ao Departanento Estadual de Saúde o
crérlilo especial de Cr$ 1.272,00 (um mil duzentos e setenta e dois
crnzeiros), para pagamento ao senhor Nesior de Albuquerque, pro-
'eaiente de fornecimentos feitos em 1946 ao Sanatório de Roça

Art. 2' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que o conhecilnen-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
pmir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 24 de de-
zembro dc 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 109, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Cancela dotação orç(slnentório e abre crédito suplementar ao
Departamento Estadual de Saúde

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

Art . 1." --- Fica cancelada a importênci:r de Cr$ 100.000,00
(ceu mil cruzeiros) da verba 011-07 (8470) -- Gratificações da

o
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Divisão de Unidades Sanitárias, (10 Departamento Estadual de Sútle.
Art . 2. —Fica aberto o crédito suplementai de Cr ....

100.000,00 (cem mil cruzeiros) à verba 009-08 (8400) -- D.i.»ias
e Ajuda (te Custo (Ia Superintendência Geral dos Serviços Adiiiinis.
trativos do Departamento Estadual de Saúde.

Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua puhlica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela Se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, 24 de de-zembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Mugalliães Pinto

LEI N. 110, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Cancela dotação orçamentária e abre crédito suplementar

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

Art. 1. - Fica cancelada, no Departamento Estadual de In-
formações, a importância de Cr$ 25.289,90 (vinte e cinco mil, (Iu-
zentos e oitenta e nove cruzeiros e noventa centavos) da verba
003-07 (8090), do orçamento vigente.

Art. 2. Fica aberto um crédito suplementar (te Cr$......
25.289,90 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e nove cruzeiros
e noventa centavos) às seguintes verbas do Departamento Estadual
de Informações:

003-57 (8994)	 CR$.
..................6.700,00003-69	(8994)	..................12.614,00003-82	(8094)	..................5.975,90

Cr	25.289,90
Art. 3• - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto,	tôdas as autoridaies, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela Se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N .111, DE 24 DE DE2EMBB() DE 1947

Autoriza o dispêndio de Cr$ 5.000.000,00 para execuçT'o do Plano
Rodoviário do Noroeste do Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus lepirsentantes,decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 -- Fica o Govêrno do Estado autorizado a dispender
até a importância de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzei -

:ira a execução do artigo 26 do Ato (Ias Disposições Cons-
titucionais Transitórias, correndo essa despesa pela verba Orça-
da para o Departamento de Estradas de Rodagem, no exercício de
1948.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quein o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cunipram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, 24 de de-
ZNIIi)ia de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEi N. 112, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Prorrogo (1 vigência de créditos especiais abertos ao Departamento
de Águas e Energia Elétrica.

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

Art. 1. Fica prorrogada para 31 (te dezembro de 1948 a
vigência dos créditos especiais abertos ao Departamento de Águas
e Energia Elétrica pelos decretos-leis abaixo:

Derreto-lei a. 9 1.341, de 12--- 7---1945;
Decreto-lei n. 9 1.390, de 17-10-1945;
Decreto-lei n 1.780, de 4— 7-1946;
Decreto-lei n.9 2.026, de 31-12-1946.
AI. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

çán, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

iaento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela Se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, 24 de de-
zembro (te 1947. 	 -

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

lEi N. 113, DE 24 DE D EZEMBRO DE 1947

Abre ao Departamento de Águas e Energia Elétrica o crédito
especial de Cr$ 481.134,90

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica o crédito especial de Cr$ 481 .134,90 (quatrocentos e oi-
tenta e um mil cento e trinta e quatro cruzeiros e noventa centa-
vos) para pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores.
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela Se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, 24 de de-
zenibro de 1947.

MILTON Soitas CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 114, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito suplementar de Cr$ 11.240.000,00 à verSas (Ia
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

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

Art. 1. - Fica aberto o crédito suplementar de Cr ......
11.240.000,00 (onze milhões duzentos e quarenta mil cruzeiros) ás
seguintes verbas da Secretaria da Agricultura, indústria, Conarcio

Trabalho:
CR$.078-65	(8544) ..................9.500.000,00

077-65	(8514)	................780.000,00
084-65	(8324)	................85.000,00
085-65	(8314)	................75.000,00
093-65	(8574)	................800.000,00

Cr$	11 .240.000,00
Art. 2.	lista lei entrará em vigor na data de sua publica

ção, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade,	Belo Horizonte, 24 de de-
2embro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianrietti
José de Magalhães Pinto

LEI N. 115, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Cancela dotações orçamentárias e abre crédito suplementar

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

Art. 1. - Fica cancelada a importância de Cr$ 300.000,00
(trezentos inD cruzeiros) na verba 092-03 (8570), do orçamento
vigente da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra-
balho.
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Art. 2. - Fica aberto uni crédito suplementar de Cr$.
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) às seguintes verbas da Secre-
taria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

CR$.
075-08	(8570)	..................20.000,00
076-08	(8520)	..................70.000,00
077-08	(8510)	..................85.000,00
079-08	(8520) ..................20.000,00
090-08	(8560)	..................65.000,00
091-08	(8590) .................15.000,00
092-08	(8570)	..................25.000,00

Cr$	300.000,00

Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as jisposições em contrário.

Miado, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, 24 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS	 -
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

LEI N. 116, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito suplementar de Cr$ 1.159.040,70, à verba 092-22-573
da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

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

Art. 1.' - Fica aberto o crédito suplementar de Cr ........
1.159.040,70 (una milhão, cento e cinqüenta e nove mil, quaren-
ta cruzeiros e setenta centavos), à verba 092-22-573, do Orçamento
vigente da Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Ira-
balho.	 -

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianriefli
José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 117, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Prorroga a vigência de créditos especiais abertos à Secretario
da Viação e Obras Públicas

O Povo tio Estado de Minas Gerais, por seus repre. :aites,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei-

Art. 1.° Fica prorrogado para 31 de dezembro de 1948 a
vigência dos créditos abertos, à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas, pelos seguintes decretos-leis:

Decreto-lei n. 1.343, de 13— 7-1945.
Decreto-lei n. 1.887, de 5-11---1946.
Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o COI;Le( , i-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam curn
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N. 118, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe sôbre as Coletorias Estaduais

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

Art. 1. -- A arrecadação de rendas do Estado será efetuada
pelas suas exatórias.

Art. 2. 9 - Poderão ser criadas tantas coletorias quantas fo-
rem necessárias ao serviço de arrecadação de rendas.

Art. 30	Os Auxiliares de Coletoria passarão a denominar-
se Auxiliares Técnicos (Te Arrecadação.

Art. 4•9 - Fica criada a carreira no quadro do pessoal da
arrecadação de rendas, compreendendo os seguintes cargos, em
ordem ascendente:

1 - Auxiliar Técnico de Arrecadação;
2	Escrivão;
3 - Coletor.
Parágrafo único - O ingresso na carreira, far-se-á pelo cargo

de Auxiliar Técnico de Arrecadação, mediante concurso de pro-
vas, respeitados os direitos adquiridos dos atuais funcionários.

Art. 50	As promoções, obedecidas as prescrições legais,
dar-se-ão alternadamente:

a) dentro da mesma classe de Coletorias, de Auxiliar a Es-
crivão e (lêste a Coletor;

b) dentro da aesma função, (Ias elasses inferiores ás supe-
riores.

Parágrafo únic	(Vetado).
Art. 6 1 - As coletorias serão distribuídas em dez classes.

(Vetado a parte final que constava dêste artigo).
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Art . 7. - Ficam assim fixadas as fiaaças dos coletores:
CBg.

a)	Coletorias de 1	e 2	classes ..........30.000,00
h)	Coletorias de 3. 1 e 4	classes ----------25.000,00
e)	Coletorias de 5	e 6' classes ----------20.000,0()
d) Coletorias Me 7. 1 e 8. 1 classes ..........15.000,00
e) Coletorias de 90 e 10	classes ..........10.000,00
Parágrafo único - As fianças tios escrivões corresponderão á

metade das dos coletores, em cada classe.
Art. 8. - Os vencimentos dos coletores e escrivães constituem-

se dss quotas fixas mensais, Constantes tlêste artigo e da percenta-
gem de que trata o artigo 10:

CR$.
([nota fixa de coletores ..................900,00
quota fixa de escrivães ..................600,00
Art, 9•0 - Além (Ias quotas fixas estalebeci(las no artigo an-

terior, os coletores e escrivães terão direito a vencimentos cons-
tantes de percentagens variáveis sôbre a renda líquida que ar-
recadarem.

Parágrafo único - O regulamento (Testa lei fixará taxas Per-
centuais até o máximo de 10% (dez por cento), de modo que fi-
que assegurada aos coletores e escrivães a percentagem mínima
que auferirem ao tempo desta lei, salvo decréscimo de renda, não
podendo nunca os seus proventos exceder o limite de Cr$......
7.000,00 (sete mil cruzeiros) mensais.

Art. 10	As percentagens dos Coletores e Escrivães poderão
ser revistas trienalniente.

Art. 11 - Pertencerão, por inteiro, ao Estado todos os emo-
lumentos atualmente cobrados pelas certidões ou outros atos ex-
pedidos pelas Coletorias, os quais deverão ser arrecadados em selos.

§ 1 . 0 - Nenhuma percentagem será adjudicada a quaisquer
funcionários, ou a denunciantes, sôbre a arrecadação (Te multas.

§ 2 - Sempre que houver devolução ou restituição de tri-
butos, debitar-se-ão as respectivas percentagens, aos funcionários
Que as houverem recebido.

Art. 12 - Terão exercício nas coletorias os seguintes. Auxilia-
res Técnicos de Arrecadação, com vencimento mensal de Cr$
650,00 (seiscentos e cinqüenta cruzeiros) cada tini:

Coletorias de 1. 1 e 2. classes -- 4 auxiliares;
Coletorias de 3., 4• 4, 5. k, e 6 classes	3 auxiliares;
Coletorias de 7' e 8 classes	2 auxiliares;
Coletorias de 9; e 100 classes -- 1 auxiliar.
Parágrafo único -- Os que excederam dêste número serão man-

tidos, até se vagarem os cargos, ou serão aproveitados em outras
coletorias ou em outras funções.

Art. 13 - Como parte de seus vencimentos, cada auxiliar terá
direito a uma percentagem sôbre a renda líquida (Te sua exatória,
variável, (Te 0,2% (dois décimos por cento) a 1,2% (um e dois
décimos Por cento), de acôrdo com a sua classificação.

Art. 14 - Nos Munícipios de mais de unia coletoria da mes-
ma cla::c. serão iguais os proventos tios respectivos auxiliares.

Art. 15 - A parte fixa dos vencimentos da aposentadoria dos
coletores, escrivães e auxiliares técnicos de arrecadação será cal-
culada tomando-se por base os vencimentos de setas respectivos
cargos.
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Art. 16 Para a inclusão das percentagens, tomar-se-'i por
base a média das rendas líquidas apuradas nos 3 (três) exercícios
anteriores ao pedido de aposentadoria OU (10 despacho que exoffieio o determinar, aplicando-se, sempre, a taxa percentual vi-
gorante ao tempo da aposentauorma.

Art. 17 — O Poder Executivo fica autorizado a abrir os ne-
cessários créditos, bem como a baixarixr o reguimento para a exe-
cução desta lei.

Art. 18 - Esta lei entrará em vigor na (lata de — sua publicaçio,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci.
inento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dado no Palácio da Liberdade,	Belo Horizonte, 26 (le de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

RAZÕES DO VETO

No exclusivo propósito (te melhor adaptar a lei ao interêsse
público, veto parcialmente, em dois de seus dispositivos, a propo-
sição ii. Q 92.

O primeiro dêles é o parágrafo único do art. 5•Q•
Dispõe o princípio do artigo na alínea "h", que as promoções

se farão "dentro da mesma função, das classes inferiores ás supe-
riores". Conclui-se daí que haverá possibilidade de promoção de
funcionários de uma para outra coletoria.

Entretanto, o parágrafo único, ora vetado, determina que as
promoções rcairão, obrigatôriamente, em funcionários (Ia própria
coletoria, o que viria anular o princípio anterior, que convém sejasejamantido.

Devo acentuar que êsse defeito da proposição já constava (lo
projeto remetido pelo Govêrno e passou despercebido à Assembléia.
E' tempo, porém, de sanar a nossa inadvertência.

O outro veto refere-se à parte final ("devendo a lei fixar o
quanilIm (Ia arrecadação para cada classe"), que precisa ser elimi-
nada, uma vez que só por equívoco deve ter sido inserida, dada
sua manifesta contradição com o art. 13.

Confrontemos os dois artigos:
"Art. 6." -- As coletorias serão distribuídas em dez classes,

devendo a lei fixar o qurnitum de arrecadação para cada classe".
"Art. 13 — Como parte de seus vencimentos, cada auxiliar

terá direito a uma percentagem sôbre a renda líquida de sua exa-
tora, variável, de 0,2% (dois décimos por cento) a 1,2% (um e
dois décimos por cento), (te acôrdo com a sua classificação".

O primeiro óêsses dispositivos, com a sua parte final, obstara
a execução imediata da lei.

E' que a classificação das coletorias se fará cmii função da ar-
recadação verificada em cada uma (lelas. Adiada a fixação do
quanluni da arrecadação, não se poderão fixar, desde logo, as classes
das coletorias. E como se pagariam os proventos dos funcionarmos,
e a respectiva fixação está na dependência da classificação das

coletorias, nos têrmos do citado art. 13?

.\ parte final do art. G., a que nego sanção para novo exame
do csunto pela egrégia Assembléia Legislativa, poderá ser disci-
plin: Ia em regulamento, para que se possibilite a vigência une-
(haia da lei n.' 118, como é necessário.

!:Iàcio da liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS, Governador do Estado de Minas Gerais.

LEI N.0 119, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

Crie uma Escola Média de Agricultura no município de Parreiras

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

Am-t. 1.	Fica criada uma Escola Média (le Agricultura no
município de Parreiras.

Ai-. 2. — Fica o Govêrno do Estado autorizado a despender a
quantia necessária à instalação e manutenção desta Escola, corren-
do a mesma por verba própria votada para a criação de cinco
escolas médias de agricultura no Estado, previstas no Plano de
Recuperação Econômica.

Art. 39 - A presente lei entrará em vigor no dia 1.<> de janei-
ro de 1948, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução desta lei pertencer, que a dunipramn çaçam cumprir,
tio inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
,limmérico Renê Gianiielii.
José de Magalhães Pinto.

LEI N. 9 120, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947
Autoriza a construção de unia Escola Elementar de Agricultura

em Campanha, Sul de Minas
() Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-

ciciou e eu, em seu nome, sanciono 	seguinte lei:
Am-t. 1.0 — Fica o Govêrno cio Estado autorizado a construir

unia Fscola Elementar de Agricultura na fidade de Campanha.
Am-t. 2.' A despesa para construção da Escola correrá por

conta (Ia verba de Cr$ 133.455,00, destinada à construção de esco-
las, (lo Plano (le Recuperação Econômica e Fomento da Produção.

Art. 30 — Esta lei entrará em vigor a L I de janeiro de 1948,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autom-idades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencei-, que o cumpram e façam
CUimiprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti.
José de Magalhães Pinto.
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LEI N. 121, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

Localiza, lia cidade de Pomba, uma Escola Industrial Vocacional
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome,sanciono a seguinte lei
Art. 1 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a instaGr, na

cidade de Poniba, a Escola lneusti-ial Vocacional estabelecida 1)e]o
Plano de Recuperação Econômica e Fomento à Produção paa aZona da Mata.

Ai-t. 2. -- A despesa decorrente, (lo art. 1 correrá pela 'ciba
de Cr 133.455.000,00 (cento e trinta e três milhões quatrocentos
e cinqüenta e cinco mil cruzeiros), destinada ao custeio do inesno
Plano.

Art. 3. 1'	A presente lei entrará em vigor no dia 1. de janeiro
de 1948, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e laçam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianueili.
José de Magalhães Pinto.

LEI N. 122, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza o Govêrno a alienar imóvel que menciona

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

Art. 1. 1 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a alienar o
imóvel em que funciona o Instituto "São Rafael", nesta Capital, des-
tinando o produto de sua venda à construção, eia local conveniente,
de um prédio adequado ao mesmo fim.

Art. 2	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façani
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault.
José de Magalhães Pinto.
José Rodrigues Seabra.

LEI N.9 123, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947
Dispõe sóbre revisão dos lançamentos do impôsto territorial

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1' Enquanto não fôr ultimado o primeiro levantamento
cadastral do Estado, previsto no art. 8.° da lei n. 9 16, de 25 de outu-
bio díste ano, será feita, em cada município, uma revisão geral dos
lança iientos do impôsto territorial, nos têrinos da legislação em
vigor

l'arágrafo único - Ao contribuinte caberá, em qualquer caso,
reculan voluntário para o Conselho (te Contribuintes do Estado de
lina Gerais, dentro (lo prazo (te 20 (vinte) dias, a contar da (lata
da iIiimação.

ArtN 2.	A revisão abrangerá os lançamentos da taxa de ocu-
paçao de terras devolutas

Art. 39	A presente lei entrará em vigor a 1.° de janeiro de
1948. revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas 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, Belo Horizonte, 27 (te dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

LEI N.° 124, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoii:a o Joação de terreno ( Faculdade de Ciências Económicas
, t!i	iac!ins de Minas Gerais

() Povo ia Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decre-
tou e eu, ciii seu iloilie, sanciono a seguinte lei

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a eloa à Fa-
cublade de Ciências Econômicas e Administrativas de Minas Gerais,
pala construção de sua sede, um terreno localizado nesta cidade, cm
condições de atender à sua destinação.

Art. 2. 1 - Da escritura de doação constará que o terreno, a que
se refere o artigo primeiro, reverterá ao patrimônio cIo Estado se, por
qualquer mot ivo? não forem cumpridas as finalidades da doação, ou
aio fôr iniciada a construção do prédio da Faculdade, no prazo de 5
(cin(-o) anos, a partir da data em que se verificar.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrária, entrando esta
lei eia vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas 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, Belo Horizonte, 27 de dezembro
de 1947.

1\t1ur0x SonF:s CAMPOS
Jose ele 4Iwjall,aes Pinta.
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LEI N.' 125, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza a construção do foruin do rnunicí pio de Parreiras

O Povo do Estado de Minas Gerais, J)OF seus representantes, decre-tou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a construir o

prédio destinado ao forurn do município de Parreiras, no terreno sito
à Praça Antônio Carlos, que recebeu em doação.

Art. 2.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a despender a
quantia de Cr$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil cruzeiros)
para atender às despesas decorrentes da presente lei, correndo as ines-
mas por dotação Orçamentária própria.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor a partir de 1.' de janeiro de
1948, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembrode 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra,
Pedro Aleixo.
José de Magalhães Pinto.

LEI N.' 126, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947
Autoriza a criação de dois lugares de motorista e supressão (la um

de ajudante de motorista

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a criar dois luga-
res de 1.' e 2. classe no quadro de motoristas da Secretaria do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 2.° Fica suprimido o lugar de ajudante de motorista do
referido quadro, a que se refere o § 1.' do art. 18 do decreto-
lei n.' 1.630.

Art - Para a despesa que Ocorrerá com a criação dos ] li-
gires acima referidos, fica o Govêi-no do Estado autorizado a abrir
o crédito necessário. -

Art. 4.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencer, cine a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 (te dezembrode 1947.	-
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.
José de Magalhães Pinto.
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LEI N.° 127, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza a criação de urna Estação Experimental de Cana, no
município de Ponte Nova

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

Art. 1.' - Fica criada uma Estação Experimental de Cana, que
será localizada no município de Ponte Nova.

Art. 2.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a despender,
com a instalação da Estação Experimental de Cana, no município
de Ponte Nova, a quantia de Cr$ 578.000,00 (quinhentos e setenta e
oito mil cruzeiros), nos têrmos do orçamento do Estado de Minas
Gerais, para o ano de 1948.

Art. 3.'	Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 1948,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianizelti.
José de Magalhães Pinto.

LEI N.' 128, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

Localiza na cidade de Congonhas do Campo uma Escola
Industrial Vocacional

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a instalar na
cidade de Congonhas do Campo a Escola Industrial Vocacional esta-
belecida pelo Plano de Recuperação Econômica e Fomento à Pro-
dução.

Art. 2.' - A despesa decorrente do artigo 1.' correrá pela verba
de Cr$ 133.455.000,00 destinada ao custeio do mesmo Plano.

Art. 3.' - A presente lei entrará em vigor no dia 1.' de janei-
ro de 1948, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti.
José de Magalhães Pinto.
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LEI N.° 129, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza a criação, em Bueno Brandão, (te uma Escola
Elementar de Agricultura

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus repreenIantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. 0	Fica o Govêno do Estado autorizado a criar, em
Bueno Brandiio, uma Escola Elementar de Agricultura.

Art. 2 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a despender
a quantia necessária para atender às despesas decorrentes da pro-
sente lei, dentro da verba já aprovada, conjuntamente com o Plano
de Recuperação Econômica do Estado.

Art. 39 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará em vigor a partir de 1. <> de janeiro de 1948.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente, como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS.
Américo Renê Giannetti.
José de Magalhães Pinto.

LEI N. 0 130, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza a criação de uma Escola Elementar (te Agricultura,
em Matozinhos

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

Art. 1, 0 - Fica autorizada a criação, no município de Matozi-
nhos, de uma Escola Elementar de Agricultura, a ser instalada de
acôrdo com o Plano de Recuperação Econômica e correndo im des-
pesa por conta da verba própria do Orçamento de 1948.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor a partir de 1.0 de janeiro
de 1948, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS.
Américo Renê Giannetti.
José de Magalhães Pinto.

LEI N.' 131, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

uloriza a abertura de um crédito especial de Cr$ 491.551,40 à Se-
cretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus reprsentantes

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Ari. 1.9 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
um crédito especial de Cr 491.551,40 (quatrocentos e cinqüenta
e um mil quinhentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta cen-
tavos), para pagamento de despesas feitas pela Secretaria da Agri-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho, em exercícios anteriores,
como segue:

Abeilard de Carvalho Costa - Cr$ 4.073,40.
Artur Oscar de Paiva - Cr$ 374,10.
Astor Francisco de Castro Junqueira	Cr$ 376,30.Antônio Gomes de Pádua	Cr 103,10.
Antônio Sousa Cabral - Cr$ 2568,80.
Carlos Pantel Cr$ 2.635,90.
Fernando Soares Caldeira -- Cr$ 5,30.
Francisco de Assis Moreira Júnior - Cr$ 578,20.
Francisco F. Dias - Cr$ 272,20.
Francisco Noronha -- Cr$ 2.170,10.
Herculano Mourão - Cr$ 2.161,70.
Justino Carlos da Conceição Júnior - Cri 311,70.
Jovelino de Oliveira Arnbrósio - Cr$ 1.641,80.
José dos Santos Saraiva - Cr 827,10.
José Fajardo de Campos -- Cr 766,40.
José Lino Senhorini - Cr$ 873,00.
José Augusto de Castro Júnior - Cr$ 1.104,70.
José Lopes de Magalhães	Cr$ 1.320,00.
José Pedro Espeschit -- Cr 872 10.
José Alfredo Laender - Cr$ 11,80.
João Camilo de Araújo -- Cr$ 446,40.
João Batista J3retas Mitraud - Cr$ 876,70.
Leonel Sander - Cr$ 1.220,00.
Leopoldo Pacini - Cr$ 1.008,60.
Luiz Pimenta de Figueiredo -- Cr$2.336,60.
Moacir Paleta de Cerqueira Lage	Cr$ 796,40.
Mozart Santa Luzia da Conceição - Cr$ 626,70,
Miguel Rodrigues de Morais - Cr$ 336,70.
Nelson Soares de Oliveira - Cr$ 97,70.
Osmar Fernandes Lopes -- Cr$ 6.341,40.
Osório de Sousa - Cr$ 2.393,30.
Paulo Ribeiro Franca --- Cr$ 2.305,20.
Pedro Silveira -- Cr 93,80.
Renato Barbuto - Cr$ 499,10.
Rupprecht von Glehn -- Cr$ 2.625,10.
Pedro José de Sousa - Cr 28.228,90.
Dante Gregati - Cr$ 13.936,20.
Antônio Carreira Júnior - Cr$ 5.117,20.
Amadeu Viola - Cr$ 5.643,30.
João Dante Gabriel -- Cr$ 1.300,60.
Abeilard de Carvalho Costa - Cr$ 5.102,30.
Artur Oscar de Paiva - Cr$ 60,60.
Astor Francisco de Castro Junqueira - Cr$ 1.011,60.
Antônio de Sousa Cabral - Cr$ 3.032,90.
Carlos Pantel -- Cr$ 5.879,30.
Francisco de Assis Moreira Júnior - Cr$ 177,40.
Francisco Ferrei- Dias - Cr 800,60.
Francisco Noronha - Cr$ 924,80.
Francisco Esteves Guedes	Cr$ 93,30.
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herculano Mourão -- Cr$ 279,30.
Jovelino de Oliveira Ambrósio -- Cr$ 1 .617,60
José Augusto de Castro Júnior	Cr$ 1.209,70.
José Pedro Espeschit	Cr$ 3. 703,40.
José Lopes de Magalhães	Cr$ 268,30.
José dos Santos Saraiva - Cr$ 771,30.
José Fajardo de Campos -- Cr$ 100,20.
José Lírio Senhorini - Cr$ 1.445,30.
João Batista l3retas Mitraud - Cr$ 843,30.
João Camilo de Araújo - Cr 937,10.
João Duarte Sobrinho - Cr$ 620,00.
Luiz Gonzaga Pimenta de Figueiredo - Cr$ 1.782,90.
Leopoldo Pacini - Cr$ 1.978,20.
Moacir Paleta Cerqucira Lage - Cr$ 164,40.
Mozart Santa Luzia da Conceição -- Cr$ 2.179,20.
Osmar Fernandes Lopes - Cr$ 7.116,80.
Osório de Sousa - Cr$ 1.918,70.
Paulo Ribeiro Franca - Cr$ 3.466,00.
Renato Barbuto - Cr$ 3.036,00.
Roberto Campolina Camargos -- Cr$ 736,20.
Rupprecht von Glehn - Cr$ 2.330,60.
Valdemar Antônio de Freitas	Cri 553,10.
Tcoldocino Antônio Berto	Cr 200,50.
Aires Torres - Cr$ 4.800,00.
João Duarte Sobrinho - Cr$ 2.400,00.
José de Sousa Reis -- Cr$ 150,00.
Armando Grossi -- Cr 672,00.
Antônio Marques da Costa Cr$ 150,00.
Deocleciano Alves Pinto - Cr$ 1.500,00.
José Antônio Pimenta - Cr$ 418,50.
Jeremias Ferreira da Silva - Cr 274,00.
Antônio Pimenta de Figueiredo	Cr$ 360,00.
José Adelino de Mesquita - Cr 24.646,70.
José Olímpio Dias - Cr$ 252,00.
Lauro Augusto Roedel	Cr$ 2.200,00.
Joaquim Monteiro Junqueira - Cr 757,50.
Jaci Custódio da Fonseca	Cr 300,00.
José de Almeida e Silva - Cr$ 15,00.
João Batista Guerra - Cr$ 640,00.
Maximiro Nogueira de Medeiros --- Cr$ 320,00.
J3rício José Severo --- Cr$ 1.310,00.
Gerino de Guimarães Pinto - Cr$ 1.132,50.
I)emance Soares - Cr$ 280,00.
João Batista Bretas Mjtraud - Cr$ 1.500,00.
Petrônio Vivas - Cr$ 1.175,00.
Olavo Tomé da Silva - Cr$ 180,00.
Eurico Bueno de Azevedo - Cr$ 1.100,00.
Tenente Mauriti de Oliveira	Cr$ 3.483,10.
Eurico .e Miranda Comes ---- Cr$ 7.941,60.
Orlando Luiz Lúcio -- Cri 329,00.
Antenor Silva -- Cr 325,80.
José Rodrigues Sebastião	Cr$ 319,20.
Dagoberto Nascimento Brasileiro -- Cr 57,00.
Anísio Brandão Cunha	Cr$ 1.518,50.
Lauro Müler de Lima -- Cr$ 377,10.
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Adelino Montavane Barbosa -. Cr$ 510,40.
Guaraci Duque Viriato Catão - Cr$ 535,00.
Carlos Pompéu -: Cr$ 3.900,00.
Olavo Drumond - Cr 588,00.
Carlos Espindola Maciel	 Cr 50,80.
José Ricói - Cr$ 451,50.
Oscar Lamounjer Godofredo - Cr 147,00.
Irmãos Carneiro	Cr 199,00.
Maria de Lourdes César - Cr 200,00.
Francisco Edson Cabral - Cr$ 420,00.
Dr. Evaristo Soares de Paula - Cr$ 3.000,00.
Companhia Telefônica Brasileira -- Cr$ 33. 137,6v.
Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais - Cr$ 14.352,20.
Rui Saraiva Ribeiro - Cr 630,00.
Ai'istjdes Teixeira Duarte -- Cr 33,20.
Olímpio de Araújo Braga -- Cr$ 993,50.
Ataliba Afonso de Almeida --- Cri 560,00.
Luiz Pimenta de Figueiredo - Cr$ 1.160,00.
Luiz Mairink Neto	Cr$ 280,00.
Cicero Gontijo de Faria -- Cr$ 300,00.
José Duarte Costa - Cr 200,00.
João Claudemiro dos Santos - Cr$ 1.180,00.
João Camilo de Araújo - Cr$ 7.140,00.
João Gonçalves Guimarães	Cr$ 240,00.
Glória Guimarães Berenguer - Cr$ 2.466,50.
Olinto Vieira Pereira - Cr$ 1.470,00.
Henrique de Assis Viegas ---- Cr$ 277,20.
Afonso de Castro Lima -- Cr$ 161,70.
Flermnann Gustavo Leonardt - Cr 445,20.
Leacir Cãndido de Sousa -- Cr$ 215,50.
José Cristiano Matias -- Cr$ 1.940,00.
Acácio Costa Júnior -- Cr$ 2.220,00.
Hugo Galeti - Cr 20,00.
Banco Mineiro da Produção, S.A. --- Cr$ 1.550,00.
Maria Isabel Santiago - Cr$ 1.620,00.
Olga Alcantara Ribeiro - Cr$ 1.800,00.
Maria Cândida Ribeiro - Cr$ 600,00.
Dias Garcia & Comp. Ltda. --- Cr$ 900,00.
Francisco Alcino Pinto - Cr 321,90.
Artur Oscar de Paiva -- Cr$ 1.680,20.
Oscar Noronha - Cr$ 44,10.
Francisco Pereira de Sousa - Cr 31,30.
Luiz Julião Braga - Cr$ 71,80.
José Tibiircio (te Faria - Cr$ 92,40.
Leonti qa Braz das Neves, viúva de Jacinto B. Neves - Cr$9&,40.
Washington Peluzo Albino - Cr$ 49,10.
Maria Auxili(lora Antunes -- Cr$ 8,40.
Miguel Dat'ista -- Cr 35,00.
Antônio Augusto o Vale	Cr$ 2.277,80.
Celso de Castro - Cr 132,10.
José Teodoro da Silva -- 	2.664,30.
Avioiiiedes latista - Cri 492,30.
Aristeu de Freita:s Caldas -- Cr$ 294,20.
José dos Santos Saraiva --- Cr$ 1.804,70.
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Alvino Azevedo dos Santos ---- Cr$ 166,90.
Dirceu Barbosa de Miranda - Cr$ 366,10.
Teófilo Soares de Sousa - Cr$ 1.856,00.
João Batista Guerra -- 	580,00.
David Francisco Mourão -- Cr$ 675,00.
José da Silva Mangualde - Cr 40,00.
Guilherme Reis	Cr 480,00.
Hilmar cia Costa Faro Wircher	Cr$ 300,00.
Paulo da Silva Neto -- Cr$ 270,00.
José Amilard de Menezes	Cr$ 1.651,00.
Luiz Guimarães -- Cr$ 60,00.
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 134,00.
Ambrosina de Castro Abreu	Cr$ 7.500,00.
Companhia Telefônica - Cr$ 148,70.
A mesma - Cr$ 149,80.
Fausto Gonçalves de Oliveira	Cr$ 660,00.
Júlia da Silva Duro Valente - Cr$ 49,00.
Edmundo Diniz - Cr$ 1.250,00.
Sebastião Rodrigues da Silva - Cr$ 240,00.
Aristeu de Freitas -- Cr$ 400,00.
Júlio C. Emrich - Cr$ 88,10.
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 3.030,60.
José Petroceli -- Cr$ 840,00.
Pedro do CaITio - Cr 360.00.
Honôrio Lopes Ribeiro - Cr$ 1.350,00.
Heitor Reis Fontes -- Cr$ 120,00.
Eugênio Pirnentel Arantes	Cr$ 1.555,00
Abílio Derze Corrêa - Cr 20,00.
José Júlio Vieira --- Cr$ 389,60.
Jeremias Ferreira da Silva - Cr$ 440,00.
José Duarte - Cr$ 340,00.
João Cecilio de Carvalho	Cr$ 100,00.
Francisco de Assis Fonseca Sobrinho - Cr$ 1.000,00.
F'ioravante Labruna - Cr 465,00.
João Camilo de Araújo - Cr. 70,00.
Lauro Augusto Roedel -- Cr$ 1.120,00.
Mário Rubens de Meio -- Cr$ 440,00.
Deocleciano Alves Pinto - Cr$ 2.308,80.
Pedro Apolinãrio Carlete - Cr$ 587,10.
João Bonini - Cr$ 300,00.
Airton de Meio Viana	Cr 960,00.
Carlos Alberto Lott - Cr$ 300,00.
Setímio Scorza	Cr$ 123,90.
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos - Cr$ 288,00.
Levi Pacheco Vieira - Cr;-) 280,00.
Enio Lopes da Silva -- Cr$ 10,00.
Companhia Viçosense de Fôrça e Luz - Ct$ 9.561,00.
Manuel Tavares Abreu	Cri 5.900,00.
Elvésio Pirfo	Cr$ 820,00.
Sousa Antunes & Cia. - Juiz de Fora	Cr$ 2.400,00.
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 1.791,20.
Companhia Fôrça e Luz - Cr$ 125.130,20.
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 1.593,20.
Soma - Cr$ 491 .551,50.
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Art.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo flené Giannctti
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 132, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947
Ane a Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Trabalho,

o crédito suplementar de Cr$ 315.982,80.

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

Art. 1.0 -- Ficam canceladas, na Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comercio e Trabalho, as seguintes dotações orçamentárias:

Cr$

	

073-03	(8040) .............35.000,00

	

074-03	(860) ............90.991,70

	

075-03	(8520) ............20.000,00

	

076-03	(8520) ............69.478,20

	

077-03	(8510) ............41.653,90

	

078-03	(8540) ............3.813,40

	

079-03	(8320) ............12.440,00

	

084-03	(8320) ............8.000,00

	

090-03	(8560) ............34.605,60

315.982,80

Art. 2. - Fica aberto um crédito suplementar de Cr$
315.982,80 (trezentos e quinze mil novecentos e oitenta e dois cru-
zeiros e oitenta centavos), às seguintes verbas cia Secretaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

	

074-07	(8070)	 Cr$
............125.991,70

	

075-07	(8570) ............77.337,50

	

076-07	(8520) ............12.140,70

	

077-07	(8510) ............41.653,90

	

078-07	(8540)	...........3.813,40

	

079-07	(8320) ............12.440,00

	

084-07	(8320) ............8.000,00

	

090-07	(8560) ............ 34.605,60

315.982,80

Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 27 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Glannelli
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 133, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1947

Extingue o impôslo de exploração agrícola e industrial e dispõe
quanto ao impôsto sôbre vendas e consignações

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

Art. 1.0	Fica extinto o impôsto sôbre exploração agrícola e
industrial, antiga taxa de defesa da produção.

Art. 2.° - O impôsto sôbre vendas e consignações será arreca-
dado mediante sêlo especial ou por verba.

(Vetada a parte final que constava dêste artigo)
Art. 3. - O contribuinte do impôsto sôbre vendas e consigna-

ções será obrigado a comunicar à coletoria competente, dentro de
20 (vinte) dias, o início da atividade tributável.

Art. 4. 1 - A escrita fiscal far-se-á obrigatóriamente, nos livros
exigidos pelo artigo 26 do Decreto-lei n.° 67, de 20 de janeiro de
1938, o qual passa a ter a seguinte redação

"Para efeito de arrecadação e fiscalização cio impôsto sôbre
vendas e consignações, deverão os comerciantes, inclusive constru-
tores e industriais, manter escrita fiscal, que compreenderá os
seguintes livros

1 - Registro de Compras;
II - Registro de Vendas à Vista;
III - Registro de Duplicatas;
IV - Escrituração Cronológica do Movimento de Estam-

pilhas;
V - Registro de Mercadorias Transferidas;
VI - Registro de Consignações.

§ 1.0	Os livros previstos nos itens III, V e VI só serão exi-
gidos nos seguintes casos

a) o primeiro, para observância do disposto no artigo 24,
§ 1.0, da Lei federal n.° 187, de 15 de janeiro de 1936;
b) o segundo, quando se verificar a transferência de merca-

dorias, na conformidade do Decreto-lei Federal 915, de 1. de
dezembro de 1938, combinado com o Decreto-lei n.° 1.061, de 20
de janeiro de 1939;

c) o terceiro, quando se fizer consignação, conforme os arts.
8.9 e 9.°, da Lei federal n.° 187, de 15 de janeiro de 1936.

§ 2. - O registro dos livros fiscais na coletoria competente
será obrigatório e gratuito.

Art. 5.' - Entre os documentos e papéis, cuja exibição é obri-
gatória à fiscaliziação de rendas do Estado, se incluem os da exi-
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gência federal, na forma por ela estabelecida (Decreto-lei federal
a.° 7.404, de 22-3-1945).

§ 1. - O não cumprimento do disposto neste artigo, acarretará
a multa de Cr 20,00 a Cr$ 1.000,00.

§ 2. - (Vetado).
Art. 6.° Os livros da escrita fiscal só serão usados pelos con-

tribuintes, depois de registrados e visados pela repartição exatora
do domicilio do contribuinte. "Registro" e "visto" serão gratuitos.

Parágrafo único - O "visto" constará de têrmo de abertura,
feito mediante exibição do livro a ser encerrado.

Art. 7•9 - Nas vendas feitas por invernistas e mercadores de
gado a frigoríficos, charqueadas e marchantes, estabelecidos no Es-
tado de Minas Gerais, o impôsto sôbre vendas e consignações, de-
vi(lo pelo vendedor, ficará sol) a responsabilidade do comprador e
será arrecadado (lêste por meio (te sêlo, inutilizado no "Hegistr
de (,ompras", dentro dos seguintes prazos

a)até o último dia do mês, o impôsto referente à primeim
quinzena;

h) até o dia 15 do mês seguinte, o impôsto relativo à segunda
quinzena.

Parágrafo único Se o comprador não fôr comerciante, ou
fôr estabelecido fora do Estado, o vendedor pagará o impôsto por
verba, no prazo de 20 (vinte) dias, contado da transação.

Art. 8.°	Fica revogado o art. 3•0 (lo Decreto-lei n.° 893, de
28 de janeiro de 1943.

Art. 9.° - Nas vendas à vista ou a prazo, e nas consignações
efetuadas umas ou outras a comerciante ou industrial por pro-
dutor rural, o impôsto, devido pelo vendedor, ficará sob a respon-
sabilidade do comprador ou consignatário, que o pagará por meio
de sêlo, inutilizado no Registro de Compras ou no Registro de Con-
signações, dentro dos mesmos prazos referidos no art. 70

Parágrafo único - Se o comprador ou consignatário não fôr
comerciante, ou não fôr estabelecido no Estado de Minas Gerais,
o vendedor pagará o impôsto por verba no prazo de 20 (vinte)
dias, contado da data da transação.

Art. 10	O art. 4•9 do Decreto-lei n.° 763, de 30 (te dezembro
de 1940, passa a ter a seguinte redação

Para a cobrança do impôsto sôbre vendas e consignações, nos
casos de formação, dissolução e modificação de sociedades ou fir-
mas comerciais, observa-se-á o disposto no art. 267, n.° V, do Código
Tributário.

Art. 11 - Dar-se-á restituição, parcial ou total, do impôsto
sôbre vendas e consignações, arrecadado por verba, quando se tra-
tar de indébito ou do que se tenha tornado indevido.

Art. 12 No caso de selagem indevida ou a maior, nos livros
de Registro de Vendas à Vista e Registro de Compras, será permi-
tida a dedução do sêlo, em selagem posterior, mediante requeri-
mento à coletoria competente e exibição do livro em que se tenhm
verificado a arrecadação.

Art. 13 - Não estão sujeitos ao impôsto sôbre vendas e con-
signações

1 - A primeira operação efetuada pelo pequeno produtor, assim
definido o que, por ano, tenha a soma de sua produção igual ou in-
ferior a Cr$ 24. 000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros);

II	A produção, até o limite de Cr$ 24.000,00 dos estabeleci-
mentos industriais, situados em propriedades agrícolas de seus piSo-
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prietários, destinados ao beneficiamento ou industrialização de pro.dutos da lavoura;
111- 0 papel destinado, exclusivamente, à impressão de jornais,periódicos e livros;
IV - As cooperativas de produção, sociedades civis;
V - As cooperativas de consumo, uma vez requerida a isenção

ao Secretário das Finanças, que a concederá em caráter provisório,
Para efeitos de fiscalização, quando não tenham estabelecimento
aberto ao público e operem exclusivamente com os associados, nãodistribuindo dividendo p rop orcionalmente ao capital;

VI - A venda em mercados, feiras-livres ou a domicílio, de
frutas, hortaliças, legumes, aves, ovos, leite, peixe, carvão, lenha,
desde que os vendedores sejam produtores rurais ou não sejam esta.
belecidos nem empregados de estabelecimento comercial;

VII A venda ou consignação de moedas e títulos de crédito,
excetuados os representativos de mercadorias (Warrants, bilhetesde mercadoria e conhecimentos de transporte);

VIII - A venda ou consignação de jornais e revistas;IX	O fornecimento de alimentação nos internatos de en
sino, nos hospitais, casas de saúde e de caridade, bem assim nos
refeitórios destinados aos operários ou empregados (los próprios estabelecimentos;

X	O retôrno de vasilhame vazio e a devolução de merca-doria;
XI - A venda de animais no recinto de exposição agrope.cuária;
XII - A venda de produtos ou subprodutos agrícolas ou indus-

triais, efetuada pelos próprios produtores a seus empregados ou ope-
rários, para consumo próprio.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentara presente lei.
Art. 15 - Esta lei * entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1948,revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas 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, Belo Horizionte, 28 de dezem.bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a proposição n." 128, de que resultará a lei n.° 133,
da maior relevância l)ara a vida econômica e financeira do Estado,
inIo-me no dever, que me impõe o interêsse público, de opor veto

11'c:al a duas de suas disposições.
A primeira é a parte final do art. 2. 1	"à razão de 1,60onde se majora de 0,20 % a taxa atualmente vigorante do impôsto

de vendas e consignações, que é, e, prevalecendo o veto, continuarásendo de 1,40%.
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Deve-se acentuar que essa majoração, além de modesta, foi pro-
posta e votada pela Assembléia0 Legislativa por altas e nobres inspi-
rações de interêsse geral, que se resumem no propósito de evitar a
agravação do deficit para o exercício de 1948. Diversas dotações
orçamentárias foram por elaauinentadas e daí a idéia de compensar
o aumento da despesa com o da receita, o que se faria pelo acrés-
cimo de 0,20 % na taxa do inipôsto de vendas e consignações que
é a fonte mais considerável (Ia renda orçamentária de Minas.

Trata-se, porém, de um impôsto indireto, que, gravando as ven-
das de mercadorias, pode determinar a alta do prêço das utilidades,
e conseqüentemente, o aumento do custo da vida, pela sua influên-
cia na formação do prêço.

Daí a conveniência de se manter em nível econômico modera-
do, que seja suportável tanto pelo contribuinte direto, o comerciante
(que é o intermediário, adiantando o recolhimento do impôsto),
quanto pelo contribuinte indireto o consumidor (que é, na realidade,
o que suporta o ônus tributário).

Uma política econômica de sentido popular, portanto, deve,
quanto possível, evitar a agravação de tributo (leSSa natureza.

Convém observar que, entre os demais Estados do Brasil, é Mi-
nas atualmite o que mantém taxa mais módica. Alguns exemplos
Rio Grande do Sul -- 3 %; Estado do Rio -- 3 %; Pernambuco
- 2,60 %; Bahia - 2,50 %; São Paulo	2 %; Distrito Federal
- 1,80%.

Mas acontece que temos jia legislação vigente outro tributo que,
embora màdicamente, incide sôbre a circulação das riquezas desa-
conselhando-se ainda por isso o aumento da tarifa do impôsto sôbre
vendas e consignações.

É o caso da "taxa de serviços de recuperação econômica", cujo
rendimento se destina a obras reprodutivas e caracteriza-se, por isso,
como retribuição de serviços. Daí a sua transitoriedade, pois a
duração por tempo prefixado a manterá apenas o quanto baste para
cobrir os gastos indispensáveis com o Plano de Recuperação Econô-
mica e de Fomento da Produção.

Por êsses motivos assim sumariados, vetamos parcialmente o
artigo 2., na sua parte final, para que, suprimida a referência à
taxa majorada, prevaleça a taxa vigente. Temos a esperança de
que a cooperação (los mineiros e os bons efeitos da política de fo-
mento das nossas fontes de riqueza valerão mais do que o aumento
de tarifa e permitirão o desenvolvimento de uma política que visa
sobretudo ao bem estar do povo.

- Com as mesmas inspirações, negamos sanção ao § 2. 1 do artigo
5.°, com os seus dois itens.

Cuida-se aí de matéria de fiscalização, com a adoção de pro-
cesso que, pela suas demoras e dificuldades, pode não encontrar
elementos suficientemente organizados na situação atual do nosso
aparelho fiscalizador.

Parece-nos imprudente a solução unilateral (Ia questão, alteran-
do-se a técnica de fiscalização sem a conseqüente alteração do ins-
trumento respectivo.

É certo que o dispositivo vetado inspira-se em princípio orien-
tador que tem sido adotado pela Adminstração mineira - o prin-
cípio das visitas freqüentes ao contribuinte, com caráter mais edu-
cativo do que punitivo. Mas o texto introduz a obrigatoriedade de
um processo complexo, cujos objetivos podem ser atingidos pelo
uso discreto da legislação vigente. Os dispositivos atuais permitem,



através de instruções e fórmulas bem orientadas, eliminar os rigores
fiscais sem prejuízo da defesa de que o sistema tributário precisa
cercar-se, até mesmo para não deixar em situação mais vantajosa os
contribuintes menos pontuais, o que seria de manifesta injustiça.

Com êsses motivos, submetemos ít nova consideração da Egré-
gia AsinbIéia Legislativa os assuntos que acabamos de resumir; e
estamos certo de que cumprimos o nosso dever de, por essa forma,
colaborar na obra lesgilativa e acautelar os superiores interêsses do
Povo mineiro.

Palácio da Libedade, Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS	Governador do Estado de Minas Gerais.

LEI N.° 134, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1947

Restabelece o direito aos adicionais por tempo de serviço

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

Art. 1.' -- Fica restabelecido o direito à gratificação adicional
de 10 % (dez por cento) a todos os funcionários públicos do Estado,
sem distinção de categoria e classe, que tenham mais de trinta anos
de efetivo exercício, excetuados os funcionários abrangidos pelo artigo
148 da Constituição do Estado.

§ 1.0 - Essa gratificação erá incorporada aos vencimentos, no
caso de aposentadoria ou disponibilidade.

§ 2. - Contar-se-á como efetivo exercício, para os efeitos desta
lei, o tempo de disponibilidade (los funcionários da Assembléia Le-
gislativa dissolvida em 1937, se aproveitados em cargos públicos
(art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórjas)

Art. 2.° O tempo (le serviço público federal ou municipal
será computado integralmente, para efeito da percepção dos adicio-
nais. a que se refere o artigo anterior.

Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1948.Art. 4.	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-mnento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cmii -pir, tão inteiramente, como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de dezem-

bro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giarinelti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra

LEI N.° 135, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1947

Transfere cargos do Quadro Suplementar do Instituto "São Rafael"
para o do Pessoal Efetivo do mesmo estabelecimento

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei
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Art. 1.	Ficam transferidos do Quadro Suplementar do Ins-
tituto "São Rafael" para o do Pessoal Efetivo do mesmo estabele-
cimento os seguintes cargos

Vencimentocri to
anual

Cr$

1	Dentista ...................... 7.560,00
2 Inspetoras, a Cr$ 7.920,00 .......	.	15.840,00
1	Costureira .................... 4.800,00
1	Lavadeira ...................... 4.800,00
1 Ajudante de cozinha .............. 4.800,00
1 Ajudante de lavadeira .............. 4.800,00
1	Copeira ........................ 4.800,00

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta Lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 136, de 29 de DEZEMBRO DE 1947

Transforma em Grupo Escolar as Escolas Estaduais de Francisco
Bernardino, no Município de Juiz de Fora

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

Art. 1 . 0 - Fica o Govêrno autorizado a elevar à categoria de
Grupo Escolar o estabelecimento de ensino primário que atualmente
funciona como Escolas Estaduais no bairro de Francisco Bernar-
dino, no Município de Juiz de Fora.

Art. 2. 1 --- -- rica o Govêrno autorizado a despender até o total
de Cr$ 300.000,03 do orçamento de 1948, para a criação e instalação
em prédio próprio cio Grupo Escolar criado por esta Lei.

Art. 3•0	Revogadas as disposições em contrário, esta Lei en-
trará em vigor na (lata de 1.0 de janeiro de 1948.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram  façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgan Renault
José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 137, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe sôbre a equiparação de vencimentos e classificação de
professôras primárias

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

Art. 1.0 As ,professôras do interior, de 1.0 e 2.' classe, comis-
sionadas, designadas ou removidas para a Capital, antes do Decreto-
lei n.0 1 .876, de 29 de outubro de 1946, que contavani mais de 2
(dois) anos de magistério, para efeito de classificação, consideram-se
de 1.' classe, padrão C, daquele Decreto-lei.

Art. 2.° -- Essa classificação, para fins de remuneração, conta-se
a partir da publicação (lesta Lei, revogadas as disposições em
contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta Lei pertencer que a cumpram e façam, cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renoult
José de Magwihães Pinto

LEI N.° 138, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1947

Modifica a Lei ii. 22, de 31 de outubro de 1947, que dispõe sôbre a
incidência da Taxa de Assitência Hospitalar

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

Art. 1.0	Ficam assim redigidos os seguintes artigos da Lei 11.0

22, de 31 de outubro de 1947.

"Art. 1.0 - A Taxa de Assistência Hospitalar auto-
rizada pela Lei n.° 9, de 1.0 de novembro de 1935, e regu-
lada pelo Decreto n.° 436, de 31 de dezembro de 1935,
incidirá sôbre tôda a bebida alcoólica de qualquer pro-
cedência, negociada no Estado, e será cobrada à base
de Cr$ 0,30 (trinta centavos) por litro e, proporcional-
mente, no caso de frações de litro."

" 1.0 Os vinhos naturais de uva, produzidos no
Estado, bem como a cerveja e o chope de qualquer pro-
cedência, pagarão, apenas, Cr$ 0,10 (dez centavos) por
litro e, proporcionalmente, no caso de frações de litro.
As bebidas de denominação estrangeira, de qualquer pro-
cedência, pagarão Cr$ 1,20 (um cruzeiro e vinte centa-
vos) por litro e, proporcionalmente, no caso de fração
de litro."

2.° A Taxa de Assistência Hospitalar não inci-
dirá sôbre as bebidas alcoólicas negociadas para fora do
Estado."
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"Art. 2.0 - Fica o Poder Executivo autorizado
regulamentar a presente Lei, podendo a taxa ser arreca-

da em sêlo próprio."

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade,, Belo Horizonte, 29 de de-
zembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 139, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1947

Paz a discriminação de verbas, para o exercício de 1948, destinadas
à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
O Povo do Estado de Minas Gerais por seus representantes, de-

cretou e eu, en seu nome, sanciono a seguinte lei
Art. 1.0 - ii ctaDC1CCiUC a discriminação das verbas abaixo

indicadas, no orçamento para o exercício de 1948, referentes à Se-
cretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, de confor-
midade com o que dispõe o artigo 4.", da Lei n. 0 26, de 5 (le novem-
bro do corrente ano

Verba 116-119-35	Material para Construção de Obras Públicas
DiversasReaparelhamefltO do Departamento da Produção Vegetal

Construção e instalação de salas próprias e adequadas para 30
Circunscrições Agropecuárias (Parte Agrícola) (Ia Divisão de Fomento
Agrícola	Cr$ 907.000,00.

Para instalação do Instituto Agronômico, da Divisão de Experi-
mentação Vegetal - Cr$ 506.500,00.Idem, idem, da Estação Experimental, da Divisão de Experi-
mentação Vegetal	Cr$ 845.000,00.

Para reaparelhamento da Subestação Experimental de Uberlân-
dia; da Divisão de Experimentação Vegetal - Cr$ 150.000,00.

Idem, idem, da Subestação de Pitangui, da Divisão de Experi-
mentação Vegetal - 150.100,00.Idem, idem, da Subestação de Patos de Minas, da Divisão de Ex-
perimentação Vegetal	Cr$ 317.700,00.

Idem, idem da Subestação de Nova Badem, da Divisão de Expe-
rimentação Vegetal -- Cr$ 110.050,00.

Para reaparelhamento da Subestação Experimental de São Fran-
cisco, da Divisão de Experimentação Vegetal - Cr$ 72.750,00.

Para instalação da Nova Subestação de Ouro Prêto, na Divisão
de Experimentação Vegetal -- Cr$ 269.300,00.

Idem, idem, de Almeida Campos, da Divisão de Experimentação
Vegetal -- Cr 125.500,00.Idem, idem, da Subestação Experimental do Café no Sul de Mi-
nas, da Divisão de Experimenta9ão Vegetal	Cr$ 154.500,00.

Idem, idem, da Zona da Mata, da Divisão de Experimentação
Vegetal - Cr$ 154.500,00.



-144---

Idem, idem, da Estação Experimental de Cana, em Ponte Nova,da Divisão de Ex perimentação Vegetal - Cr 578.000,00.
Para construção e instalacão da Divisão de Indústria Vegetal -Cr$ 200. 000,00.
Para a Estação Ex perimental de Belo Horizonte, (Ia Divi5S 0 (laConservação de Solos, Irrigação e Drenagem -- Cr$ 85.500,00.
Para os Parques e Hortos Florestais, da Divisão de Refloresta-mento - Cr$ 532.800,00.
Soma - Cr$ 5.159. 200,00.
Verba 116-121-35	Material para construção de Obras Públi-cas Diversas

Ensino Técnico Profissional

Para construção, instalação e a parelhamento das Escolas Indus-triais-Agrícolas - Cr 272.500,00.
Idem, ideia, das Escolas Agrícolas Médias - Cr$ 1.014.000,00.
Idem, idem, (Ias Escolas Agrícolas Elementares	Cr$ ......7. 637.500,00.
Idem, idem, (Ia Escola de Mecânica Agrícola e Escola (te Son-da dorcs__ Cr$ 2.050.000,00.

nais	Cr$ 2.020.000 ,6õ . o das Escolas Industriais Vocacjo.
Para construção, instalação e aparelhamento destinados ao res-tabelecimento do Curso de Veterinária da Esccultura do Estado	Cr$ 1.130.000,00.	ola Superior da Agri.Soma	Cr$ 14.124.000,00
Verba 116-12121 Fomento à Agricultura.

Ensino Técnico-Profissional
Para aquisição de material para as

- Cr 200.000,00 .	Escolas Industriais AgrícolasIdem, idem, para
204. 760,00.	 as Escolas Agrícolas Médias	Cr$'......

Idem, idem, para as Escolas Agrícolas Elementares	Cr$325. 000,00.
Idem, idem, para as Escolas Industriais Vocacionais	Cr300. 000,00.
Total	Cr$ 1.029.760,00Verba 11612422	Fomento à In dústria e Comércio.

Rde de Frigoríficos
Para levantamento das áreas necessárias à construção dos frigo-

íficos, aquisições de terras, viagens de estudos, confecção (te orça-alentos, anteprojetos e p rojetos e início das construções -- Cr12.000.000,00
Verba 116-125-35	Material para Construção (le Obras DivRêde de Armazéns, Silos e Veículos de TransporteParte do orçan1efo para construção de 6 baterias com 10 silos

cada uma, em ponto (te escoamento das safras de cereais	Cr1.300. 000,00.
Parte do orçamento para construção de 6 Armazéns - Cr$1.284.000,00
Total	Cr$ 2.584.000,00.
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Verba 116-126-35 - Material para Construção de Obras Pú-blicas Diversas.

Nova Cidade Industrial

Para levantamento das áreas, projetos, aquisição de terras e ser-
viço de terraplenagem, abastecimento d'água, luz, rêdes de distribui-Ç` 10 , esgôto, calçamento, etc.	Cr$ 8.750.000,00.

Verba 116-127-35 -- Material para Construção de Obras Pú-blicas Diversas.
A proveitamento do Rio Santo Antônio e Centrais Elétricas deJtutinga e Aiiiruoca
Para levantamento e aquisição das áreas, estudos preliminares,anteprojetos, projetos, início das construções, instalações e apare-lhanientos e contratos para aquisição de e quipamentos	Cr$ .....20.000. 000,00.
Verba 116-128-35 - Material para Construção de Obras Pú-blicas Diversas.

Sei-viços Complementares

Para construção e instalação db hotel dro T...Horizonto	c-gi
Para aquisição e montagem de Moinhos Centrais para Calcários

e respectivos aparelhamentos - Cr$ 3.000.000,00.
Para instalação e aparelhamento de Fábricas de Adubos Fosfa-

tados -- Cr$ 4.800.000,00.
Para aquisição de terrenos calcáreos e argilosos, destinados às

Fabricas de Cimento	Cr$ 480.000,00.
Para construção de Restaurantes e Hospitais em colaboração

com o S.A.P.S., o S. E.S.I. e o S.E.S.C. - Cr$ 3.025.000,00
Para construção e aparelhamento das novas instalações do Ins-

tituto de Tecnologia Industrial, na Cidade Industrial	Cr$ .....1.090.000,00.
Total	Cr$ 14.839.000,00.
Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1948,revogadas as disposições em contrário.
Mando, pormanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 (te dezembro de 1947.

MmiroN SOARES CAMPOS
Américo Reimé Gianxmetli.
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 140, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza a reconstrução da ponte sóbre o Rio São Francisco, na
cidade de Iguatama

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1 . 0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a reconstruir a
ponte sôbre o Rio São Francisco, na cidade (Te Iguatama.

Art.. 2. - Para atender às despesas com as obras da recons-
trução, o Govêrno do Estado recorrerá à verba destinada à Cons-
trução e reconstrução de pontes, (Ia Secretaria da Viação e Obras
Públicas, para o exercício de 1948.

Art. 3.° - A presente Lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro de
1948, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta Lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de (leZCIJ]l)rO
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabi-a
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 141, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe sôbre remissão de multa e contém outras providências
O Povo do Estado cie ivainas te1 -a1s, Ipu,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei
Art. 1.0	São canceladas, inde pendentemente de requerimento,

tôdas as multas fiscais impostas até a (lata desta Lei, por inobservân-
cia da legislação tributária estadual.

Pargrato nnlco - ti perdão não abrange as multas de mora
resultantes de impostos lançados.

Art. 2.° Nas infrações da Lei fiscal cometidas até esta (lata,
mas ainda não positivadas pela fiscalização de rendas, ficam sujei-
tos à multa respectiva os contribuintes que, notificados, não sana-
rem, dentro do prazo de vinte (20) dias, a falta que fôr apurada.

Parágrafo único	Os tributos porventura devidos e apurados
pela fiscalização serão recebidos, sem multa, se o recolhimento res-
pectivo se fizer dentro de vinte (20) (lias da notificação, ressalvado
ao contribuinte o direito a reclamação ou recurso.

Art. 30 Os contribuintes do impôsto de vendas e con.igna.
ções, que satisfizerem êste tributo "por lançamento" na forma da
parte final do parágrafo único do art. 20 do Decreto-lei a.° 67, de
20 de janeiro de 1938, até o exercício (le 1946, inclusive, não ficam
sujeitos a quaisquer revisões ou a exigência de pagamento (Te dife-
renças apuradas por qualquer meio.

Art. 4.° - Não serão restituídas as importâncias recolhidas
definitivamente a título de multa.

Art. 5•9 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta Lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramenje como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 142, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre um crédito especial de Cr$ 51 .889.270,00, para custeio do Pia-no de Fomento ( '1 Produção a cargo da Secretaria da Agricultura

O Povo do Estado (Te Minas Gei-ais, por seus representantes,decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 51.889.270,00
(cinqüenta e um milhões oitocentos e oitenta e nove mil duzentos e
setenta cruzeiros), para custeio do Plano de Fomento à Produção,
a cargo da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra-
balho, de conformidade com o Decreto-lei n. 9 2.153 de 12 de julhodo com-rente ano, como se segue

Reaparelhamento do Departamento da Produção Vegetal - Cr$
21. 853 - 220,00

Reaparelhamento do Departamento de Produção Animal - Cr$
8. 148 . 050,00

Ensino Técnico Profissional - Cr$ 8.228.000,00.
Moinhos Centrais para Calcáreo - Cr$ 90000,00.
Aproveitamento do rio Santo Antônio - Cr$ 4.750.000,00.
Nova Cidade Industrial - Cr$ 2.000.000,00.
Fábrica de Adubos Fosfatados - Cr$ 750.000,00.
Rêde de Armazéns, Silos e Veículos	Cr$ 1.720.000,00
Colonização, Imigração, Êxodo das Populações - Cr$ 90.000,00.
Reorganização das Estâncias Hidrominerais - Cr$ 250.000,00.
Fomento à Cultura do Algodão - Cr$ 200.000,00.
Inquéritos e Investigações sôbre Assuntos Econômicos - Cr$

200.000,00.
Previsão para empréstimo a Indústrias de fabricação de equipa-

mentos elétricos e hidráulicos - Cr$ 1.000.000,00.
Previsão para construção de restaurantes e hospitais em calo-

boração com o SAPS. SESI e o SESC - Cr$ 500. 000,00.
Previsão para o programa de Criação de cooperativas e. de fo-

mento ao cooperativismo	Cr$ 800.000,00.
Despesas preliminares para instalação de Frigoríficos - Cr$

500.000,00.
Total - Cr$ 51.889.270,00.
Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1948.
Art. 3•0	Revogam-se as disposiões em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 143, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 à Secretaria da Agriczil-
lura, Indústria, Comércio e Trabalho.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei
Art. 1.0 Fica aberto o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00

(cinco milhões de cruzeiros) à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, para custear as despesas de montagem (Ia nova
estação emissora da Rádio Inconfidência.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezem-
bro de 1947.

MILTON SOARESCAMPOS
Américo Renê Gianne lii
José de Magalhães Pinto

DECRETOS-LEIS



DECRETO-LEI N. 2.028 1 DE 2 DE JANEIRO DE 1947

Autoriza ,o pagamento de diferença de subsídio e representação e
abre créditos adicionais

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo VI, n. 9 2, do Decreto-lei federal n.
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica a Prefeitura Municipal de Cambuquira autori-
zada a pagar a quantia de Cr$ 2.340,00, relativa à diferença de sub-
sidio e representação do exercício de 1945, a que tem direito o
Prefeito Municipal, de acôrdo com o disposto do decreto-lei esta-
dual n. 1.000, de 24 de dezembro de 1943.

Art 2. - Para atender à despesa a que se refere o artigo an-
terior, fica aberto o crédito especial de Cr$ 2.340,00.

Art. 3. - Ficam abertos, pela mesma Prefeitura, os seguin-
tes créditos suplementares a dotações do orçamento em vigor:

Cr$
8-02-3 - Custeio de Veículos e Conservação de Móveis e

Utensílios ......................5.000,00
8-02-4 - Viagens Administrativas ............5.000,00
8-81-1 Operários dos serviços de ruas, praças e jardins 31.695,50
8-81-3 - Combustíveis e Lubrificantes ............5.000,00
8-90-0 - Aposentados....................920,00
8-91-4 - Contribuição para a Caixa de Aposentadoria

e Pensões de Serviços Póblicos do Estado de
Minas Gerais ....................120,00

8-93-0 - Adicionais a funcionários chefes de família . 700,00
8-94-4 - Acidentes do trabalho ..............1.724,50
8-99-4 - Despesas imprevistas .. .. .. .. .. .. ..	5.000,00

Art. 4•9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de janeiro de 1947.
ALCIDES LINS
Joo Eunápio Borges

DECRETO-LEI N.Q 2.029, DE 3 DE JANEIRO DE 1947

Dispõe sóbre permuta de terrenos

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6. 1, n.9 II, do Decreto-lei federal n.°
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:
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Art. l. - Fica a Prefeitura de Belo Horizonte autorizada
a permutar com o Sr. Afonso de Sousa-Borges uma faixa de terreno
de sua propriedade, situada à rua Pouso Alegre, com a área de 300,00
ms2. (trezentos metros quadrados), mais ou menos, pelo lote n. 34
do quarteirão 50, da 7. '1 secção suburbana, resto de um terreno de
propriedade desta municipalidade, de área e valor mais ou menos
correspondentes.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de janeiro de 1947.

ALCIDES LINS
João Eunápio Borges

DECRETO-LEI N. Q 2.030, DE 3 DE JANEIRO DE 1947

Revoga dispositivo do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e do Estatuto dos Funcionários Públicos
dos Municípios.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., a. V, do decreto-lei federal
n. 1.202, de 1939, decreta:

Art. 1. - Ficam revogados o item V do artigo 185 do decreto-
lei estadual n. 804, de 28 de outubro de 1941 (Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais) e o item V do ar-
tigo 184 do decreto-lei n.° 864, de 28 de outubro de 1942, (Estatuto
dos Funcionários Públicos dos Municípios do Estado de Minas Gerais"

Art. 2. - O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de janeiro de 1947.
ALCIDES UNS
João Euná pio Borges

DECRETO-LEI N. 2.030-A, DE 18 DE JANEIRO DE 1947

Dispõe sôbre subdivisão de terrenos e construções na Pam pulha

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6., número II, do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 1939, decreta:

Art. 1. - Os projetos de subdivisão dos terrenos marginais a
reprêsa da Pampulha, na faixa de 500 metros a partir do alinha-
mento externo da Avenida Getúlio Vargas, serão feitos pela Prefei-
tura, a requerimento dos proprietários e mediante apresentação (los
documentos exigidos pelo artigo 2. 9, números 1 e II, do Decreto Mu-
nicipal n. 54, de 1935.

Parágrafo único A subdivisão poderá abranger, se assim dese-
jar o proprietário, a porção de terreno, acaso restante, fora do li-
mite acima fixado, desde que forme com o principal um todo contínuo.

Art. 2.	0 projeto será organizado à vista do plano de conjun-
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to aprovado pala o bairro e com o objetivo de sua realização, caben-
do ao propiietário, além dos ônus previstos pelo decreto 54, os que
se tornarem necessários à conciliação dos dois planos.

Art. 39 - No caso de ruas limítrofes com terrenos que possam
se subdivididos ficará a cargo do proprietário confinante a metade
das despesas de terraplenagem, pavimentação e obras complementa-
res, na parte correspondente à sua testada.

Art. 49 - Além da planta com o traçado das ruas e subdivisão
em lotes, serão feito, também pela Prefeitura, os estudos e trabalhos
técnicos necessários ao plano definitivo de urbanização, segundo as
exigências do artigo 4•9, números II a VIII, do mencionado decreto
número 54.

Art. 5 •9 - Nas subdivisões de que trata êste decreto, serão ob-
servadas as regras prescritas no decreto 54, com as seguintes mo-
dificações:

a) será de 15 metros a largura mínima das ruas residenciais
ou secundárias;

ti) os lotes, além de configuração adequada, a juízo da Prefei-
tura, terão, no mínimo, 20 metros de frente e 1.000 metros quadra-
dos (te área.

Parágrafo único - Se o lote não tiver a forma retangular, a di-
mensão mínima de 20 metros será exigida na sua largura, tomada sô-
bre a normal à linha mediana da figura e à distância de 25 meti-os
de frente, não se admitindo a hipótese de ser esta medida inferior
àquela.

Art 6. - Os característicos acima serão exigidos para qual-
quer terreno onde se pretenda construir, devendo corresponder a
cada construção, no caso do terreno comportar mais de uma, uni lo-
te nas condições mencionadas.

Art. 7•9 - Os proprietários de terrenos com frente para a ave-
nida Getúlio Vargas não serão prejudicados pelo eventual alargamen-
to dela, ficando-lhes ressalvado o direito de construir, com sacrifí-
cio d área livre do fundo, tantas casas quantas o terreno compor-
tava, antes do alargamento, com observância do artigo 6.1'.

Art. 8. - Além das obrigações inip&stas aos proprietários por
êste e pelo decreto 54, deverão êles sujeitar-se ao zonearnento deter-
minado pela Prefeitura, quanto à residências, casas de comercio, cons-
truções de caráter oficial, reservatório d'água e instalações para tra-
tamento e elevação mecânica da água e esgôto, sendo vedada a ins-
talação de indústrias e oficinas mecânicas dentro da faixa de 500
metros.

Art. 9•9 - A edificação de prédios obedecerá ao Regulamento
em vigor, respeitadas, porém, as disposições adiante expressas.

Art. 10 - As construções - edifício principal e dependências não
poderão ocupar mais de 40% da área do lote, observadas, ainda, as
seguintes condições:

a) recuo mínimo de 15 metros para os edifícios com frente
para a avenida Getúlio Vargas, no trecho já alargado e de 25 metros
no trecho por alargar;

ti) recuo mínimo de 10 metros nos demais logradouros;
e) recuo máximo de 40 metros, em qualquer caso.
d) distância mínima de três metros das divisas laterais do lo-

te, para o edifício principal
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e) área livre medindo, pelo menos, 6 metros, no sentido da
profundidade do lote, junto à face posteriordo edifício principal.

Art. 11 - Nenhuma dependência, ou garage, será permitida à
frente ou ao lado do edifício principal, a não ser que, tratando-sc de
garage, com êle faça corpo e se integre na sua arquitetura, caso em
que a construção poderá ir até a divisa lateral do lote.

Art. 12 - As dependências tanto quanto possível, não devem ser
vistas da via pública, sendo de preferir, no caso de transigência, a
garage, desde que recuada além do edifício principal e devidamente
acabada.

Art. 13 - Os edifícios deverão ter, em qualquer rua, avenida
u praça, pelo menos 10 metros de largura de fachada, em projeção.

Art. 14 - Os prédios situados em outros logradouros, mas ten-
ao fachada lateral ou posterior que se aviste da avenida Getúlio Var-
gas, deverão apresentá-las como se tivessem frente para esta ave-
nida; e, nos lotes de esquina, os prédios terão, para cada rua, uma
fachada principal.

Art. 15 - Os tapumes divisórios serão constituídos de sebes
vivas, devidamente tratadas, com a altura máxima de 0,80 ms. na
frente e entre os alinhamentos da rua e da fachada principal.

§ 1. No fecho da frente será permitido gradil desde que a
sua altura não exceda de 0,80 ms. e o seu estilo e acabamento condi-
gam com o do prédio.

§ 2. - Do alinhamento da fachada principal até o fundo do lote
o tapume divisório, de muro ou sebe viva, pode atingir a altura
máxima de 1,80 ms.

Ai-t. 16	O espaço compreendido entre a frente do prédio e
o alinhamento da via pública será obriga tóriamente ajardinado.

iArt. 17 - Da via pública até o prédio principal serão subterrâ-
neas as ligações de eletricidade, telefone e campainhas.

Art. 18 - As casas comerciais, quando permitidas, obedecerão
s mesmas exigências feitas para as residências.

Art. 19 - Nenhuma residência ou casa comercial poderá ter
mais de dois pavimentos só se permitindo mirantes nos prédios de
um pavimento.

Art. 20 - Ficará a cargo dos proprietários ou inquilinos a con-
serva dos gramados feitos pela Prefeitura em frente dos prédios.

Art. 21 - Pelos projetos de subdivisão referidos neste decreto,
pagarão os proprietários ia taxa de Cr$ 0,60 por metro quadrado.

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
Decreto-lei na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Florizonte, 18 de janeiro de 1947.
ALCIDES LINS
João Euná pio Borges

DECRETO-LEI N. 9 2.031, DE 18 DE JANEIRO DE 1947

1i.ra o efetivo da Frirça Policial do Estado de Minas Gerais para
o exercício de 1947.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n. 9 IV, do decreto-lei federal n.
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1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Presi•
dante da República, decreta:

Art. 1. - A Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais, para o
exercício de 1947, terá o efetivo de sete mil novecentos e dezoito
(7.918) homens e compol -se-á do seguinte:

a) Comando Geral, Serviço de Estado Maior e Secção do Ma-
terial Bélico;

b) dez Batalhões de Caçadores;
e) um Esquadrão de Cavalaria, anexo ao 1. 9 B.C.M.;
d) um Departamento de Instrução e o Quadro de Monitores

te Educação Física;
e) um Quadro Suplementar;
1) Justiça Militar.	 -
Art. 2. - O pagamento do pessoal da Fôrça Policial correrá

pela verba respectiva que fôr consignada no orçamento geral do Es-
tado, no exercício de 1947.

Art. 3•9 - Os músicos de 1., 2. 1 e 34 classes, passam a denomi-
nar-se 1.', 2. 1 e 39 sargentos músicos, com as honras inerentes a es-
sas graduações.

Art. 4 •9 - A composição do Comando Geral, Serviço de Estado
Maior, dos Batalhões de Caçadores, do Esquadrão de Cavalaria, do
Departamento de Instrução, do Serviço de Saúde, do Quadro Suple-
inentar e da Justiça Militar obedecerá ao quadro anexo.

Art. 59 - O tenente-coronel comandante e major sub-coman
dante e o capitão médico da Fórça Policial que servem em comissão
no Corpo de Bombeiros, receberão seus vencimentos por esta cor-
poração.

Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando és-
te Decreto-lei em vigor a partir de 1.9 de janeiro de 1947.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de janeiro de 1947.
ALCIDES LINS
João Euná pio Borges
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N. 2.032, DE 22 DE JANEIRO DE 1947

Torna o Estado solidôriamente responsável pelo empréstimo a ser
levantado pela Prefeitura Municipal de Fru tal, na Caixa Econô-
mica Federal do Rio de Janeiro.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o artigo 6., n. V, do Decreto-lei federal nú-
mero 1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo
Presidente da República, decreta:

Art. 1.0 - Fica o Estado de Minas Gerais solidâriamente respon-
sável, na qualidade de fiador, pelo pagamento da importância de
Cr$ 667 .000,00 e respectivos juros, a ser emprestada pela Caixa Eco-
nômica Federal do Rio de Janeiro à Prefeitura Municipal de Frutal,
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para atender ao serviço de abastecimento d'água e sob condições

que forem de interêsse de ambas as partes e estipuladas no contrato

respectivo.

Art. 2.v	Êste Decreto-lei entrará em vigor na (lata de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de janeiro de 1947.

ALCIDES LINS

João Uunápio Vorges

Joié Soares de Matos

DECRETO-LEI N. 2.033, DE 22 DE JANEIRO DE 1947

Abrç1 crédito extraordinário

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da atri-

buição que lhe confere o artigo 6., n. VI, do Decreto-lei número

1.202, de abril de 1939, decreta:

Art. 1 . 0 Fica aberto um crédito extraordinário de Cr$ ......

200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), à Secretaria das Finanças, para

socorro às vítimas da recente inundação da cidade de Muriaé.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de janeiro de

1947.

ALCIDES UNS

José Soares de Matos

DECRETO-LEI N. 2.034, DE 28 DE JANEIRO DE 1947

Torna o Estado de Minas Gerais solidàriamente responsável pelo em-

préstimo a ser levantado pela Prefeitura Municipal de Itajubá

no Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando cia

atribuições que lhe confere o art. VI, n.° V, do Decreto-lei federal n.5

1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Sr. Pre-

sidente da República, decreta:

Art. l. Fica o Estado de Minas Gerais solidariamente res-

ponsável, na qualidade de fiador, pelo pagamento da importância de

Cr$ 2.480.000,00 e respectivos juros, a ser emprestada pela Caixa

Econômica Federal do Rio de Janeiro à Prefeitura Municipal de Ita-

jubá, para atender ao serviço de Obras Públicas e sob condições que

forem de interêsse de ambas as partes e estipuladas no contrato res-

pectivo.

Art. 2.1 - Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de janeiro de 1947.

ALCIDES UNS

João Eund pio Borges

José Soares de Matos
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DECRETO-LEI N. 2.035, DE 28 DE JANEIRO DE 1947

Torna o Estado de Minas Gerais solidàriamente responsável pelo em-
préstimo a ser levantado pela Prefeitura Municipal de Arcos, na
Caixa Económica Federal do Rio de Janeiro.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que . lhe confere o artigo 6.°, n.9' V, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Sr.
Presidente da República, decreta:

Art. 1.0 - Fica o Estado de Minas Gerais solidàriamente respon-
sável, na qualidade de fiador, pelo pagamento da importância de
Cr$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil cruzeiros) e respecti-
vos juros, a ser emprestada pela Caixa Econômica Federal do Rio de
Janeiro à Prefeitura Municipal de Arcos, para atender à construção
de uma usina hidro-elétrica e respectiva rêde de transmissão e sob
condições que forem do interêsse de ambas as partes e estipuladas no
Contrato respectivo.

Art. 2.	Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de janeiro de 1947.
ALCIaES LINS
João Euná pio Borges
José Soares de Matos
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DECRETO-LEI N. 2.037, DE 31 DE JANEIRO DE 1947

Modifica o decreto-lei 1.296, de 28 de abril de 1945, que passa a
vigorar, em seu art. 3. 0, com a seguinte redação:

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., a. 9 V, do Decreto-lei federal
n. 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Para que possam gozar das vantagens previs-
tas neste decreto-lei, os hotéis a serem construidos deverão ter.
além das peças obrigatórias e normais em edificios dessa natureza,
quartos com sala de banho privativa nas seguintes quantidades mí-
nimas: Belo Horizonte, 60 quartos; no interior do Estado, 40 quar-
tos, com vinte salas de banho privativas.

Parágrafo único - Para as estações balneárias e as estâncias hi-
droniinerais e climatéricas observar-se-á o mínimo de 80 quartos
com sala de banho privativa.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
decreto- lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de janeiro de
1947.

A1.cioEs LINS
João Euná pio Borges

DECRETO-LEI N. 2.038, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1947

Cria hortos florestais em Posto-EU e Mar de Espanha

DECRETO-LEI N. 2.036, DE 30 DE JANEIRO DE 1947

Torna o Estado solidàriamente responsável pelo empréstimo a ser
levantado pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros no
Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, até o limite má-
ximo de Cr$ 169.000,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n. V, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Pre-
sidente da República, decreta:

Art. 1.0 Fica o Estado de Minas Gerais solidâriamente respon-
sAvel, na qualidade de fiador, pelo pagamento da importância de
Cr$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil cruzeiros), e respectivos
juros, a ser emprestada pelo Banco Hipotecário e Agrícola de Minas
Gerais, à Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros, para atender
à execução de obras do Serviço de Fôrça e Luz, na sede do município,
e sob condições que forem de interêsse de ambas as partes e estipu-
ladas no contrato respectivo.

Art. 2.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de janeiro de 1947.
ALCIDES LINS
João Eunápio Borges
José Soares de Matos

O Interventor Federal no Estado mie Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n. V, do Deoreto-]ei federal
n. Q 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Ficam criados os Hortos Florestais de Posto-Eli, no
município de Uberaba, e de Mar de Espanha, na cidade do mesmo
nome.

Art. 2.° - A Secretaria da Agricultura elaborará o regulamento
dos Hortas de que trata êste Decreto-lei, submetendo-o a aprovação
do Chefe do Govêrno.

Art. 3.' -- As despesas decorrentes dêste Decreto-lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias do Departamento de
Produção Vegetal.

Art. 4.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará êst€
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 1947.
ALCTDES LINS
Jn. de Melo Soares de Gouvêa

DECIIETO-LEI N. 2.039, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá a denominação de "Dr. Carlos Marques" á praça fronteira ao
Grupo Escolar "Bernardo Monteiro", do Calafate.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.', n.° V, do Decreto-lei federal
n.' 1.202, de 8 mie abril de 1939, decreta:



Art. 2.	- Hevoada,
ecret(,, -Iei emvigor na

Palácio da Liberdade
ALCIDES LINS

as (lis)osições em contrário, entrará êste
(lata de sua publicação.

Belo Horizonte, 12 de fevcriro de 1947.

José Soares de Matos
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Art. 1.1 - Passa a ter a (lena iii:oïO de 'i)r crIas '\hrques''
a praça em frente ao Grupo Escolar "Bernardo Monteiro", do Ca-
lafate, com a forma triangular, limitada pelas ruas Monsenhor horta,
Oeste e outra que ainda não ten denominação.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 1947.

ALCIDES LINS
João Eunaf)iO Borges

DECRETO-LEI N. 2.040, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1947

Autoriza doação de terreno á Sociedade Mineira de Amparo
á Maternidade e á Infancia.
Ik

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6 9 . n.° V, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar á
Sociedade Mineira de Amparo á Maternidade e á Infancia um ter-
reno de propriedade do Estado, na confluência da avenida Manti-
queira e rua Pernambuco, medindo 65,0 ms. para a avenida, 62,0
ms. para a rua Pernambuco, 34,0 ms. na normal a esta rua, 27,0
ms. na normal á avenida e 6,0 ms. no bisei.

Parágrafo único Destina-se o terreno á construção, pela do-
natária, de um Centro de Puericultura, compreendendo lactário,
créche, e maternidade.

Art. 2.° Da escritura de doação constará a cláusula de re-
versão, á projíriedade do Estado, independentemente de qualquer
formalidade judicial, do terreno a que se refere o artigo 1:, caso
não seja aproveitado para o fim a que é destinado e não se inicie
a construção no prazo de quatro anos, a contar da data da publi-
cação dêste decreto-lei.

Art. 3. 1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1947.
ALCIDES LIN5
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N. 2.041, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1947

Modifica o Decreto-lei a. 740 de 22-10---1940

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando
atribuição que lhe confere o art. 6. 9 , n. 9 V, do Decreto-lei fed
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939 decreta:

Art. 1. 9 - O parágrafo segundo do art 1.0 do decreto-lei
740, de 22-10---1940, passa a ter a seguinte redação.

" 2.° -- Da quantia obtida, 6/10 pertencem ao coletor e
ao escrivão, não podendo o total dos vencimentos de cada uni d
exceder de Cr$ 7.000,00 mensais".

DECRETO-LEI N. 2.042, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1947
OrflO o Estado solidàriumente resnonsóvel pelo empréstimo a ser

levantado pela Prefeitura Municipal de Tupaciguara, com a
I]aixa Económica Federal do Rio de Janeiro.

d usandoInterventor Federal no Estado e Minas Gerais, da
atribuição que lhe confere o art. 6. 9, n.° V, do Decreto-lei federal
a.° 1 .202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo
Presidente da República, decreta

1. 1  Fica o Estado de Minas Gerais solidáriainentc res-
pnlls((vel, na qualidade (le fiador, pelo pagamento (Ia importância
de Cr 3.000.000,00 e respectivos juros, a ser emprestada pela
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro á Prefeitura Municipal
de Tupaeiguara, para atender ao Serviço de Abastecimento de água
da cidade, sob condições que forem de interésse de ambas as partes
e estipuladas no contrato respectivo.

	

Art. 2. 1	Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de fevereiro (Te 1947.
ALCIDES LINS
João Eunápio Borges
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N. 2.043, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1947
,1utori:a o Prefeito de Belo Horizonte a permutar terreno com os

srs. Miguel Perrela e Alberico Perrela.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.0, n.° V, do decreto-lei federal
n. 1.202, de 8 (Te abril de 1939, decreta:

Art. 1 - Fica o Prefeito de Belo Horizonte autorizado a re-
ceber dos srs. drs. Miguel Perrela e Alberico Perrela uma parte
do terreno de sua propriedade no lote colonial n. 76, da ex-Colô-
nia Carlos Prates, com a área de mil trezentos e cinqüenta metros
quadrados (1.350, ms.2), ocupado pela avenida Teresa Cristina,
conforme planta CP-500-140-M, em troca de quatro mil quinhentos
e oitenta e dois metros quadrados e setenta e cinco centimetros
(4.582,m275) de terreno acrescido ao quarteirão 7, da XIV secção
urbana, em conseqüência da canalização do Arrudas, pagando os
referidos srs. á Prefeitura aimportâneia de Cr$ 290.947,50, cor-
respondente á diferença de área entre os doi terreno, tudo de acôr-
do coin o processo 9.825/1 45, arquivado na /Prefeitura.

Art. 2. 9 - Revogam-se as disposições' em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 12 de fevereiro de 1947.

Ar.cmEs LINS
João Euná pio florges
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DECRETO-LEI N. 2.044, DE 12 DE FEVEBELRO DE 1947

Dá a (lc;wminação de "Pacífico Mascarenhas" a uma rua de
Belo Horizonte

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, Usando da
atribuição que lhe confere o art . 6., n.° V, do decreto-lei federal
n.0 1.202, (le 8 de abril de 139, tendo em vista os justos motivos
da exposição que lhe apresentou o sr. Prefeito de Belo Horizonte,
decreta

Art. 1.0 - Passa a denominar-se rua "Pacífico Mascarenlois"
a via Pública que constitui prolongamento da rua "Grão Paró', ca-
tre a avenida Dezessete de Dezembro ou Contôrno e avenida An-
dradas, no bairro de Santa Efigenia, nesta Capital.

Art. 2. -- fste decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 1947.
ALCIDES UNS
João Euiiápio Borges

DECRETO-LEI N. 2.045, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1917

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrico a sumi!'
Rêde Mineira de Viação energia elétrica da Usina do Gafanhoto

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n. 0 V, do Decreto-lei federal
n.9 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' Fica o Departamento de Águas e Energia Elétrica
autorizado a fornecer, pela Usina do Gafanhoto, a energia que a
flêde Mineira de Viação necessitar para a tração elétrica do seu
trecho de Belo Horizonte a Divinópolis, nos têrmos (lo peeente
Decreto-lei.

Art. 2. - Para o disposto no artigo anterior a Rêde Miieira
de Viação fornecerá dois transformadores trifásicos, de dois mil e
quinhentos quilo-vol-Ampéres (2.500 (KVA) de potência apa eente
nominal e respectivos aparelhamentos de indicação, proteção e
manobras.

§ 1. - Um dêsses transformadores será instalado no pôsto
transformador existente no Parque Industrial, devendo receber a
corrente das barras de seis mil e seiscentos Volts (6.600V), elevan-
do esta tensão para trinta e três mil Volts (33.000V) . O entro
transformador será instalado junto á Usina do Gafanhoto, para ser
ligado ás barras de oitenta e oito mil Volts (88.000V), reduzindo
esta tensão para trinta e três mil Volts (33.000V).

§ 2.° A montagem dêsses transformadores e respectivos :i i a -relhamentos será realizada pela Bêde, sob a direção do Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica.

§ 3o	A conservação e a operação de 10(10 O material, serão
realizadas pelo Departamento.

Art. 3•0 Todo o material de que trata o artigo anterior será
considerado de propriedade da Rêde, podendo ser retirado, no caSO
de não interessar á Estrada ou ao Departamento a continuaç5o do
suprimento de energia, nos têrrnos do artigo oitavo.
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Art. 4• 1' Tôda a energia elétrica de que a Rêde for suprida
por êsses postos transformadores será mensalmente paga pela apli-
cação da taxa de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00) por quilowat (KW)
de potência máxima ou ponta de carga, de cada pôsto, de (hiiraçaO
igual ou superior a dez minutos (10am), verificada durante o Inês
anterior e mais a taxa de quatro centavos (Cr$ 0,04) por quilowat
(KWII) de energia medida no último dia do inês anterior.

§ 1. - A potência e energia referidas serão medidas o: calcula-
das (lo lado da tensão de trinta e três mil Volts (33.000 V)

§ 2 -- A Bêde usará a energia de modo que a cociente seja
tomada nas três fases com desiquilibrios nunca superiores a cin-
co por cento (5%), entre duas fases quaisquer. Sempre que a di-
ferença for superior, a Rêde ajustará a sua carga, de acôr(lo com
indicações do Departamento, de modo a atender a essa coiidiçtio.

Art. 5. 1' Sempre que as mensalidades a pagar, calcuioIas de
acôr(lo, com o artigo anterior, foi-em inferiores a sessenta mil cru-
zeiros (Cr$ 60.000,00), a Rêde pagará esta importância, a título de
reserva (te potência.

Art. 6. - O Departamento poderá utilizar as linhas (te trans-
missão de trinta e três mil Volts03.000 V) a serem construidas
pela Rêde, para atender a pequenos suprimentos de energia a lu-
gares atravessados pelas ditas linhas, sem qualquer prejuízo para
o abastecimento das instalações de fôrça, luz e tração da própria
Rêde.

§ 1.° - A potência, localização e condições de segurança das
derivações, serão objeto de acôrdo especial, em cada caso, entre a
Rêde e o Departamento.	 e

§ 2. - As potericias indicadas nas chapas dos transformadores
ligados em cada derivação, em quilo-watts, calculadas com fator de
potência de oito décimos (0,8), e a quantidade de energia men-
salmente medida ou calculada em cada derivação, em quilo-watt-
horas, serão deduzidas das pontas de carga e quantidade de ener-
gia verificadas no pôsto transformador mais próximo.

§ 3•Q - A título de aluguel das linhas de transmissão, o 1)e-
parlamento pagará a Rêde a importância de dois centavos (Cr.
0,02) por quilo-Watt-hora, (le energia mensalmente medida ou cal-
culada na tensão (te trinta e três mil Volts (33.000V) (lo cada de-
rivação.

§ 40 Nenhuma responsabilidade caberá á Rêde por inter-
rupções de energia, mesmo que provenientes de acidentes em suas
linhas (te transmissão.

Art. 7•9 - As taxas a que se refere o artigo quarto, poderão
ser revistas trienalmente, a contar do início do suprimento, por
iniciativa do Departamento ou da Rêde, sendo alteradas nas mes-
mas proporções de aumento ou diminuição (los ordenados (10 pes-
soal de operação da Usina do Gafanhoto.

Art. 8. - A presente autorização é válida até trinta e um de
dezembro (te mil novecentos e cinquenta e oito e será considerada
automnáticarnente prorrogada, por prazo indefinido, se o Departa-
mento ou a Estrada, com  devida permissão dos poderes compe-
tentes, não denunciarem com a antecedência mínima de três anos,
a (le(isõ() de não continuarem a suprir ou consumir a energia nos
têrnos 1	j)rcsene	ero
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Art. 9 1' - Revogam-se as li.I;;ic (n ('r)riiia, cnftando
êste Decreto-lei cm vigor na data (te sua publicação

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 1947.
ALCIDES UNS
Alfredo de Castilho

DECRETO-LEI N. 2.046, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1947

Institui na Fdrça Policial o Serviço de Assistência Religiosa (S.A.R.)

O Jnterventr Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.', n.' V, do Decreto-lei federal
n. 1.202, de 8 de abril de 1939, e considerando:

a) que a instrução religiosa aprimora as energias morais e os
bons costumes, contribuindo, por via de conseqüência, para o for-
talecimento da disciplina militar;

b) que a educação religiosa tem inegávelinegável influência na forma-
Inação moral e cívica (lo soldado com favoráveis reflexos sôbre o
seu caráter e virtudes militares, convindo incentivá-la por todos os
meios na Corporação;

c) que - já existe na Fôrça Policial, em caráter oficioso, o ser-
viço de assistência Religiosa sob a designação de Capelania de Santa
Cruz dos Militares;

d) que o serviço de Assistência Religiosa junto á Fôrça Po-
licial nas expedições a que foi chamada a tomar parte como reserva
4o Exército Brasileiro, cumpriu suas altas finalidades, justificando
plenamente sua manutenção e desenvolvimento, decreta:

Art. 1.0	Fica instituído, em caráter permanente, na Fôrça
Policial do Estado, o Serviço de Assistência Religiosa (S.A.R.)

Art. 2.' - O Serviço de Assistência Religiosa constituir-se-á
de Capelães Militares - sacerdotes ou ministros religiosos, per-
tencentes a qualquer religião ou culto que não atente contra a dis-
ciplina, a moral e as leis, desde que sejam professados ao mínimo,
por um terço cio efetivo da Corporação.

Parágrafo único	Os Capelães Militares deverão:
a) ser brasileiros natos, no gôzo dos direitos políticos;
b) estar em (lia com o serviço militar;
c) ser indicado pela autoridade eclesiástica competente;
d) ter vigor físico compatível com o serviço da Corporação,

comprovado entre 25 e 45 anos de idade.
Art. 3.' - O Capelão Militar será nomeado e exonerado livre-

mente pelo Govêrno do Estado.
Parágrafo único - A nomeação será feita por um período de

três anos, podendo, no interêsse do serviço e por indicação do Co-
mando Geral da Fôrça, ser o Capelão reconduzido por período de
igual duração.

Art. 4.' - O Capelão Militar terá, para sua manutenção pes-
soal, uma congrua corresi-ionclente aos vencimentos de Capitão, go-
zando das prerrogativas inerentes ao pôsto.

Art. 50 Ao Capelão, quando no exercício de suas funções,
fica facultado o uso da farda de oficial, com as insígnias do pôsto
e o distintivo de seu culto.
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Au. 6.' - O Comando Geral da Fôrça baixará, dentro de 60
dias, a regulamentação do presente Decreto-lei.

Art. 7.' - As despesas com a execução (lêste Decreto-lei cor-
rerão por conta da verba própria do orçamento.

Art. 8.' - Este Decreto-lei entrará cio vigor na (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 1947.
ALCIDES LINS
João Eunópio Borges
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N.' 2.047, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Padroniza os vencimentos do pessoal subalterno cia Penitenciária
Agrícola de Neves e dá outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, uSafl(io da
atribuição que lhe confere o artigo 6., n.- V, mio Decreto-lei n.'
1.202, (le 8 de abril de 1939, decreta:

Ari. 1 . 0	São fixados na Penitenciária Agrícola de Neves os
seguintes padrões (ii vencimentos	para os funcionários subalter-
nos: CR$.

Padrão A	......................540,00
Padrão B	......................600,00
Padrão C	......................660,00
Padrão D	......................720,00
Padrão E	......................780,00
Padrão F	......................840,00
Padrão G	......................900,00
Padrão H	......................960,00

Art. 2.' - São classificados no padrão A os guardas (le 3.'
classe, os telefonistas, os praticantes e o contínuo; no padrão II os
guardas de 2.' classe, os escriturários de 2.' classe, o ajudante de
cozinha, o jardineiro e os enfermeiros auxiliares; no padrão C os
guardas de 1.' classe, os escriturários de 1.' classe e os auxiliares
de oficinas; no padrão D os subinspetores de 2.' classe, os capa-
tazes de 2.' classe, os auxiliares de escrita, o encarregado da rou-
paria, o encarregado da lavanderia, o encarregadd do protocolo, o
enfermeiro-chefe, o foguista e os motoristas; no padrão E os sub-
inspetores de 1.' classe, o encarregado do expediente, os capatazes
de 1.0 classe, o cozinheiro, os zeladores de pavilhão, os visitadores
sociais, o almoxarife auxiliar e os contra-mestres de oficinas; no
padrão F o motorista-mecânico, o encarregado de obras e o bom-
beiro-hidráulico; no padrão G o eletricista e o inspetor (10 trabalho;
no padrão H o inspetor geral, o encarregado da farmácia, o encar-
regado do depósito, os professores e os mestres (te oficinas

Aut. 39	Os vencimentos do contabilista passam a ser (te Cr
1.800,00 mensais e os de dentista de Cr$ 1 .500,00 mensais.

Art. 4•0 - Para atender ao aumento decorrente desta padro-
nização ficam suprimidos no quadro da Penitenciária Agrícola de

Neves um cargo (te rnémico-auxiliar (Cr$ 2.100,00), três cargos (le
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Praticantes (Cr$ 1.200,00), um de bombeiro-hidráulico (Cr$
690,00), um de contra-mestre de oficinas (Cr$ 660,00) e um (te es-criturário de 2. 1 classe (Cr. 450,00).

Art. 5. Os atuais praticantes, observados a antiguidade e
o merecimento, serão aproveitados nas vagas de escriturários de 2.'
classe, dispensado o interstício legal.

Art. 6.°	Os cargos de auxiliar de oficinas, contra-mestre de
oficinas e mestre de oficinas passam a ser isolados.

Art. 79 O cargo de diretor será exercido em comissão., por
bacharel em direito, com tirocínio na advocacia e na administra-
ção pública.

Art. 8.	Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1947.
ALCWES UNS
João Eunápio Borges
José Soares de Matos
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DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Aprova a modificação do loleaniento do quarteirão 13 (/0 IX secção
urbana da cidade de Belo Horizonte.

O Interventor Federal no Estado (te Minas Geriis. us:indo da
atribuição que lhe confere o artigo 6.° n.' V, do Decreto-lei n.'
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica aprovada a modificação (te loteamento do
quarteirão ii. 13, (ia IX secção urbana, (Ia cidade de Belo Horizon-
te, requerida á Prefeitura pelo Clube Atlético Mineiro, proprietário
do referido quarteirão, conforme processo número 670, dêste ano,
passando o novo loteamento a fazer parte integrante da planta ge-
ral da cidade.Art. 2.' -- Revogam-se as disposições era contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata (te sua publicação.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1947.
.\i.cmDEs UNS
Iodo Eunópio Borges

DECRETO-LEI N. 2.048, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Suprime e cria cargos no Serviço Radiotelegrófjco do Estado e
contém outras disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6. 9 n. 9 V, do Decreto-lei n.11 .202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos, no quadro de pessoal do' Servi-
ço Radiotelegráfico do Estado, trinta cargos de radiotelegrafista de
6.' classe e criados, no mesmo quadro, mais trinta lugares de ra-
diotelegrafistas de 5.' classe.

Art. 2.° - São automàtjcamente transferidos para a 5.' classeos radiotelegrafistas de 6. 4 classe ora extinta.
Art. 39 -- As nomeações para a 5.' classe serão feitas interina-

mente e para estágio probatório, satisfeitos os requisitos do artigo
14 do Decreto-lei n. 804, de 28 de outubro de 1941, podendo os ti-
tulares ser efetivados após o período de 730 dias de exercício, pro-
vada sua capacidade técnica.

Art. 40 - As despesas decorrentes do artigo 1.0 dête Decre-to-lei correrão, no primeiro trimestre do corrente ano, por conta
das verbas referentes aos cargos extintos.

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 (te fevereiro de 1947.
ALCID1S UNS
João Eunópio Borges
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N. 2.050, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Suprime e cria lugar na F'ôrça Policial.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.	•0 V, do Decreto-lei n.'
1 202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0	Fica suprimido o lugar de capitão engenheiro-to-
jôgrafo no quadro do Estado Maior da Fôrça Policial.

Art. 2. - Fica criado no mesmo quadro o lugar de capitão
ngenheiro_arqUitCto

Art. 39	Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

li]ócio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1947.
\I.rnE	LINS
,I0((' !,ituí pio lijc

DECBiTU-1,1 ,"1 N.° 2.051, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Estabelece a subdivisão do distrito da cidade de Ataléía, comarca
de Teófilo Utoni.

(1 J"trventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atril)UiÇão -4ue lhe confere o .. 6.9, n.V, do Decreto-lei federal
n.0 1.202, de 8 de abril de 1939, e de conformidade com o disposto
no art. 13 do Deto-lei Federal n.° 5.901, de 21 de outubro de
i143, decreta:

Art. 1.0 - Fica distrito da cidade de Ataléia, comarca de
Teófilo Otoni, dIvidido em dois subdistritos, que se denominarão
primeiro subdistrito e segundo subdistritO.
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Art. 2. 1 - O Primeiro subdistrito compreende a cidade pr(')-
priamente dita e o território rural adjacente, e o segundo, subdis-
trito abrangerá, entre outros, o povoado denominado Patrimônio da
Pedra da Viúva e territorjo vizinho.

Art. 3•9 E' a seguinte a linha divisória entre os dois sub-
distritos: conheça, na divisa com o município de Mantena, no divi-
sor dos rios São Mateus e Mantena, na Serra de São Mateus, no
entroncamento com o espigão que vem (Ia cabeceira do ribeirão
Santa Rita; continua por êste espigão e depois pelo divisor da ver-
tente da margem esquerda do ribeirão Santa Rita e sempre por es-
pigão, ate alcançar o rio São Mateus na foz do rio Paraju; continua
pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio Paraju até al-
cançar o divisor geral entre os rios São Mateus e Mucuri, na divisa
com o município de Carlos Chagas.

Art. 4. -Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, Palácio da Liberdade, 14 de fevereiro de 1947.
ALCIDES LINS
João Euná pio Borges

DECRETO-LEI N.° 2.052, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1947

Cria o Serviço Médico e Dentário da Polícia Civil e contém outras
disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6., n. V, do Decreto-lei fedearl

1.202, de abril de 1939, decreta:
Art. 1. -_ Fica criado o Serviço Médico e Dentário da Polícia

Civil, diretamente subordinado ao Chefe de Polícia, em substituição
ao Serviço Médico da Guarda Civil a que se refere o Regulamento
baixado com o decreto n. Q 8.846, de 24 de outubro de 1938.Art. 2.1 - Têm direito à assistência do referido Serviço indis-
tintaniente, os funcionários da Policia Civil e suas famílias.

Art. 3•9	E' o seguinte o quadro de pessoal do Serviço Mé-
dico e Dentário da Polícia Civil:

1 Chefe de Serviço
2 Chefes de clínica
1 médico visitador
4 médicos auxiliares
1 dentista assistente
7 dentistas clínicos
4 protéticos
4 enfermeiros
3 auxiliares de laboratório.
Parágrafo único - Ficam transferidos para êste quadro com

as respectivas verbas, os cargos de Chefe de Serviço e Dentista de
1. classe do Serviço Médico da Guarda Civil, o último transforma-
do em dentista assistente.

Art. 4•Q -- Serão aproveitados nos cargos criados por êste De-
creto-lei os elementos que já integram o quadro de profissionais e
serventuários adidos ao Serviço, a critério do Chefe do Govêrno.

(utiiderain-si técnicas as funções de Chefe de Ser-
viço, Chefe de Clinica, Médico Auxiliar, Dentista e Protético.

Art. 6.'	O pessoal do Serviço Médico e Dentário da Policia
Civil terá o vencimento constante da tabela anexa.

Art. 7•9	O Govêrno do Estado baixará, oportunamente, o
Regulamento do Serviço Médico e Dentário da Polícia Civil.

Art. 8.0 As despesas decorrentes (Ia execução (lêste Decreto-
lei correrão por conta (Ia verba 33-3-8240), (lo orçamento vigente,
a qual será reforçada oportunamente por crédito suplementar a sem
aberto à referida verba.

Art. 9 u	Revogam-se as disposições em contrário, entrande
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 1947.
ALCIDES UNS
João E,zima pio Borges

t soares de Mu tos

TABl;!A A Qti SE HEFl:lE O ARTIGO 6.° DO DECRETO-LEI
N. 2.052, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1947

\encimentos mensais do pessoal do Serviço Médico e Dentãri
da Policia Civil:

Cr$
Chefe do Serviço ..................3.600,00
Chefe de Clínica ..................3.000,00
Medico Visitador ..................3.000,00
Medico Auxiliar ....................2.400,00
Dentista assistente ................2.000,00
Dentista clínico .....................1 .590,00
Protético ..................... 1.590,00
Enfermeiro ......................800,00
Auxiliar de laboratório ..............600,00

DECRETOLEI N.° 2.053, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1947

Torna o Estado responsavel pelo empréstimo a ser levantado pela
Prefeitura Municipal de Itíjigá, na Caixa Económica Federal do
Rio de Janeiro.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o Decreto-lei federal n. 9 1.202, de 8 de
abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Presidente da Repu-
blica, decreta:

Art. 1. - Fica o Estado de Minas Gerais, solidàriamente res-
ponsável, na qualidade de fiador, pelo pagamento da importância
de Cr$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros) e respectivos
juros, a ser emprestaula pela Caixa Econômica Federal do Rio de
Janeiro à Prefeitura Municipal de Itingá, para atender ao serviço
de eletricidade da sede do município, e sob as condições que fo-
rein de interêsse de ambas as partes e estipuladas no contrato res-

pectivo.
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Art. 2. - Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, lido Horizonte, 22 de fevereiro de 1947.
ALCIDES LINS
João Euiiá pio Borges
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N.' 2.054, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1947

Modifica o Decreto-lei n.° 165, de 10 de janeiro de 1939.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que lhe confere o art. 6., n.V, do Decreto-lei federal
n.0 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - O artigo 2. do Decreto-lei n.° 165, de 10 de janeiro
de 1939, fica assim, redigido:

"Art. 2. 1 Dos lucros liquidos, anualmente verificados, serão
atribuídos: a) Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cru-
zeiros), a Universidade (le Minas Gerais, destinando-se, especial-
mente, Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) a aquisição de livros
para a biblioteca; b) até Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cru-
zeiros), para auxílios a entidades assistenciais, beneficentes ecul-
turais; e) a parte 'estante, para fomentar, no Estado, a cultura
física".

Art. 2.	O artigo 8.° do citado Decreto-lei passa a vigorar,
com a seguinte redação:

"Art. 8. - As entidades favorecidas prestarão, cada ano, con-
tas dos auxílios e subvenções que receberem, à Diretoria de Espor-
tes de Minas Gerais, quando se tratar de matéria desportiva, e à
Loteria do Estado, nos demais casos.

§ 1. -- As prestações de contas, instruídas dos comprovantes
respectivos, serão, anualmente, no mês de fevereiro, revistas pelas
Contabilidades da Loteria de Minas Gerais, da Diretoria de Espor-
tes de Minas Gerais e da Contadoria Geral do Estado, as quais, sôbre
as mesmas, mitirão parecer.

§ 2. - As contas, com os pareceres, serão, em seguida, sub-
metidas à aprovação (10 Chefe do Govêrno.

Ait, 3,0	Revogadas às disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor, na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, cai l3cto llomizorite, 24 de fcvcieiro de
1947.

ALCIDES UNS
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N.° 2.055, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1947

Concede remissão de multas sôbre impostos e taxas e contam outras
providências.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n.V, do Decreto-lei federal
n. 1.202, de 8 (le abril de 1939, decreta:
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ÀI. 1. Ficam isentos das multas respectivas os contribu-
intes que efetuarem, até o dia 31 de março do corrente ano, o pa-
ganiento de todos os seus débitos para com a Fazenda Pública Es-
tadual.

Parágrafo único - Não será exigido o selo da isenção.
At. 2. Quando estiver em curso ação executiva contra de-

vedor que pretenda gozai- das vantagens estabelecidas neste Decre-
to-lei, será exigida, prêviainente, prova de pagamento das custas
respectivas.

Art. 3•0 - O coletor designará um funcionário da coletoria
para efetuar a cobrança, em visita aos devedores, durante o prazo
refei-ido no art. 1.0.

Ai-t. 4,0 - O Promotor de Justiça dará aviso de tôda a co-
brança judicial, que inicial', ao coletor respectivo, a fim de evitar o
recebimento sem o prévio pagamento das custas.

Art. 5. - O prazo para pagamento (lo iinpôsto sôbre transmis-
são de propriedade inoitis-causa será de quinze (lias, contado da data
em que transitar em julgado a sentença honiologatória do cálculo.

§ 1. - Findo o prazo de quinze dias, o impôsto será arreca-
dado com a multa de 10% (dez por cento).

§ 2. Em qualquer hipótese, a multa sèmente será exigível
depois de transcorrido o prazo legal para a terminação do inven-
tário.

Art. 6.° --- Êste Decreto-lei entrará em vigor na (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 1947
ALCIDES LINS
José Soares de Matos
.1000 Idl/i(f 11(1 flor,-;es

DECRETO-LEI N." 2. 0)(, DE 3 DE MARÇO DE 1947

Reajusta vencimentos no quadro de funcionários dá Chefia de Po-
licia e contém outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n.V, do Decreto-lei federal
n.0 1.202, de 8 Oe abril ele 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica o Serviço de Investigações transformado em
Departamento de Investigações e passa o respectivo Chefe a ter a
denominação de Diretor.

Parágrafo único - O cargo de Diretor do Departamento de In-
vestigações, quando se vagar, será exercido, em comissão, por uru
dos delegados especializados.

Art. 2.°	Os cargos abaixo enumerados passam a ter os se-
guintes vencimentos mensais:

a) Chefe de Polícia - Cr$ 6.500,00;
b) Diretor do Departamento de Investigações - Cr$ 5.500,00;
c) Delegado Auxiliar e Delegado Especializado - Cr$ 4.500,00;
el) Delegado de Distrito -- Cr$ 4.200,00;
e) Chefe do Serviço de Polícia Técnica, Chefe do Serviço de

Identificação, Chefe do Serviço de Estatística Policial e Criminal e
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Diretor do Departamento de Assistência Policial e Medicina Legal
- Cr$ 3.600,00;

f) Delegado regional de polícia -- Cr$ 2.400,00;
g) Escrivão de Delegacia Especializada - Cr$ 2.200,00;
h) Escrivão de Delegacia Auxiliar e de Distrito - Cr$

2.000,00;
i) Inspetor do Corpo de Segtiriça -- Cr$ 2.400,00;
j) Subinspetor do Corpo de Segurança - Cr$ 2.000,00;
k) Investigador de 1.1 classe	Cr$ 1.500,00;
1) Investigador de 2.' classe - Cr$ 1.200,00;
ai) Investigador de 3.' classe	Cr 960,00;n) Perito dactiloscopista de 1.' classe do Serviço de Identi-

ficação -- Cr$ 1.500,00;
o) Perito dactiloscopista de 2.' classe do Serviço de Identifi-

cação -- Cr$ 1.100,00.
Parágrafo único -- São considerados de natureza técnica

os cargos constantes da alínea "e".
Art. 3.'	Ficam criados no Departamento de Investigações

mais dois cargos de escrivão de Delegacia Especializada.
Art. 4•0 - A verba destinada a manutenção do Corpo de Vigi-

lância Extraordinária passa a ser de cem mil cruzeiros mensais
(Cr 100.000,00).

Art. 50 As custas e emolumentos atribuídos aos delegados
e escrivãcs de policia, referidos neste Decreto-lei, passam a cons-
tituir renda do Estado e sua arrecadação se fará em selos, que serão
apostos nos processos ou documentos, para validá-los.

Art. 6.0 Os funcionários da Policia Civil, com atribuições
de natureza estritamente policial, poderão ser aposentados com
vencimentos integrais, por invalidez, se contarem mais de vinte e
cinco anos de efetivo exercício.

Art. 7.' -- As despesas decorrentes da execução dêste Deere-
lei, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente,
as quais serão suplementadas oportunamente.

Art. 8.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de março de 1947.
ALCIDES LINS
João Eunópiti Borges
José Soares de Matos

l7;

3	\xiIiares Adinimoistrativos (te 1.' classe.
1 Awiliares Administrativos de 2.' classe.
5 Auxiliares Administrativos de 3.' classe.
7 Auxiliares Administrativos 4. 1 classe.
29 Praticantes.
1 Porteiro de 1.0 classe
1 Contínuo.
3 Serventes.
1 Fiscal Chefe.
1 Fiscal Ajudante.
9 Fiscais de turma.
15 Fiscais motociclistas.
45 Fiscais de 1.' classe.
55 Fiscais de 2 . a classe.
9,1) Fiscais de 3.' classe.
Art. 2. -- Os atuais cargos de Chefe (le Secção e Porteiro de

2.' classe passam a denominar-se, respectivamente, Chefe de Sub-
serviço Administrativo e Porteiro de 1.' classe.

Art. 3.' -- Os cargos referidos no art. 1. 0 dêste Decreto-lei são
de provimento efetivo e o seu preenchimento far-se-á, de preferên-
cia, com o aproveitamento dos atuais serventuários do Serviço Es-
tadual do Trânsito.Art. 4.° -- Continuam em vigor o Decreto-lei n.° 902, de 25 de
fevereiro de 1943, e o regulamento a que o mesmo se refere.

Art. 50 -- Os funcionários do Serviço Estadual de Trânsito,
(100 tiverem atribuições de natureza estritamente policial, poderão
ser aposentados com vencimentos integrais, por invalidez, se con-
tareia mais de 25 anos de efetivo exercício.

Art. 6.' - O Govêrno do Estado baixará, oportunamente, o
Regulamento do Serviço Estadual do Trânsito.

Art. 7.' •- As despesas decorrentes da execução dêste Decreto-
lei correrão por conta da (lotação própria do orçamento vigente, a
qual será reforçada, na época oportuna, por meio de crédito suple-
mentar.

Art. 8.'	Êste Decreto-l& entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de março de 1947.
ALCIDES LiNs
João Eunápio Borges
.loe Soares (Ir Mulos

DECRETO-LEI N.° 2.057, DE :t DE MA14(0 1)1; 1947

Reorganiza o quadro do pessoal do Serviço Estadual do Transito e
C.011tétfl outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6. 0, n.V, do Decreto-lei federal
n.' 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 -- O quadro do pessoal do Serviço Estadual do Trân-
sito fica constituído dos seguintes cargos, com os vencimentos
mensais constantes da tabela anexa:

1 Chefe de Serviço Administrativo.
2 Chefes de Subserviçu Administrativo.

l'aãelu 1 (;U( .( r(/cio	(:1!. 1° (10 Decreto-lei ii.' 2.057, de 3 (te
março de 1947.

Chefe de Serviço Administrativo	Cr$ 3.000,00.
Chefe de Subserviço Administrativo - Cr$ 2.400,00.
Auxiliar Administrativo de 1.' classe - Cr$ 1.500,00.
\uxiliar Administrativo (te 2 . 0 classe - Cr$ 1.290,00.
Auxilia' Administrativo de 3.' classe - Cr$ 990,00.
'ouxiliar Administrativo (te 4.' classe - Cr$ 870,00.
Praticante -- Cr$ 600,00.
Porteiro de l. classe	Cr 720,00.
Cmtíniiu	(:r	)70,(d.
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Servente -- Cr$ 480,00.
Fiscal Chefe - Cr$ 1.200,00.
Fiscal Ajudante -- Cri 1. 080,0.
Fiscal de turma	Cr$ 1.020,00.
Fiscal motociclista	Cr$ 670,00.
Fiscal de 1.' classe -- Cr 780,00.
Fiscal de 2. 1 classe	Cr$ 720,00.Fiscal de 34 classe	Cr$ 690,00.

DECRETO-LEI N. 2.058, DE 3 1W MAI1C() 1)1: 1917
Fixa o quadro de pessoal do Corpo de Guardas da Guarda Civil (10

Estado, alterando-lhe os vencimentos

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando (la
atribuição que lhe confere o art. 6., n.V, (10 Decreto-lei federaln. 0 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0. O pessoal efetivo do Corpo de Guardas da Guarda
Civil do Estado se constituirá de 6 chefes de divisão, 13 fiscais de1. 4 classe, 26 fiscais de 2. 1 classe, 200 guardas de 1. 1 classe, 250guardas de 2. , classe e 300 guardas de 3. 1 classe.Art. 2.0 -- Serão os seguintes os vencimentos mensais do pes-
soal referido no artigo anterior: chefe de divisão - Cr$ 1.260,00;fiscal de 1.0 classe	Cr$ 1.080,00; fiscal de 2.0 classe - Cr$930,00; guarda de 1.' classe	Cr 780,00; guarda de 2. 1 classe -Cr$ 720,00; gunija de 3. 1 classe -- Cr$ 690,00.Art. 3•9 Os cargos de inspetor geral e subinspetor do Corpo
de Guardas serão exercidos, em comissão, por chefes de divisão de
livre escolha do Chefe de Policia.

Art. 4.° - As despesas decorrentes da execução clêste Decre-
to-lei correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente,a qual será reforçada oportunamente por crédito suplementar a seraberto à referida verba.

At. 50 -- pessoal mencionado no art. 1.0 (lêste Decreto-lei, que exercer atribuição de natureza estritamente policial, poderá
ser aposentado, com vencimentos integrais, por invalidez, se contar
mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício.

Art. 6.0 - Êstc Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de março de 1947.
ALCIDES UNS
João Eund pio Borges
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N. 2.059, DE 3 DE MARÇO DE 1947

Concede remissão de um altas sObre impostos e taxas pela Prefeitura
de Lagoa Santa e dó outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando (Ia
atribuição que lhe confere o art. 6.°, n.V, do Decreto-lei federaln.9 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:
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Art. 1.0	Fica a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, auto-
rizada a receber, com perdão das multas, até 31 de dezembro (lêste
exercício, o pagamento dos impostos e taxas inscritos em (lívida
ativa.At. 2.° -- Para gozar dos favores dêste Decreto-lei, deverá o
contribuinte em atraso requerê-los à Prefeitura Municipal e, defe-
rida a petição, recolher de uma só vez a soma dos impostos de-
vidos.

§ 1. Ao receber a petição, se iniciada já estiver a cobrança
executiva do débito ou parte dêle, o Chefe do Serviço de Fazenda
convidará o requerente a exibir prova de haver pago as custas ju-
diciais vencidas.

§ 2. -- Pagos os impostos e custas o Chefe do Serviço de Fa-
zenda dará logo ciência ao encarregado da cobrança, a fim (te que
êste promova o arquivamento do processo e a baixa na respectativa
distribuição.

§ 30	Decorrido o prazo de que trata o artigo 1 . 0 , ao encar-
regado da cobrança judicial enviará o Chefe do Serviço de Fazenda
relação dos devedores ainda em mora, com indicação da importân-
cia dos débitos e das respectivas multas regulamentares.

Art. 30 - Às multas pagas antes da publicação dêste Decreto-
lei não poderão ser restituídas.

Art. 4•0	Ficam suspensas até 31 de dezembro de 1947 as
açóes executivas fiscais para cobrança dos débitos a que forem
aplicados os favores dêste Decreto-lei.

Ari. 5•0 - O presente Decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, ficando sem efeito, durante sua vigência, as (lis-
posições legais que o contrariem.

F11á(iO da Liberdade Belo Horizonte, 3 de março de 1947.
ALCIDES LINS
.10(10 Eunápio Borges

DECRETO-LEI N.' 2.060, DE 3 DE MARÇO DE 1947

Cria jw FOrça Policiei a Inspetoria Geral e aprova o respectivo re-
gulainenlo.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que lhe confere o art. 6.9, V, do Decreto-lei federal ti.'
1.202, de abril de 1939, .decreta:

At. 1.0 Fica criada na Fôrça Policial a Inspetoria Geral,
órgão técnico que se regerá pelo Regulamento ora aprovado e que
acompanha o presente Decreto-lei.

Parágrafo único	O cargo de Inspetor Geral será exercido p'
um tenente-coronel, em comissão.

Art. 2.	Os auxiliares necessários ao funcionamento da Ins-
petoria Geral serão retirados do próprio qusidro ordinário da Cor-
poração.

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata (Te sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 3 de março de 1947.
ALcines LINS
fLuo Luí uj)i) I() r
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RCfJZda/flCJllo cia IIISJ)C1OJ jcl Geral do Fórça Policial, de que trato oDecrelo-lei n. 2.060, de 3 de março de 1947.
CAI'ii'ÍJLO 1

Da inspetoria Geral

Art. 1.° A Inspetoria Geral destina-se a estudar e coordenar
os assuntos relativos à instrução e disciplina da tropa e a inspec-
cionar perjõdicamente as unidades, serviços e escolas da Corpora-
ção, tendo em vista difundir o conhecimento e a aplicação dos re-
gulamentos, instruções e ordens em vigor, bem como zelar pela fiel
execução dos mesmos.

Parágrafo único - Subordinada diretamente ao Comando Geral,
a Inspetoria manterá intima e harmoniosa ligação com o Estado
Maior e a Secção de Instrução, que é o órgão técnico do C. G. para
os assuntos concernentes aos programas e à pedagogia do ensino
Policial militar.

CAPÍTULO Ir

Do Inspetor Geral
Ari. 2.9	O Inspetor Geral é o agente coordenador dos assun-

tos relativos à instrução e disciplina na Corporação.
Parágrafo único Por determinação expressa do Comandante

Geral, o Inspetor poderá estender sua ação coordenadora e fiscali-
zadora aos assuntos administrativos da unidade sob sua inspecção.

Art. 3•1 - Ao Inspetor Geral compete:
a) organizar e submeter à aprovação do C. G., para cada Inês,

uma agenda dos assuntos e trabalhos que deverão constituir objeto
de suas atividades nesse decurso;

h) elaborar, assistido dos órgãos técnicos do DI. e da secção
especializada, as diretrizes anuais de instrução policial e militar
para orientacão dos corpos de tropa, submetendo-as à aprovação do
Comandante Geral;

c) organizar, (le acôi-do com o C.G., um programa de pa-
lestras, conferências sôbre assuntos de interêsse (Ia instrução, o da
boa aplicação (Ias leis, da Constituição, dos regulamentos em vigor,
bem assim sôbre ternas que digam respeito à vida dos homens mais
representativos da Fórça Policial e aos vultos de mais relêvo na
vida militar e civil do Estado e do País;

ti) estudar e encaminhar ao EM., para a consideração do
C.G., com pareceres e sugestões, os programas ou pedidos de provi-
dências julgadas aconselháveis à simplificação, uniformidade ou
modificações dos processos de ensino da Fôrça Policial;

e) acompanham o desenvolvimento da instrução nos corpos de
tropa, zelando pela fiel execução dos programas estabelecidos;

f) realizar inspecções periódicas ou especiais, quando neces-
sárias, em tôdas as unidades e serviços da Fôrça Policial, durante as
quais examinará cuidadosamente o estado geral da tropa, seu grau
de instrução e disciplina, seu moral, bem como o estado do ma-
terial;

g) em caso de inspecção especial, quando esta se estender a
vida administrativa da unidade, far-se-á meticuloso exame (Ia escri-
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turação, cmnprêgo dos fun( jos, movimento do C.E.A. e de tudo
quanto se relacione com a administração da unidade inspeccionada;

h) inspeccionar, pessoalmente ou por intermédio de oficiais
para isso designados, os destacamentos policiais do Estado, com o
fim de inteirar-se das necessidades do serviço, do grau de instrução
policial e militar, da disciplina e da situação geral (los homens, bem
como do estado de conservação do material a cargo do destacamento;

i) apresentar ao Comando Geral relatórios circunstanciados de
cada inspecção, seja de unidades e serviços, seja de destacamentos,
apontando as falhas ou irregularidades encontradas e indicando as
providências que se fizerem necessárias;

j) apresentar, mensalmente, ao C.G., relatório sucinto das ati-
vidades da Inspetoria, e, anualmente, relatório completo da situa-
ção geral das unidades, serviços, repartições e destacamentos da
Fôrça Policial;

1) indicar , ao Comando Geral os oficiais, praças e funcioná-
rios necessários ao serviço da Inspetoria.

CAPITULO III

Das disposições gerais

Art. 4.' Os Comandantes de Unidades e Chefes de Serviços
proporcionarão ao Inspetor Geral e seus auxiliares tôdas as facili-
(lades ao desempenho de suas funções.Art. 5.° - O Inspetor Geral responderá perante o Comandante
Geral pela sua ação coordenadora, sem prejuízo das responsabili-
dades atribuídas pelos Regulamentos aos Comandantes de Unida-
des e Chefes de Serviços.

Art. 6.1 - A duração das inspecções será regulada pelas neces-
sidades ou natureza do serviço.

Art. 7 • 0 -- Ao Tenente-Coronel Inspetor Geral será atribuída a
mesma gratificação (los Comandantes de Unidades.

Art. 8."	Os oficiais, quando em viagem de inspecção, e du-
rante esta, perceberão ajudas de custo regulamentares.

Art. 9." -- O Inspetor Geral se orientará, em principio, pelo
"Regulamento para a instrução dos Quadros e da Tropa" (R.I.
01')Art. 10 - Os casos omissos reger-se-ao pelos regulamentos em
vigor.Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de março de 1947.

ALCIDES LINS
João Eunápio Borges

DECRETO-LEI N." 2.061, DE 3 DE MARÇO DE 1947

Dispõe sôbre os vencimentos do redator-secretário
do "Minas Gerais"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n.° V, do decreto-lei federal
n." 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:
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Art. 1.9 Fica incorporada, para todos os efeitos, aos ven-
cimentos do redator-secretário do "Minas Gerais" a gratificação
mensal de Cr$ 500,00, que o mesmo já vem recebendo, ex-vi doart. 18, (10 decreto-lei n. 0 1.559, de 22 de dezembro de 1945.

	

Art. 2.0	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de março de 1917.
ALCIDES LINS.
José Soares de Mulos.

DECRETO-LEI N. 9 2.062, DE 4 DE MARÇO DE 1947

Aprova o regulamento do Gabinete do Comando Geral
da Fórça Policial

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n. 0 V, do decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

	

Art. 1.0	Fica aprovado o Regulamento do Gabinete do Co-
mando Geral da Fôrça Policial do Estado, que com êste se pu-

	

blica, assina	pelo Comandante Geral.
Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições era contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de março de 1917.

ALCIDES LINS.
João Euriá pio Borges.

Regulamento do Gabinete do Comando Geral da Fórça Policiul do
Estado de Minas Gerais, a que se refere o decreto-lei n. 2.062,

de 4 de março de 1947

TITULO 1

Dos fins

Art. 1. - O Comando Geral da Fôrça Policial é ('SiSti(lO no
exercício de suas funções por um Gabinete consli(llí(t() de oficiais
e praças do quadro ordinário da Corporação.

Do Gabinete

Art. 2.0 - São atribuições do Gabinete:
a) auxiliar o Comandante no estudo e solução dos assuntos

de sua competência;
b) receber, preparar e expedir a correspondência oficial e

pessoal do Comandante Geral;
e) manter ligação entre os diferentes órgãos da Fôrça Po-

licial e o Comandante Geral, bem como relações entre êste e o
Exército Nacional, Aeronáutica, Secretarias de Estado, Prefeitura,
Chefia de Polícia, Imprensa Oficial, Diretoria (te Saúde Pública,
da Rêde Mineira de Viação, Departamento de Compras 1 outrasrepartições estaduais e federais;
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ci) encarregar-Se especialmente de estudar as questões rela-
tivas aos oficiais, aos estatutos militares e à disciplina geral da
Fôrça Policial.

TITULO lI

Da organização

Art. 3.	O Gabinete do Comandante Geral compreende:
Oficiais

a) um major chefe;
b) 3 capitães ou tenentes adjuntos;
C ) 1 capitão ou tenente adjunto-secretário;
d) 1 1.0 tenente ajudante de ordens.

Praças:
a) amanuenses;
b) dactilógrafos;
e) protocolistas;
d) motoristas, estafetas e ordenanças.
Art. 4Q - Todos êsses elementos ficam diretamente subordi-

nados ao Chefe de Gabinete.

TITULO III

Das atribuições
Do Chefe de Gabinete:

Art. 5•0 -- O Chefe ãe Gabinete será designado pelo Comandante
Geral, à sua livre escolha.

Incumbe-lhe:
a) dirigir e coordenar o serviço afeto ao Gabinete, orientando

todos os trabalhos de modo a ficar assegurada a perfeita transmissão
de ordens e instruções emanadas do Comandante Geral;

b) apresentar a despacho do Comando Geral os documentos
examinados pelo Gabinete;

e) secretariar a comissão de promoções;
d) transmitir, pessoalmente ou por intermédio dos adjuntos e

ajudantes de ordens, recomendações de caráter urgente, levando o fato
ao conhecimento do Comandante Geral, imediatamente

e) entender-se, pessoalmente ou por intermédio dos adjuntos,
em nome cio Comandante Geral, com os Assistentes Militares e Aju-
dantes de Ordens de outras autoridades, sôbre providências determi-
nadas pelo Comandante Geral;

f) encaminhar às secções do Estado Maior, por intermédio do
respectivo Chefe, processos e quaisquer outros documentos que exi-
jam informações ou pareceres.

Dos Adjuntos:
Art. 6.	Os Adjuntos serão capitães ou tenentes do quadro or-

dinário da Corporação, e de livre escolha do Comandante Geral.
Incumbe-lhes:

a) assistir, em tôdas as condições do serviço, ao Chefe de
Gabinete;

b) fazer as representações que lhes forem ordenadas, no im pe-
dimento do Ajudante de Ordens;

(-) substituir o Chefe do Gabinete em seus impedimentos, por
designação do (enni( !':;
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d) estudar convenientemente os documentos que lhes sejamdistribuídos;
e) levar à assinatura, esclarecimento ou decisão do Chefe do

Gabinete, os documentos cujos assuntos competem a êste resolver;f) prestar as informações necessárias ao esclarecimento dequalquer serviço a seu cargo;
g) despachar diretamente com o Comandante Geral, nos casos

de decisão final, com o conhecimento do Chefe do Gabinete;h) abrir e distribuir a correspondência oficial recebida, dando
imediato conhecimento ao Chefe cio Gabinete (l

	

Urgente.	 aos ssuntos de caráter
Do Adjunto-Secretário:

Art. 7. 9 - O Adjunto-Secretário será designado pelo ComandanteGeral à sua escolha:
Incumbe-lhe:

a) fazer a correspondência ordinária e reservada que lhe fôrdeterminada;
b) ter sempre em dia a escrituração e bem organizado o arqui-

vo, sendo nesse trabalho auxiliado pelos amanuenses;
e) esclarecer, como órgão informativo privado (lo Comandante

Geral, os processos pendentes de despacho dessa autoridade;
d) ter a seu cargo a relação de móveis e utensílios distribuídos

nos Gabinetes do Comandante Geral, alterando-a, convenientemente,quando necessário;
e) lançar em livros especiais os atos expedidos pelo Coman-dante Geral;
f) arquivar os documentos que devam ficar no Gabinete,

Do Ajudante de Ordens:
Art. 8. - O ajudante de ordens será designado pelo ComandanteGeral, à sua livre escolha.

Incumbe-lhe:
a) auxiliar, em tôdas as condições do serviço, ao Chefe doGabinete;
b) fazer as representações ordenadas e acompanhai . o Coman-dante Geral em tôdas as solenidades;
e) receber e encaminhar ao Comandante Geral, as autoridadesque com êle queiram tratar;
d) orientar o serviço de audiência do Comandante Geral;e) apôr o seu "visto" em todos os documentos que devam serPublicados;
f) encaminhar ao órgão oficial e à Imprensa Oficial todos osavisos, despachos e atos do Comandante Geral que devam serpublicados

Da Secretaria:
Art. 90 - A Secretaria do Gabinete do Coman dante Geral teráo seguinte pessoal, além do adjunto-secretário;
amanuenses;
dactilógrafos;
protocolistas;
motoristas, estafetas e ordenanç,as

Dos amanuenses:

	

Art. 10	Aos amanuenses compete:
a) executar todos os trabalhos que lhes sejam dis tribuídos;b) manter em dia o serviço que lhes esteja afeto;
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e) manter no iiiellioi' estado de conservação os objetos e livros
confiados à sua guarda.

Dos dactilógrafos:
Art. 11 - Aos dactiIógralis compete:
a) fazer a correspondência ordinária e extraordinária da Se-

cretaria do Gabinete, guardando sôbre ela absoluto sigilo;
b) zelar pela conservação do material a seu cargo;
c) fazer relação das pessoas atendidas em audiência pelo Co-

mandante Geral e das que o foram pelo Gabinete;
d) executar todo o serviço que lhes fôr distribuído.

Dos protocolistas:
Art. 12 - Ao protocolista compete:
a) receber todo o expediente que der entrada no Gabinete;
b) protocolar, dando saída para o destino competente, 10(10 ex-

pediente despachado pelo Comandante Geral ou encaminhado às re-
partições pelo Chefe de Gabinete;

e) fazer relação das pessoas atendidas em audiência pelo Co-
mandante Geral e das que o foram pelo Gabinete;

cl) executar todo o serviço que lhes fôr distribuído.
Dos motoristas:

Art. 13 - Aos motoristas compete:
a) permanecer nos seus postos de serviço;
b) atender aos chamados das autoridades competentes;
e) comunicar ao Chefe de Gabinete ou aos Adjuntos, qualquer

alteração verificada nos veículos com os quais trabalhem;
d) comunicar fora dos horários do expediente ao Oficial de

Dia, a saída para qualquer serviço;
e) manter os veículos nas nieliteres coiuliçóes possíveis.

Das ordenanças:
Art. 14	Às ordenanças compete:
a) manter a limpeza e conservaçói (las salas dc que se compõe

o Gabinete do Comandante Geral, bem conto de todos os seus móveis
e utensílios;

b) executar todo o serviço que lhes fôr determinado, guardando
absoluto sigilo.

TITULO IV

Duração do expediente

Art. 15 O expediente do Gabinete obedecerá a dois horários:
um pela manhã e outro à tarde - exceto aos sábados, em que nor-
malmente terá lugar apenas o primeiro. Para atender a necessidade
do serviço, o Gabinete eventualmente fará outros expedientes extra-
ordinários.

Vantagens atribuídas ao pessoal:
Art. 16 - Fica mantida a gratificação dc 2/3 sôbre os venci-

mentos já percebida pelo Chefe cio Gabinete e pelo Ajudante de
Ordens.Art. 17 - Aos Adjuntos e ao Adjunto-secretário fica atribuída
uma gratificação correspondente à metade dos vencimentos.

Art. 18 - Às praças será consignada uma gratificação pela
verba própria, a juízo do Comandante Geral.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de março de 1947.
Cc!. José Vargas da Silva, comandante geral.
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DECRETO-LEI N.° 2.063, DE 4 DE MAUCO DE 117

Dispõe sdbre execução das leis e demais disposições alinenles à caça
e à pesca, Crio uni cargo e á outras providtizcias

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o art. t., n.' V, do decreto-lei federal n.'
1.202, de 8 de abril de 1939:

considerando a delegação de competência outorgada pelo Mi-
nistério da Agricultura, de acôrdo com o decreto-lei federal n.' 1.159,
de 15 de março de 1939, ao Estado de Minas Gerais, para executar,
em todo o território, as leis, regulamentos e demais disposições sôbre
caça e pesca;

considerando a necessidade de se assegurarem os meios para o
exato cumprimento dêsses podei-es outorgados;

considerando que, dada a extensão territorial do Estado, torna-
se necessário (lotar o mecanismo executor de melhor aparelhamento
para a consecução dos objetivos de sua finalidade;

considerando que a presente reorganização, sem ocorrer aumen-
to de despesa, possibilitará o crescimento da receita suficiente para
a manutenção dos serviços;

considerando que, por envolver na aplicação dessas disposições
legais matéria (te tributação e fiscalização, se deva estabelecer um
órgão de assistência jurídica;

considerando, finalmente, que se faz necessário ampliar o pla-
no de execução, a fim de que resulte maior clesenvolvimiento dêsses
trabalhos,

Decreta:
Art. 1.' - A execução das leis, regulamentos e demais disposi-

ções sôbre caça e pesca, em todo o Estado, compete ao Departa-
mento de Produção Animal da Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho.

Art. 2.' - Para dar cumprimento ao que dispõe o artigo ante-
rior, ficam criados no Departamento de Produção Animal:

1	Divisão de Caça e Pesca:
a) Secção de Caça;
b) Secção de Pesca.
Ii	Assistência Juridica de Caça e Pesca;
III	Postos e Sub-Postos de Fiscalização de Caça e Pesca.
Ari. 3.' O Secretário da Agricultura designará os chefes da

Divisão de Caça e Pesca e das Secções de Caça e Pesca, respeitadas
as condições de capacidade que a lei estabelecer.

Am-t. 4.' Os Postos e Sub-Postos de Fiscalização de Caça e
Pesca abrangerão um ou mais municípios, podendo ter ou não como
sede os Centros Agropecuários, segundo a necessidade ou conveniên-
cia do serviço.

Parágrafo único - Os Sub-Postos de Fiscalização de Caça e Pesca
ficarão subordinados e ligados diretamente aos Postos de Fiscalização
de Caça e Pesca e êstes ao Departamento de Produção Animal.

Art. 5.' O Secretário da Agricultura, em portaria, determina-
rá a sede dos Postos e Sub-Postos de Fiscalização de Caça e Pesca,
u âmbito de ação de cada um e designará o pessoal que nêles terá
função.

Art. 6.'	Nos Postos de Fiscalização de Caça e Pesca, cujas
sedes fôrem os Centros Agropecuários, compete ao pessoal subordi-
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nado ao l)partamnemito de l'rodução Animal, além das atribuições
previstas pelo artigo 11 do Decreto-lei n.' 85, de 21 de março de
1938, a execução das leis e demais disposições atinentes à caça e
á pesca.

Parágrafo único - A direção dos Postos de Fiscalização de
Caça e Pesca, de que trata o presente artigo caberá sempre ao ve-
terinário da respectiva Circunscrição Agropecuária.

Art. 7.' - Fica criado, no quadro de pessoal efetivo (Ia Secre-
taria (Ia Agricultura, uni cargo de Assistente Jurídico de Caça e Pesca,
com os vencimentos mensais de Cr$ 3. 000,00 (três mil cruzeiros).

Art. 8.' Fica o Secretário da Agricultura autorizado a regula-
mentar os trabalhos ora reorganizados do Departamento de Produção
Aniimmal

Art. 90 A despesa a que se refere o art. 7.° correrá, no atual
exercício, por conta da verba 113-076-04 (8.821), do orçamento
ein vigor.

Art. 10 --- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êstc decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

P1ácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de março de 1947.

.ALCIDES UNS.
José Meio Soares de Gouvêa.
José Soares de Matos.

i)ECHiTU-LEI N. 2.064, DE 4 DE MARÇO DE 1947

Dispõe sóbre licença para instalação de matadouros para
pequenos animais

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6. 1 , n.' II, do decreto-lei federal
n.' 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' - A matança de leitões, cabritos, carneiros e peque-
nos animais, mencionados no art. 1.' do decreto n.' 192, de 1934,
da Prefeitura de Belo Horizonte, poderá ser feita, mediante licen-
ça, em qualquer local apropriado para êsse fim, (te acôrdo com o
regulamento de construções, ficando o interessado sujeito às taxas
que forem devidas e à fiscalização sanitária.

Art. 2.' A licença a que se refere o artigo anterior será con-
cedida a título precário, podendo ser cassada quando a Prefeitura
verificar qualquer inconveniente para a saúde ou comodidade da
vizinhança.

Art. 3.' -- As despesas da fiscalização sanitária e fiscal fica-
rão a cargo do concessionário que, para isso, depositará anteci-
padamnente a quota anual fixada pela Diretoria da Fazenda.

Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de março de 1947.

ALCIDES LINS.
João Euná pio Borges.
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DECRETO-LEI N.' 2.065, DE 1 DE \lARÇo DE U)17

Dó a denominação de "Levi Coelho" a uma rua de Belo Horizonte

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando (Ia
atribuição que lhe confere o art. 6.', n.° II, do decreto-lei federal
n.' 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' - Passa a denominar-se "Levi Coelho" a rua situada
entre as avenidas dos Andradas e Dezessete de Dezembro ou Con-tôrno, em prolongamento da rua Maranhão, no bairro de SantaEfigênia.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.'

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de março de 1947.
ALCIDES UNs.
João Eunópio Borges.

DECRETO-LEI N.' 2.066, DE 4 DE MARÇO DE 1947

Concede adicionais a servidores municipais chefes de família pelaPrefeitura Municipal de Caxanibú

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.', n.' 11, do decreto-lei federal
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.'	Ao servidor municipal, inclusive o extranumerário,
que fôr chefe de família, conceder-se-á, mensalmente, um adicional
de 7% sôbre seu vencimento ou remuneração, cm cada um dos
seguintes casos:

a) por filho menor de 18 anos;
b) pela espôsa, desde que viva as expensas do marido e não

seja servidora da União, do Estado, do Município ou de entidadesautárquicas;
e) por filhas solteiras sem renda própria, que vivam às ex-pensas dos pais;
d) por filhos inválidos ou mentalmente incapazes, nas con-dições expressas no item anterior.
Art. 2.' - À servidora viúva e à que tiver marido inválido

também se concede o adicional mencionado no artigo precedente,
provando-se a viuvez com atestado de óbito e a invalidez com
laudo de junta médica designada pelo Prefeito para o exame.

Art. 3.' - Se o servidor fôr chefe de família numerosa, tal
como o define o art. 37, do Decreto-lei federal n. 9 3.200, de 19 deabril de 1941, o mínimo do adicional concedido não poderá ser
inferior a Cr$ 20,00, por filho, se o vencimento ou, remuneração
mensal não ultrapassar a Cr 500,00, ou Cr 10,00, se o vencimento
ou remuneração fôr de mais de Cr$ 500,00.

Aut. 4.' - O adicional de que trata o presente decreto-lei será
concedido qualquer que seja o tempo de exercício do servidor.Art. 5.'	Para terem direito à percepção de adicionais, deve-
rão os servidores requerê-los à Prefeitura, juntando certidões de
nascimento e atestado de vida dos filhos, fornecido êstc último
pela Delegacia de Polícia local.
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Parágrafo único A concessão de adicionais será feita a
partir da data de apresentação do requerimento à Prefeitura, acoln-
panbado (Ias provas exigidas e findar ,., , em relação a cada filho,
na data em que completar 18 anos.

Art. 6. - As despesas decorrentes (levem ser custeadas pelas
verbas 8-93-0 e 8-93-1 da lei orçamentária do exercício atual.

Art. 7. Para os efeitos de aposentadorias, computar-seãO
os adicionais que o servidor estiver percebendo em virtude dêste
decreto-lei.Art. 8. - Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de março de 1947.
ALCIDES LINS.
João Euná pio Borges.

DECRETO-LEI N. 9 .067, DE 4 DE MARÇO DE 1947

Reorganiza o quadro de funcionários do Departamento de Assistência
Policial e Medicina Legal e contém outras providências

O interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.', n.' V, (lo Decreto-lei federal
n.° 1.202, (le 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. , --- O Departamento de Assistência Policial e Medicina
Legal (D. A. P. M. L.) passa a denominar-se Departamento de
Pronto Socorro e Medicina Legal (D. P. S. M. L.).

Art. 2. O quadro e os vencimentos do pessoal técnico e
administrativo do D. P. S. M. L. serão os constantes da tabela
anexa ao presente Decreto-lei.

Art. 3. -- No provimento dos cargos que constituem o quadro
do D. P. S. M. L., serão aproveitados, de preferência, os fun-
cionários efetivos do D. A. P. M. L., tendo em vista o critério
legal de merecimento e antiguidade.

Art. 4.' - Ficam transferidas para o D. P. S. M. L. tôdas as
verbas e dotações consignadas, no orçamento vigente, para o
D. A. P. M. L.

Art. 5. ,, — O D. P. S. M. L. poderá despender, no exercício
corrente, para atender ao pagamento de pessoal contratado, gra-
tificações, tratamento hospitalar, veículos, combustíveis, até a im-
portância (te Cr$ 438.500,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e
quinhentos cruzeiros), de acôrdo com a especificação que acoin-
panha a tabela a que se refere o art. 2.'.

ciArt. 6.' - As despesas decorrentes a execução ueste
correrão por conta dos recursos (te que trata o art. 4.1,
na época, própria, os necessários créditos.
Art. 7.' ----- Revogam-se as disposições em contrário,
Decreto-lei em vigor na data (te sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 4 de março de

ALCIDES LINS.
.1000 Euná pio Borges.
José Soares de Matos.
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QUADRO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE PRONTO
SOCORRO E MEDICINA LEGAL, A QUE SE REFERE O
DECRETO-LEI N. 9 2.067, DE 4 DE MARÇO DE 1947.

Administração
Pessoal efetivo:

Diretor	......................
Médico Chefe dos Serviços Internos, letra E
Secretaria
Médico Secretário, letra O ............
Primeiro Oficial ................
Segundo Oficial ................
Terceiro Oficial ................
Quarto Oficial ..................
instituto de Medicina Legal
Médicos Legistas, letra E; a Cr$ 3.600,00
Mé'iico l.ei;ti, ictra ..............
MHico Legista, letra P ............
Médico Legista, letra O ............
Médico Legista, letra N ...............
Auxiliar (iC quiiuico tóxicologista ......
Auxiliares acadêmicos, letra E, a Cr$ 800,00
Auxfliares ue necrópsia, letra E, a Cr 800,00
Servente de 1. 1 classe ..............
Servente de 2.' classe ............
hospital de Pronto Socorro
In[ernista, letra E ..............
Internista, letra Q ................
Internista, letra P ................
Internista, letra O ................
Internista, letra N ................
Cirurgiões, letra R, a Cr$ 3.600,00 .
Cirurgião, letra Q ................
Cirurgião, letra ................
Cirurgião, letra O ................
Cirurgião, letra N ................
Médico radiologista, letra N ..........
Médico anestesista, letra M ..........
Mé dico oftalnio-oto-laringologista, letra M
Médico do serviço de transfusão de san-

gue, letra M ..................
Médico laboratorista, letra E ..........
Médico laboratorista, letra M ........
Químico toxicologista, letra O ........
Enfermeiras, letra 1, p Cr$ 1.200,00 .
Auxiliares de ,mferinagem letra G, Cr 600,00
Ecônonio-a]reexarife ..............
Porteiros de 1.* classe, a Cr$ 720,00 .
Telefonistas, a Cr$ 570,00 ...........

Serventes (te 1.' classe, a Cr$ 480,00 ......
Serventes de 2.' classe, a Cr 400,00 ......
Quadro Suplementar:
Enfermeiros de 1. 4 classe, a Cr$ 930,00 .
Cozinheira ......................
Ajudante de cozinheira ..............
Lavadeira ......................
Copeira ........................

Pessoal Contratado:

Para pagamento de diaristas, ajudantes de enferma-
gelil, ajudantes(te cozinha, copeiros, serventes
e outros servidores..................

Gratificações regulamentares por 10 meses ......
Fôrça, luz e água por 10 meses ............
Eventuais por IflS ................
Móveis, maquinários e aparelhos, por inês ......
Combustiveis, lubrificantes e accessórioS, . por mês
Material e utensílios (te expediente, por mês ......
Material médico, por mês ..................
Metii:tiI1ent0, por mês ..................

ii inentaÇãO e vestuário, por 10 mês ..........
\TejtU1eS, por Inês ..............

DECRETO- LEI N." 2.068, DE 4 DE MARÇO DE 1947

Autoriza permuta e aquisição de imóveis destinados à instalação do
Departamento de Pronto Socorro e Medicina Legal

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6. 1 , n.° V, do Decreto-lei federal n.'
1.202, (te 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' --Fica o Govêrno do Estado autorizado a permutar o
terreno de propriedade do Estado, com a área de 3.485,00 ms2, si-
tuado no prol ongame1to da rua Pernambuco, conforme planta que
a êstc acompanha, por outro pertencente	 ina da avenida

à Cruz Vermelha Brasileira,
fi1ia de Minas GeraiS, situado à rua dos Otoni esqu 
!ciedO Mo,iteiro, cpm a área de 1.092,90 ms2.

' et. 2.' -- Fica o GovêrnO do Estado igualmente autorizado a
ad(tlliri r da Cruz Vermelha Brasileira, filial de Minas Gerais, pelao milhões, setecentos e vinteimportância (te Cr$ 4.724.438,00 (quatr
e quatro miiil, quatrocentos e trinta e oito cruzei	)cruzeiro,	 o edifício de
propriedade (lesta e suas dependências, construídos no terreno :i
que se refere o artigo anterior, para nêle ser instalado o Departa-
mento	Pronto Socorro e Medicina Legal.

Ai',. 3.' -- A despesa resultante dêste Decreto-lei correrá por
conta do fundo a que se refere o Decreto-lei n." 1.574, de 27
de dezembro de 1945, aplicando-se flO aparelhamento do Departa-

memito o saldo respectivo.
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Art. 4•1 - Para efeito de contabilização, o Govêrno promoverá,
na ocasião Oportuna, a abertura de um crédito especial de Cr
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), correspondentes à im-
portância (lo fundo aludido.

Art. 5.1' 	as disposições em contrário, entrandoêste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de março de 1917.

ALCIDES UNS.
João Euiuipio Borges.
José Soares de Matos.

- 189 -

Art. 3." Do recebedor será exigida unia fiança igual ii do
pagador ou seja de Ci- 20 .000,00, que será prsta(ia na forma esta-
belecida pela lei e regulamento da Secretarhi das Finanças.

Art. 40 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei cm vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 4 (te março de 1947.
ALCIDES LINS.
José Soares de Motos.

DECRETO-LEI N.° 2.071, DE 6 DE MARÇO DE 1947

DECRETO-LEI N. 0 2.069, DE 4 DE MARÇO DE 1947

Dispõe sôbre transporte de bagagem de ofic iais e praças
da Fôrça Policial

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.°, n.° V, do Decreto-lei 1.202de 1939, decreta:

Art. 1.0 A concessão de requisição de transporte ao oficial
ou praça transferido ou removido por conveniência da Adnsinis-
tração e sena caráter de pena, será conferida pelo Estado dentro (los
seguintes limites máximos

a) Quando acompanhado da família:1) Para oficial e aspirante, até mil e quinhentos (1uilos;II) Para subtenente e sargento, ate mil quilos;III) Para cabos e soldados, até quinhentos quilos;
b) Quando desacompanhado de família:
1) Para oficial e aspirante, até quinhentos quilos;
II) Para subtenente e sargento, até trezentos quilos.III) Para cabo e soldado, até duzentos quilos.
Art. 2. 9	Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste Decreto-lei em vigor na data da sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de março (te 1947.

ALCIDES LINS.
João Eunapio Borges.

Torna o Govêrno do Estado ,solidàriamente responsável pelo empréS-
limo a ser levantado pela Prefeitura Municipal de Curvelo, na
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n.° V. do Decreto-lei federal
número 1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo
Presidente da República, decreta:

Art. 1 . 0 - Fica o Estado de Minas Gerais, solidàriamente respon-
sável, na qualidade de fiador, pelo pagamento da importância de Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) e respectivos juros, a ser
emprestada pela Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, à Pre-
feitura Municipal de Curvelo, para atender ao serviço de abasteci-
mento dágua e esgotos e executar obras de calçamento na sede do
Múnicípio e sob condições que forem de interêsse de ambas as partes
e estipuladas no contrato respectivo.

Art. 2. - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de março de 1947.
ALCIDES LINS
João Euimápio Borges
José Soares de Matos

DECRETO-LEI . N. 0 2.072, DE 12 DE MARÇO DE 1947

Abre crédito extraordinário
DECRETO-LEI N.° 2.070, DE 4 DE MARÇO DE 1947

Fixa vencimentos e dá outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, na conformi-dade do disposto no art. 6., n. 0 V, do Decreto-lei federal ri. , 1.202,(te 8 de abril de 1939, decreta:
Art. 1.0 Ficam os vencimentos (los conferentes e recebedor

da Secretaria das Finanças equiparados aos dos pagadores damesma Secretaria.
Art. 2.° - Os cargos referidos no artigo anterior são (te provi-mento efetivo.

O Interventor Federal no Estado de MinasGerais, tendo em vis-
ta o disposto no artigo 1 . 0, letra "a", do Decreto-lei federal n.° 7.518,
de 3 (le maio de 1945, que modificou o inciso VI do artigo 6. 9 do de-
creto-lei número 1.202, de 8 de abril de 1939, e

considerando que o Govêrno do Estado, quando examinou o pro
blema de instalação da Assembléia Legislativa, verificou que o edifí-
cio mais apropriado a êsse fim era o antigamente denominado "Casa
d'Itália", o qual se encontrava então em poder do C1ovêrno, que no
mesmo mantinha vários serviços seus;

considerando, mais, que, em vista disso, iniciaram-se as obras
de adaptação e o mobiliário foi encomendado de acôrdo com a ca-
pacidade do edifício;
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considerando além disso, que, quando quase concluídas as obras,
o Sr. Ministro das Relações Exteriores deu ciência ao Govêrno do
Estado de que, por fôrça do tratado de paz assinado em Paris, o imó-
vel aludido voltou a pertencer à Sociedade Italiana de Beneficência
e Mútuo Socorro, e deveria ser desapropriado pelo Estado;

considerando, além disso, que, já nas vérsperas de instalar-se
a Assembléia, não pode o Govêrno cogitar de outra sede para os seus
trabalhos, e nem continuar de posse do imóvel referido sem um tí-
tulo legal;

considerando, finalmente, que as circunstâncias impõem uma
solução imediata para a situação e que a única cabível será a aquisi -
ção do imóvel aludido, que para êsse fim foi examinado e avaliado
por dois engenheiros civis, como representantes do Estado e da pro-
prietária do prédio, que concordou em fazer a venda pelo pieço
avaliado;

decreta, ad referendum do Conselho Administrativo:
Art. 1.0 E' aberto o crédito extraordinário de Cr$ ..........

7.445.714 .00 (sete milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil sete-
centos e quatorze cruzeiros), destinado à aquisição do edifício de-
nominado Casa d'Itália, nesta Capital, de propriedade da Socie'ade
Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro, no qual deverá funcionar
a Assembléia Legislativa do Estado.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de março de 1947.
AicIDEs Lirs
José Soares de Matos
Á II cedo de Castilho

DECRETO-LEI N.° 2.073, DE 12 DE MARÇO DE 1947

Suprime o cargo de médico radiologista e cria mais um lugar de mé-
dico alienista rio Manicômio Judiciário de Barbacena

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do decreto-lei federal
n.° 1.202, de 1939. decreta:

Art. 1.0	Fica suprimido, no quadro do pessoal efetivo do Ma-
nicômio Judiciário de Barbacena, o lugar de médico radiologista.

Art. 2.' - No mesmo quadro, fica criado mais um lugar de mé-
dico alienista.

Art. 3.'	Revogam-se as disposiçes em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de março de 1947.
ALCIDES LINS
lide fonso Mascai-enhas da Silva

DECRETO-LEI N.° 2.074, DE 12 DE MARÇO DE 1947

Estabiliza funções na Caixa Econômica Estadual e contém outras
providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, e
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considerando ser de vantagem regularizar na Caixa Económica
Estadual funções reconhecidamente necessárias, criadas pela Porta-
ria núnierao 898, do Secretário das Finanças, e mantídas pelo Decre-
to-lei número 2.286, de 13 de setembro de 1946;

considerando que essa regularização, sôbre ser de proveito para
o funcionamento da Caixa, pode ser conseguida sem aumento (te des-
pesas, decreta:

Art. 1 . Dá-se a denominação de Agência da Capital à Matriz
da Caixa Econômica Estadual, a que se refere a portaria número
898, expedida pelo Secretário das Finanças em 30 de janeiro de 1946.

Parágrafo único Para todos os efeitos awninistrativos, equi-
para-se essa Agência às demais da Caixa, subordinada diretamente
à respectiva Chefia de Serviço.

Art. 2.1 - Ficam criados na Caixa Econômica Estadual os car-
gos abaixo, com os seguintes vencimentos mensais:

CR
1	Agente da Capital ................2.600,00
1 Sub-Agente da Capital ............2.400,00
1	Conferente ....................2.100,00
O Inspetores de Agêmícias .............1.650,00
1	Porteiro de 2. 1 classe ..............570,00
Parágrafo único	São extensivas aos Inspetores de Agências as

vantagens atribuídas ao cargo de fiscal de rendas.
Art. 31 - Para o provimento dos cargos criados neste Decreto'

lei aproveitar-se-ão funcionários que presentemente exercem as fun-
ções respectivas, a critério do Govêrno.

Art. 4.' - No presente exercício, os vencimentos de que trata
o artigo 2. 1 dêste Decreto-lei serão pagos pelas verbas que já vêm
ocorrendo às despesas respectivas.

Art. 5•0	Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de março de 1947.
ALCIDES LINS
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N.° 2.075, DE 12 DE MARÇO DE 1947

Autoriza a redução do impôsto predial

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o artigo 6.°, número V, do Decreto-lei federal
número 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1 . 0 Fica a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte autori-
zada a receber, com a redução (te cinqüenta por cento, o impôsto pre-
dial que incidir sôbre prédios instituídos como bem de família, de
valor entre trinta e cem mil cruzeiros.

Parágrafo único - A redução se fará mediante requerimento do
interessado, devidamente provado.

Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de março de 1947.
ALcines UNS
João Euimápio Borges



- 192 -

DECRETO-LEI N. 2.076, DE 12 DE MARÇO DE 194

Equipara os vencimentos dos fotógrafos do Serviço de Investigações
aos de técnicos-fotógrafos do Serviço de Polícia Técnica da Che-
fia de Polícia.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do Decreto-lei federal
n." 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Ficam equiparados os vencimentos dos fotógrafos de
primeira classe do Serviço de Identificação aos de técnicos-fotógra-
fos do Serviço de Polícia Técnica da Chefia de Polícia do Estado.

Art. 2. - Os vencimentos mensais do fotógrafo chefe do Ser-
viço de Identificação serão de Cr$ 2.400,00 mensais.

Art. 3. - O Govêrno abrirá, na época oportuna, o crédito cor-
respondente às despesas decorrentes dêste Decreto-lei, que correrão
até que isso se efetue, pelas dotações orçamentárias vigentes.

Art. 40	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em execução na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de março de 1947.
ALCIDES LINS
João Eunópio Borges
José Soareis de Matos

DECRETO-LEI N.° 2.077, DE 12 DE MARÇO DE 1947

Aprova minuta de contrato para arrendamento da Estrada de Ferro
Santa Matilde

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do Decreto-lei federal
n. 9 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica aprovada a minuta, que com êste se publica, do
têrmo de prorrogação, a ser assinado com a Companhia Siderúrgica
Nacional, sucessora da firma A. Thum & Cia. Ltda., do contrato de
arendamento da Estrada de Ferro Santa Matilde, de propriedade do
Estado, celebrado, em 10 de maio de 1937, entre a Secretaria da Via-
ção e Obras Públicas e aquela firma.

Art. 2.° - O prazo do arrendamento será prorrogável por novos
períodos de dez anos, salvo aviso em contrário, que qualquer das
partes dê à outra, com antecedência mínima de seis meses.

Art. 3.° - E' de Cr$ 1,00 por tonelada de minério transportado
o preço do arrendamento, por mês vencido e durante o prazo da vi-
,ência do contrato, sendo, entretanto, de Cr$ 2.000,00 o mínimo a

pagar, mensalmente, não obstante a quantidade de minério transpor-
tado no mês correspondente seja inferior a 2.000 toneladas.

Art. 4. 1 - E' fixado em Cr$ 1.000,00 mensais a quota de fisca-
lização a ser paga pela arrendatária.

Art. 50 - Fica o Secretário da Viação e Obras Públicas, autori-
zado a assinar, com a Companhia contratante, o têrmo de prorroga-
ção a que se refere o artigo 1..
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Ari. (L	He vogaiil-se	disposições em contrário, entrando êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de março de 1947.
Ar.cInEs LINS
Alfredo (te Cas/ilho
.Jo.s Soares (te M(l(O5

MINUTA, A QUE SE REFERE O DECRETO-LEI N.° 2.077, DE
12 DE MARÇO DE 1947

Aos. . . dias do mts de ......de (1947) mil novecentos e qua-
icnlu e sete, perante o Excelentíssimo Senhor Dr. Alfredo de Castflho,
Secretário de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas do
Estado de Minas Gerais, devidamente autorizado pelo Sr. Interventor
Federal, compareceu a Companhia Siderúrgica Nacional, neste ato
representada por ..........para o fim especial de assinar o pre-
sente têrmo, pelo qual fica prorrogado, por dez (10) anos, o contra-
to de arrendamento da Estada de Ferro Santa Matilde, firmado em
10 de maio de mil novecentos e trinta e sete (1937) mediania as se-
guintes cláusulas: Primeira - Por conveniência das partes, o
presente têrmo deixará de ser a título precário, porém, regendo-se
pelas cláusulas seguintes. - Segunda -- O arrendamento compreen-
de a Estrada de Ferro Santa Matilde com o material rodante e de
tração, nela existentes, no estado em que se encontram atualmente, para
o fim de serem utilizados no transporte de minérios provenientes das
jazidas de "Cocuruto", "Bom Jardim", e outras adjacências. - Ter-
ceira O prazo da prorrogação é de dez (10) anos, a contar de 1.
de janeiro de 1947 (mil novecentos e quarenta e sete), prorrogável au-
tomàticamente, por novos períodos de dez anos, salvo denúncia con-
trária, por ialquer das partes contratantes, com antecedência mí-
nima de seis meses. Findo o prazo do contrato, reverterá ao Esta-
do, sem indenização alguma aos arrendatários, a Estiada, com têdas
as benfeitorias úteis e necessárias introduzidas na via permanente,
no material rodante e de tração. - Quarta - Obriga-se a arrenda-
tria, durante a vigência dêste contrato, a manter, à sua custa, em
perfeito estado de funcionamento, todo o material rodante de tração,
atualmente existente na Estrada de Ferro Santa Matilde, necessário e
o seu tráfego regular, tendo em vista o fim do presente contrato, bem
assim a conservação da linha, inclusive via permanente, obras de arte,
edificações, etc., ficando subentendido que a execução das obras de
reparos e consertos, quer no leito da Estrada, quer do material ro-
dante e de tração, se fará independentemete da apresentação prévia
(te projetos e orçamentos por parte da arrendatária sob indispensável
fiscalização e orientação, porém, de Engenheiro da Secretaria. Ou-
trossim, fica a arrendatária autorizada a realizar em suas oficinas
de Volta Redonda as obras de reparação de maior vulto, (te que ne-
cessite o material rodante de tração. - Quinta - Os arrendatários
obrigam-se a pagar, a título de arrendamento da Estrada, por mês
vencido, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data em que
lhes fôr fornecida a necessária guia, a taxa de Crs$ 1,00 por tonela-
da de minério transportado, sendo no mínimo de Cr$ 2.000,00 (dois
mil cruzeiros) êsse pagamento mensal, embora ia quantidade de mi-
nério transportado no mês correspondente seja inferior-a 2.000 (duas

-



- 194

mil) toneladas. Seita - Os arrendatários transportarão, na vi-
gência do contrato, minérios de qualquer procedência, de propri<-da-
de de terceiros, devendo êsse transporte ser feito na segunda quin-
zena de cada mês, mediante pagamento, a título de arrendamento,
de Cr$ 0,50, por tonelada e sob tarifas aprovadas, prêviamente, pelo
Si. Secretário da Viação e Obras Públicas. Sétima Os dorinen-
les a serem substituídos, a partir da data da presente prorrogarão,
serão de madeira dc lei. Todos os outros materiais serão slIl)sttui-
dos por similares de ótima qualidade. Oitava - Obrigam-se os ar-
rendatários a recolher mensal e adiantadamente, a importância de
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) para custear a fiscalização do (on-
trato, ora prorrogado, no Serviço de Comunicações da Secretaria
da Viação e Obras Públicas. Os documentos comprobatórios dos
pagamentos das cláusulas "Quinta" e "Oitava" deverão ser apresen-
tados na Divisão de Viação do Departamento de Viação e Urbanis-
mo da Secretaria da Viação e Obras Públicas. - Décima A arren-
datária obriga-se a permitir que a Cia. Santa Matilde Ltda. se iitlize
da linha que liga as oficinas à Estrada de Ferro Central do lrasil,
sem prejuízo do tráfego da E. F. Santa Matilde. Pelo mesmo modo
se obriga a permitir que a E. F. Central do Brasil faça percorrer a
linha com lastros, para retirada da lenha, com locomotivas do tipo
empregado atualmente (1.110) . - Décima primeira - Ficam pre-
valecendo tôdas as cláusulas do Contrato de 10 de maio de 1937 e da
prorrogação de 2 de fevereiro de 1942 que não contrariem ao que
neste vem expressamente declarado. - Décima segunda - Para ga-
rantia da execução cio presente contrato continuará depositaria nos
cofres do Estado a quantia de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), re-
presentada por apólices do Estado devidamente caucionadas para
êsse fim pela firma A. Thun & Cio. Ltda., por fôrça da cláusula X
do contrato de 10 de maio de 1937. Décima terceira A infração
de qualquer cláusula dêste contrato será punida com a multa de um
(1) a cinco (5) mil cruzeiros, dobrada na reincidência, de acôrdo
com a gravidade da infração e arbítrio do Secretário da Viacijo e
Obras Públicas; e o recolhimento da multa se fará dentro de quinze
(15) dias a contar da data da imposição, sob pena de rescisão do
contrato por simples ato do Secretário e independente de interpela-
ção judicial ou extra-judicial, ainda que se trate de não recolhimen-
to da primeira multa imposta.

O presente contrato poderá ser rescindido como pena, e esta
rescisão só se dará depois de aplicadas as multas, no caso de inob-
servância, por mais de uma vez, das cláusulas contratuais, não ca-
bendo então à arrendatária direito à indenização de espécie alguma
e a rescisão se fará independentemente de interpelação judicial ou
extra-judicial, não prevalecendo neste caso o dispostivo da cláusula
terceira, referente ao aviso prévio de seis (6) meses.

DECRETO-LEI N. 9 2.078, DE 12 DE MARÇO DE 1947

Organiza a Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.°, n.° V, do Decreto-lei n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta:
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Art.	\ ( ciIui:I (la Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais terá a seguinte organização:

1	Diretoria Geral.
II	Diretoria dos Serviços Legislativos.

III -- Diretoria do Expediente.
IV	Diretoria da Contabilidade.
Art . 2.° — Incumbe à Dire1oiia Geral superin teim(ter iodos os

serviços da Secretaria da Assembléia.
Ai-t. 3. - Ficam criados os cargos de Secretário da Presidência

da Assembléia e de Assistênte Técnico que terão as funções que lhes
forem atribuídas.

Art. 40 - A Biblioteca da Assembléia será diretamente subordi-
nada à Diretoria Geral.

Art. 50 - A Diretoria dos Serviços Legislativos terá a seu car-
go os sei-viços de apanhamento de debates, atas, anais, avulsos e mi-
meogmafia.

Art. 6 . 0 -- A' Diretoria do Expediente, incumbem os serviços
de expediente em geral, correspondência, expedição de títulos d
nomeação, lavratura de autógrafos, escrituração referente aos depu-
tados e aos funcionários e os serviços de Arquivo e Portaria.

Art. 7.° - A Diretoria da Contabilidade terá a seu cargo os ser-
viços de contabilidade em geral, empenhos de verba, processo e aver-
bação de contas, Almoxarifado, organização das fôlhas de pagamento,
de ajuda de custo e subsídios dos deputados, assim como a de re-
preseistação do Presidente da Assembléia e organização da fôlha de
pagamento cio pessoal da Secretaria.

Art. Sç— A Secretaria da Assembléia terá o seguinte pessoal:

1 Diretor Geral;
3 Diretores;
1 Secretário da Presidência;
1 Assistente Técnico;
2 Chefes de Secção;
1 Bibliotecário;
1 Taquígrafo-chefe;
2 Tac1uígraf os- revisores;
5 Taquígrafos;
2 Redatores de debates;
2 Auxiliares de redator;
1 Contabilista;
3 Primeiros oficiais:
2 Segundos oficiais;
2 Terceiros oficiais;
2 Quartos oficiais;
4 Dactilógrafos letra A;
4 Dactilógrafos letra B;
4 Praticantes-dactilógrafos;
2 Porteiros;
3 Contínuos;
6 Serventes;
1 Motorista de 1.4 classe;
1 Motorista de 2. classe;
Art. 9. 1 - Os vencimentos mensais dos funcionários da Secreta-

ria da Assembléia serão os constantes da tabela anexa.
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§ 1.° Os vencimentos do Secretário (Ia Presidência (Ia Assem.
bléia e (10 Assistente Técnico serão iguais respectivamente, aos dos
Superintendentes e Chefes de Serviço dos Departamentos Admnis.
trativos do Estado.

§ 2.°	Os vencimentos do Redator de debates serão iguais 	aosde Redator do "Minas Gerais".
Art. 10 As comissões permanentes, por intermédio da Mesa

da Assembléia, poderão requisitar, sem ônus para esta, somente du.
rante a fase legislativa e pelo tempo rigorosamente necessário, a as-
sistência ou cooperação de funcionários técnicos do Estado.

Parágrafo único -- Salvo o disposto neste artigo, não poderão
ser postos à disposição da Assembléia funcionários públicos estaduais
ou municipais.

Art. 11 - Os funcionários da antiga Assembléia Legislativa, em
disponibilidade, terão preferência para o provimento dos cargos ora
criados.

Art. 12 - Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu.
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de março de1947.
ALCIDES UNS
João Euná pio Borges
José Soares de Motos
José de Meio Soares de Gouvéa
lide foriso Mascaren lias da Suco
Alfredo de Castilho

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 9.°, DO DECRETO-LEI
N. Q, 2.078, DE 12 DE MARÇO DE 1947

CR$
Diretor Geral ....................5.000,00
Diretor dos Serviços Legislativos ........4.000,00
Diretor de Expediente ..............4.000,00
Diretor da Contabilidade ............4.000,00
Secretário da Presidência ............3.600,00
Assistente Técnico ................3.000,00
Bibliotecário ....................2.400,00
2 chefes de Secção - a Cr$ 2.400,00 . . .	4.800,00Taquígrafo-Chefe	..................3.000,00
2 Taquígrafos-revisores	a Cr$ 2.400,00 .	4.800,00
5 Taquígrafos a Cr$ 2.000,00 ..........10.000,00
2 Redatores de debates - a Cr$ 2.200,00 .	4.400,002di uxiliares de redator	a Cr$ 1 .600,00 .	3.200,00
Ctabilista .......................2.600,00
3 l.s oficiais a Cr$ 1.500,00 ..........4.500,00
2 2.s oficiais a Cr 1.290,00 ..........2.580,00
2 3.°s oficiais a Cr$ 990,00 ............1.980,00
2 4.°s oficiais a Cr$ 870,00 ............1.740,00
4 Dactilógrafos letra A, a Cr$ 1.000,00 .	.	4.000,00
4 Dactilógrafos letra B, a Cr$ 800,00 .. .. ..	3.200,00
4 Praticantes-dactilógrafos Cr$ 600,00......2.400,00

2 Porteiros a Cr$ 720,00 ..............1 .440,00
3 Contínuos a Cr$ 570,00 ..............1 .710,00
6 Serventes a Cr$ 480,00 ..............2.880,00

Motor a de l. classe ................930,00
Motorista (te 2. 1 classe ..................810,00
Belo Horizonte, 12 de março de 1947.

ALcIDE5 LINS

DECRETO-LEI N.° 2.079, DE 13 DE MARÇO DE 1947

Fixa vencimentos de Oficiais e Praças da Fôrça Policial e cio
Corpo de Bombeiros

O Interventor Federal no Estado (te Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo O., n.° V, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1 . 0 - Os vencimentos mensais dos oficiais e praças da Fôr-
ça Policial do Estado e do Corpo de Bombeiros, a partir de 1.0 de
março de 1947, ficam fixados de acôrdo com a seguinte tabela:

CR$
Coronel ........................5.000,00
Tenente-Coronel ......................4 .000,00
Major ..........................3.600,00
Capitão ..........................3.000,00
1 . 0 Tenente ......................2.500,00
2.° Tenente ......................2.100,00
Aspirante ........................1 . 70,0()
Sub-Tenente ......................1 .400,00
Sargento-ajudante ..................1 . 300,0()
1.1 Sargento	......................1.200,00
2° Sargento ......................1.100,00
3.	Sargento ......................1.000,00
1. Cabo ........................700,00
Cabo .............................700,00
Corneteiro-tamborista ................650,00
Soldado ..........................600,00

Art. 2.1 - Os vencimentos do pessoal civil ficam assim fixaaos,
a partir da mesma data:

CR$
Contabilista da Caixa Beneficente e cortador

da Oficina de Alfaiate	............1.400,00
Enfermeiro prático da farmácia, e enfermei-

ro da sala de cirurgia ..............1.200,00

Art. 3,9 As despesas decorrentes do presente Decreto-lei cor-
rerão pelas verbas próprias do orçamento vigente, as quais, se neces-
sário, serão suplementadas em ocasião oportuna.

Art. 4.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
este Derreto-lei em vigor na data de Sua publicação.

Palúcio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 (le março de 1947.
ALCIDES LINS
João Eunó pio Borfjes
José Soares de Matos

o
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DECRETO-LEI N.° 2.080, DE 13 DE MARÇO DE 1947

Cria um Instituto Agronômico na Secretaria da Agricultura, Indús fria,
Comércio e Trabalho e contém outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo G.°, n.° V, do Decieto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, e

considerando o vulto que atingiram os trabalhos de experimenta-
ção vegetal a cargo da Secretaria da Agricultura;

considerando a necessidade de dar amplitude aos trabalho.s de
pesquisas agronômicas do Estado, a fim de assegurar o desenvolvi-
mento técnico e racional da agricultura mineira;

considerando que êsses trabalhos devem ser planejados e exe-
cutados por um órgão especializado,

decreta:
Art. 1.' -- Fica criado, no Departamento d Produãão Vegeia e

Secretaria da Agricultura, Jndúsria, Comércio e Trabalho, o Insttuto
Agronômico, subordinado à Divisão de Experimentação Vegetal.

Art. 2.°	O Instituto Agronômico terá sua sede no Horto Flo.
;estal, no município de Belo Horizonte.

Art. 3.' - Os trabalhos de pesquisas das Divisões que integram
o Departamento de Produção Vegetal serão realizados na sede do
Instituto Agronômico.

Art. 4.0 - Provisôriamente, a Estação Experimental de Agrul-
tura funcionará anexa ao Instituto Agronômico.

Art. 5•0 - Os atuais Campos de Sementes passarão a denominar-
se Suhesações Experimentais.

Art. 6.1 O Instituto Agronômico será chefiado por um enge-
nheiro-agrônomo do quadro do Departamento de Produção Vegtal,
por designação do Secretário da Agricultura.

Art. 7.' -- Fica o Secretário da Agricultura autorizado a regu-
lamentar o presente Decreto-lei.

Art. 8.' As despesas decorrentes dêste Decreto-lei correrão,
no presente exercício, por conta das verbas orçamentárias do De-
partamento de Produção Vegetal.

Art. 9.° - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
hilcação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de março de 1947.
Ar.cloEs UNS
.José de Meio Soares de Gouvêa
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N.° 2.081, DE 13 DE MARÇO DE 1947

Cria uma Divisão na Secretaria da Agricultura, Indústria, Conu'rcio
e Trabalho e contém outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando dr
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do Decreto-lei federal
número 1.202, de 8 de abril de 1939, e

considerando que a defesa sanitária da lavoura mineira requer

um órgão permanente de vigilância, que vise ao contrôle das doen-
ças e pragas dos vegetais;

considerando que os trabalhos de defesa sanitária pela sua gran-
de importância, devem contar com uma Divisão própria,

decreta:
Art. 1.' --- Fica criada, no Departamento de Produção Vegetal

da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, a Di-
visão de Defesa Sanitária Vegetal.	 /

Art. 2. -- Todos os trabalhos de vigilância e defesa sanitária
vegetal ficarão afetos à Divisão ora criada.

Art. 3.° --- A Divisão de Experimnenação e Defesa Vegetal, do
Departamento de Produção Vegetal, passa a denominar-se Divisão
de Experimentação Vegetal.

Art. 4." - Fica transformado, na Secretaria da Agricultura, em
Chefe de Divisão, um cargo de Chefe de Serviço, sem aumento de
despesas.

Art. 5.' -- O Secretário da Agricultura fica autorizado a baixar
portaria regulamentando o presente Decreto-lei.

Art. 6.' - As despesas com a execução dêste Decreto-lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias do Departamento de Pro-
dução Vegetal..

Art. 7•9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data (le sua publicação.

l'aácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de março de 1947.
ALCIDES LINS
José de Afeto Soares de Gouvêa
José Soíiies oe iJttos

DLCP.E'í(J-]1 N. 2.02, DE 13 DE MARÇO DE 1947

Lua uma Divisão na Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho e contém outras disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando das
atribuição qe lhe confere o art. 6.', V, do Decreto-lei federal n.'
1.202, de (te 8 de abril de 1939, e

considerando a necessidade imediata de se intensificar o flo-
restaniemito e teflorestamiiento no Estado,

decreta:
Art. 1." --.- Fica criada, no Departamento de Produção Vegetal

da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, a Di-
viso(te Beflorestamento.

\i't. 2.' --- Os atu ,.iis parques estaduais, hortos florestais e a
execução dos acôrdos para a instalação de hortos industriais ficam
a cai	(ia Divisão ora criada.

Art. 3.' -- Fica transformado, na Secretaria da Agricultura,
Indmisti ia, Comércio e Trabalho, em Chefe de Divisão, um cargo de
Chefe (te Serviço, sem aumento de despesas.

Art. 4.'	O Secretario da Agricultura fica autorizado a regu-
lamentam' o presente Decreto-lei.

Art. 5. As despesas com a execução dêste Decreto-lei cor-
lerão por conta das dotações orçamentárias do Departamento de
Produção Vegetal.
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Art. 6. -- Revogadas as disposições em contrário, êste Decre-
to-lei ontrara em vigor ria data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de março de 1947.
A1.cInEs Lirçs

é de .11 elo So'i les ii' Go ii o
José Soares de Matos

!): l(JLJ:l \.	2.u3. l)l	i:i DE MARÇO DE 1947

(j : ia unia fliviiio ,ir Sei ,1;ria lo i,r'ieultura, Indústria Comércio
e 1 l'(ihal/uO e < . wn1e111	 providências

0 Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., V, do Decreto-lei federal ri.1.202, de de 8 de abril de 1939, e

considerando que o vulto da pecuária mineira requer um órgão
permanente de estudos experimentais que vise ao seu crescente me-
lhoraniento;

considerando que os trabalhos de experimentação animal, pela
sua diande importância, devem contar com uma Divisão própria;

decreta:
Art. jQ Fica criada, no Departamento de Produção Animal

da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, a Di-
visão de Experimentação Animal.

Art. 2. - Todos os trabalhos experimentais do Departamento
de Produção Animal ficarão afetos à Divisão ora criada.

Art. 3•0 --- A Divisão de Fomento e Experimentação, do Depar-
tamento de Produção Animal, passa a denominar-se Divisão de Fo-
mento da Produção Animal.

Art. 4•9 - A Secção da Experimentação Animal; do Departa-
mento de Produção Animal, fica transformada em Secção de Inse-
minação Artificial, subordinada á Divisão de Fomentos da Produ-
ção Animal.

Art. 5•9 -- As atuais Fazendas Experimentais de Criação, su-
bordinadas à Divisão de Fomento, passam a denominar-se Fazendas
de Criação.

Art. 6.° -- Fica criado, na Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, um lugar de Chefe de Divisão.

Art. 79 - A despesa com o vencimento do Chefe de Divisão,
de que trata o artigo anterior, correrá no presente exercício, pela
verba 113-076-04 (8521).

Art. 8.° ---- Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei cm vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de março de 1947.
Am.cEs LINS
José de Meio Soares de Gouuéa
José Soares de Matos
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DECRETO-LEI N. 11 2.084, DE 13 DE MARÇO DE 1947

Crie, nu Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
o instituto de Zootecnia e contém outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6. 9 , V, do Decreto-lei federal n.
1.202, de de 8 de abril de 1939, e

considerando a necessidade (Ia existência de um órgão especia-
lizado que se dedique ao planejamento e execução das pesquisas no
campo da zootecnia, com o objetivo (te garantir o desenvolvimento
técnico e racional da pecuária mineira, decreta:

Ai t. 1. - Fica criado, na Secretaria (Ia Agricultura, In(llístria,
Comnélcio e Trabalho, o Instituto de Zootecnia (I.Z.), subordinado
à Divisão de Experimentação Animal, do Departamento de Produ-
ção Animal.

Art. 2. - Fica a Fazenda da Gameleira (Pôsto Central de
Monta da Gameleira), com tôdas as suas instalações, dependências,
área de terreno e pertences, incorporada ao Instituto de Zootecnia
ora criado, para sede dos seus serviços.

Art. 3 •v - l'ô(las as pesquisas de interêsse para ài pecuária
mineira serão realizada pelo Instituto de Zootecnia.

Art. 40 -- O pessoal técnico que deverá ter exercício no Ins-
tituto de Zootecnia será designado pelo Departamento de Produção
Animal, com aprovação do Secretário (Ia Agricultura.

Art. 5. -- Fica o Secretário da Agricultura autorizado a baixar
portaiia estruturando e regulamentando o Instituto de Zootecnia.

Art. 6.° ---- As desuesas com a execução dêste Decreto-lei, no
presente exercício, correrão pelas verbas orçamentárias do Departa-
mento de Produção Animal.

Art. 7 • 0 -- Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio ria Liberdade, Belo Horizonte, 13 de março de 1947.
ALCIDES LINS
José de Meio Soares de Gouvêa
José Soares de Matos

5

DECRETO-LEI	2.085, DE 13 DE MARÇO DE 1947

Limites da zona suburbana da cidade de Belo Horizonte.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.°, II, do Decreto-lei federal n.
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Os limites (Ia zona suburbana da cidade de Belo
Horizonte passam a ser os seguintes

"Partindo da Caixa Dgua do Cercadinho em linha reta até
estrada do Barreiro de Cima, nos limites da Vila Rica; daí pela
estrada que vai à Fazenda rio Barreiro de cima até o km. 20, contor-
nando todo ésse povoa-lo até atingir novamente a Vila Rica; dai em
linha meta contornando a Vila Rui Barbosa até o limite do municí-
pio, seguindo por êste até o km. 889 da Rêde Mineira (te Viação; a
seguir, cm rumo ao limite externo da Vila Oeste; pelos limites desta
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Vila e das demais que se sucedem: Carlota de Assis, João Pinheiro
e, em linha reta, até a Vila 1panem, dai em linha reta pela estrada
até a Ressaca atingindo o limite cio município no balneário da Res-
saca e pelo Córrego da Luzia até a confluência dêste com o Córre.
go Cabral; daí pela divisa do municipi 0 até atingir o alto do Cnn.fisco; daí contornando o lugar denominado Saco dos Cavalos ou
Paracatu até atingir novamente os limites do município; e por êste
até o ramal férreo do Matadouro no cruzamento da rodovia pala
o lugar denominado Gorduras de Cima; daí contornando tôda a\r11 Boa Vista, Parque Horto Florestal e Mariano de Abreu e
limites (lesta e Parque Vera Cruz, Cemitério da Saudade, Cruzeiro
do Sul, ex-colônia Adalberto Ferraz, abrangendo-a ex-colônia Afon-
so Pena, inclusive, até o ponto de origem desta demarcação.

At. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.
;'Iieio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de março de 1947.

ALCIDES LINS
João liunci pio Borges

1)ECIIET0-LE1 N. 2.086, DE 13 DE MARÇO DE 1947

Autoriza a doação de terrenos pala a conslrução da Cidade Univer-
suaria

O Interventor Federal 110 Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n. 9 V, do Decreto-lei federal a.'
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à Uni-
versidade de Minas Gerais, os terrenos e benfeitorias constantes de
parte da fazenda I)alva, situados na zona suburbana da cidade de
Belo Horizonte, com -à área de 61 alqueires geométricos e fração,
desapropriados por fôrça do decreto n.° 2.058, de 18 de junho de
1912, para construção da Cidade Universitária.

Art. 2.° -- Os terrenos e benfeitorias mencionados no artigo
anterior só poderão ser utilizados para o fim expresso de nêles serem
edificadas a Cidade Fmiiversjtária e suas dependências, não poden-
do ser alienados no fedo ou cru parte.

Art. 30 Os imoveis objeto da doação reverterão ao patri-
mônio do Estado se, por qualquer motivo, não forem cumpridas
as li nau ilades da doação.

Ar!. 4. Fica ainda o Govêrno autorizado a modificar o con-
trato assinado com a Universidade de Minas Gerais em data (le 3
de novembro de 1943, no sentido do que dispõe êste Decreto-lei.

Art. 5. As condições da doação, neste indicadas, assim
corno a área, confrontações e demais especificações, serão consig-
nadas expressamente, no instrumento a ser lavrado.

Art, 6L 0	lievogani-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.r'tá10 da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de março de 1947.

ALCTDES Liors
José Soares de Matos
lidei onso Ma.(carenjimxs da Silva

DECRETO-LEI N.° 2.087, DE 13 DE M ARÇO DE 1947

Faz alterações 110 quadro de pessoal do DepartanmeimlO Estadual de
Saúde

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, USafl(I0 (ia
sua atribuição que lhe confere o art. 6.", n.° V, do Decreto-lei n.°
1 .2O, de 8 de abril (te 1939, decreta.	-

Ai 1. 1. 0 Ficam feitas, no quadro dc pessoal do Departa-
mento Estadual de Saúde, a que se refere o artigo 79, do Decreto-
lei 1.7,M, (te 3 de junho de 1946, as seguintes alterações:

a) ticamn suprimidos: no quadro da Divisão (te Unidades Sa-
niLatias, 23 (vinte e três) cargos de fiscal sanitário letra D, um em
cada Centro (te Saúde tipo 11; no quadro suplementar do Instituto
"Raul Soares" (Divisão de Assistência Neuro_psiqUiátriCa) , 2 (dois)
cargos de enfermeiro (te 1.0 classe, 2 (dois) cargos (te enfermeiro
(ir . classe, 1 (um) cargo (Te 2.0 escriturário e 1 (um) cargo de
car;)! iteiro;1)) ficam transformados: no quadro (Ia Divisão de Unidades
Sai; Lrias : 32 (trinta e dois) cargos (Te fiscal sanitário letras F
e i e 9 (nove) cargos de guarda sanitário, letra E e D, cio Centro
(te S:iãde Moclêlo (Capital) em 41 (quarenta e um) cargos de guarda
soou àro assini especificados; 2 (dois) letra 1, 2 (dois) letra II, 6
(sei;) letra G, 8 (oito) letra, E, 10 (dez) letra E e 13 treze) letra
1): 2 (vinte e dois) ca de fiscalrgos  sanitário, letras F e E e 12
(doi( ) cargos de guarda sanitário, letras E e C, (los Centros de
Saddc Tipo 1, da Capital, em 34 (trinta e quatro) cargos de guar-
das sanitários, assim especificados: 2 (dois) letra II, 6 (seis) letra

(seis) letra E. 8 (oito) letra E e 12 (doze) letra D; 10 (dez)
cargos de fiscal sanitário, letras F e E e 9 (nove) cavos de guarda
sammitario, letras E e D da Delegacia Sanitária Begion'uil de Juiz de
Fora, em 19 (dezenove) cargos de guarda sanitário, assim especi-
fieii!os; 2 (dois) letra F, O (seis) letra E e 11 (onze) letra D; 7
(sete) cargos (te fiscal sanitário, letra D e C e 5 (cinco) cargos de
guarda sanitário, leira D e C, da Delegacia Sanitária Regional de
Uberaba, em 12 (doze) cargos guardae guarda sanitário, assim especifi-
cados 1 (om) letra E, 3 (três), letm D e 8 (oito) letra C; 6 (Seis)
cUi0S (te fiscal sanitário, letras D e C, e O (seis) cargos de guam (la
sanitário, letra C, das Delegacias Sanitárias Regionais de Pouso Ale-
gre e Montes Claros, em 12 (doze) cargos de guarda-sanitário, assim
cst(( ifitados; 2 (dois) letra D e 10 (dez) letra C; 46 (quarenta e
se cargos de fiscal sanitário letra D, dos Centros (Te Saúde tipo
11, em igual número de cargos de guarda sanitário, letra D; 30
(Pinta) cargos de fiscal sanitário, letra C, dos Postos de Higiene
tipo 1, em igual número (te cargos de guarda sanitário letra C; 10
(dez) cargos (te guarda sanitário, letra B, dos Postos de Higiene
Especializados, em igual número de cargos de guarda sanitário, letra
1); 3 (três) cargos (Te auxiliar de enfermagem, letra D, (10 Centro
(te Saúde M0(lêlO (Capital), em igual número de cargos (te auxiliar
de enfermagem, letra E; no quadro (la Divisão de Lepra, 1 (um)
cargo(ft' atemi(lente, letra D, do Hospital de Lázaros de Sabará, em

m1(u) cargo de 3•0 escriturário;
C) ficam criados: no quadro do Centro de Saúde Modêlo (Di.

visão (le Unidades Sanitárias) 1 (um) cargo (Te auxiliar (le enfer
iiamgcm, letra E; no quadro da Divisao de Higiene Dentária, (Dele-



gacia Sanitáiia Regional de Juiz de Fora), 1 (um) cargo de (tua-
tista letra J; no quadro do pessoal efetivo da Divisão de Lepra, 1
(um) cargo de dentista, letra 1; no quadro su plementar da ColôniaSanta Isabel (Divisão de Lepra), 3 (três) cargos de jornaleiro, com
o vencimento anual cada um (le Cr$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos
cruzeiros) ; no quadro da Divisão de Assistência Neuropsiqujrjca
(pessoal efetivo do Instituto "Raul Soares"), 2 (dois) cargos de au-
xiliar de enfermagem, letra E, 5 (cinco) cargos de auxiliai- de cri-
fermageni., letra C e 1 (um) cargo de porteiro de 1. 11 classe: noquadro (Ia Divisão de Proteção à Maternidade à Infância e à Ado-
lescêiicia, 34 (trinta e quatro) cargos de médico puericultor, letra,
1, para as Unidades Sanitárias do Interior; no quadro do Serviço
de Preventório (Ia Divisão (te Lepra, 3 (três) cargos de médico pue-ricultor, letra 1; no quadro da Delegacia Sanitária Regional de Juiz
de Fora, (Divisão (te Unidades Sanitárias), 1 (um) cargo de aluio-xarife, com o vencimento anual de Cr 12.000,00 (doze mil cru-
zeiros); no quadro supleinent- (lo Hospital Regional de Patos (Id
Minas (Divisão de Doenças Transmissíveis) , 1 (um) cargo ite au-
xiliar de farmácia, com o vencimento anual (te Cr$ 12.000,00 (dozemil Cr uzeiros)

Parágrafo único -- Os vencimentos do cargo de almoxarife (Ias
Delegacias Sanitárias Regionais de Uberada, Pouso Alegre e Montes
Claros ficam equiparados aos de igual cargo da Delegacia Sanitário
Regional (te Juiz de Fora.

Art. 2.	Fica criada no Órgão Diretivo do Departamento Es-tadual de Saúde a Assistência Técnica de Enfermagem.
Art. 3.° Fica transferido para a Assistência Técnica de En-

fermnagem o cargo de enfermeira orientadora letra J, ora perten -cente ao quadro da Escola (te Saúde Pública.
Parágrafo único -- O cargo de enfermeira orientadora a que

se refere o presente artigo, será de confiança do Diretor Geral do
Departamento Estadual de Saúde e o seu provimento se fará medi-
ante escolha entre as enfermeiras do quadro do Departamento Es-tadual de Saúde.

Art. 49 As 99 (noventa e nove) Equipes Móveis do Depar-
tarnento Estadual de Saúde (Divisão de Unidades Sanitárias), cria-
das pelo Decreto-lei n. 1  1 .751, de 3 (te junho de 1946, ficam trans-
formadas em igual número de Postos de Higiene Tipo III, cada uni
com o seguinte pessoal : uni (1) médico sanitarista, letra J, 1 (um)
escrevente microscopista, letra D, 1 (um) guarda sanitário, letra II,
e 1 (uni) servente de 2.' classe, com os vencimentos corresponden-
tes aos cargos respectivos.

§ l. A cada um (los 99 (noventa e nove) Postos de Hi-
giene a que se refere êste artigo, corresponderá um, distrito sanitá-
rio, cuja sede e área serão defermnjna(las pelo Diretor Geral do De-partamento Estadual de Saúde.

2.	Aos funcionários já nomeados para Equipes Móveis,
fica assegurado o vencimento constante (te seus títulos de nomeação.

§ 3.° Os médicos sanitaristas, letra J, que forem designa-dos Pai-, ' os Postos de Higiene Tipo 111, terão direito à gratificaçãoanual (te Cr$ 2.100,00 (dois mil e quatrocentos cruzeiros).Art. 5.	Ficam suprimidos os noventa e nove Postos de As-
sistência Sanitário, folacjzados nos mesmos municípios onde forem
Sci'(Oo', os Postos de Higiene Tipo III a que se refere o artigo an-terior.
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Amt . 6.° - O Diretor da Assistência "Eduardo de Menczes",
de ,lniz de Fora (Divisão de Unidades Sanitárias), e os médicos dos
seus serviços anti-ofídico e anti-rábico, passam t'r, mc.pectiva-
mente, os seguintes vencimentos anuais: Cr 28.800,00 (vinte e oito
mil e oitocentos cruzeiros), Cr$ 21 .600,00 (vinte e um mil e seis-
centos cruzeiros) e Cr' 21.600,00 (vinte e um mil e seiccutos cru-
zeiros)

Art. 79 -- O Serviço de Demografia Sanitário da Divisão de
Demografia e Educação Sanitário compõe-se de duas secções:

a) Secção de Bio-Estatística;
b) Secção de Estatística Médico-Social.
Art. 8. -- Ficam transformados no quadro do pessoal do Ser-

viço de Demografia Sanitária da Divisão de Demografia e Educação
Sanitário : 1 (um) cargo de Chefe (Id Secção em, 1 (um) cargo de
médico sanitarista, letra M, encarregado de chefiar a secção de es-
tatística médico-social; 1 (um) cargo de estatístico, letra C, 1 (um)
cargo (le estatístico, letra Ii, 2 (dois) cargos de estatístico, letra A,
respectivamene, em 1 (um) cargo de 3.' oficial, 1 (um) cargo de
4.' oficial e 2 (dois) cargos de praticante.

Art. 9•9 -. Ao vagar-se o cargo de chefe da secção de bio-es-
tatística, o seu provimento passará a ser feito por médico sanitarista
especializado em hio-estatística, de padrão enuivalente ao do encar-
regado de chefiar a secção de estatística médico-social.

Art. 10 As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto-lei correrão por conta do saldo resultante (Ias extinções
e transformações de cargos ora verificadas no quadro de pessoal
efetivo do Departamento Estadual de Saúde.

Art. 11 --- Ëste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palãcio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 (te março de 1947.
ALCIDES LINS
lide fonso Mascarenhas da Silva
José Soares de Matos

I)ECRETOLEI N.° 2.088, DE 13 DE MARÇO DE 1947

I)ou prédio (10 Estado mi Sociedade de Proteção à Infânc ia de Santa
Luzia

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6. 1 , n. V, do Decreto-lei federal
n. 1 .202, ite	abril de 1939, (tecreta

Art. 1.' E' doado à Sociedade de Proteção à Infância de
Santa Luzia, para nêle sei- instalado o "Instituto São Jôiiimo", O

prédio de propriedade cio Estado situado à rua Floriano Peixoto,
naquela cidade, e onde vem funcionando o referido Instituto.

Art. 2. --- Da escritura de doação constará a cláusula de re-
verscm cio imóvel ao patrimônio do Estado, na hipótese de extinção
da Sociedade de Pi oteção á Infância de Santa Luzia.

Ari. 3.'	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 (te março (te 1947.
ALCIDES UNS
Jose Soares de Matos
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DECIiETO-LEI	.089, DE 13 DE MARÇO DE 1917

Concco'c isenção de impôslo de IFOHSW jSSÕO de propriedade imóvel
ilitervivos à Sociedade Mineira de Amparo à Maternidade e à

Infància

O Jtervenkn Federal no Estado de Mina; (eríds, u'iido (la
atribuição que lhe confere o artigo 6. 1, o.' V, do D 1 h-i l('yr.Ll
n.' 1.2U2,  1e 8 de abril de 1939, decreta

Art . 1.0 É concedida isenção do ilirpôsbi te Iruisiiiissão de
propriedade imóvel inter-vivos à Sociedade Mineira de Aiiipaiii à
Maternidade e à Infância, relativamente ao terreno que lhe foi doado
pelo Estado, cru virtude do Decreto-lei , i.Q 2.040, ile 5 de fevereiro
do corrente ano.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições, em contrário, enlrandj
e Decreto-léi em vigor na data de sua publicação

atício da Liberdade, Belo iiuiizml te, 13 dc ri 1r dc 1917.
\i:ioiar LINS

Ei:(: p l:l( q L1,1 .\. 'jn, DE 13 DE MARÇO DE 1947
íJispe	f) e ((li .''	'( ) jO do coletor, eia comissão, do Jluirieípio

(te Patos de Minas

1) late cc e ter!! no Estado dc nas Gerais, tirando da
ati'ihtiiçao que lhe coa Í ccc o artigo 6.°, 11. 0 V, do Decreto-lei federaln. 9 1.202, de 8 de abril de 1939, e considerando que o Sr. José An-
tônio da Silva conta mais de trinta e cinco anos de serviços ao Es-
tado, dos quais seis como coletor, em comissão, do Município (te
Patos de Minas, decreta

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a concedei VIO
Sr. José Antônio da Silva, fiscal de rendas do Estado, em exercí-
cio, há mais de seis anos, do cargo de coletor estadual no Município
de Patos de Minas, aposentadoria neste óltinio cargo nos têrmos
(10 artigo 186, do Decreto-lei n.° 804, de 28 de outubro de 1941, e
artigo 191, § 1.0 da Constituição Federal, após a contagem, na for-
ma da lei, do seu tempo de serviço.

Art. 2.	O presente Decreto-lei entrará em vigor na (lata de
sua publicação.

P:ih'icjo da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de março de 1947.
ALCIDES UNS
José Soares de—Matos
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1.' --- A Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trahe3o, reeStl'uttira(la por êste l)ecreto-lei, será constituída por
vrj(5 (3JL1(IrOs de carreira lotados por serventes e porteiros, telefo-
nishe4. motoristas, escriturários, artífices, prático rurais, auxiliares
técnicos, radiotécnicos, redatores, agrimensores, dentistas, médicos,
enp'nheiros, veterinários, agrônomos, auxiliares administrativos e
oficiais administrativos, classificados por padrões numéricos e alfa-
béLicas, com os vencimentos constantes dêste Decreto-lei.

Parágrafo único — O Instituto de Tecnologia Industrial fica à
mai'gcin da presente reforma, obe(leCcfl(lO a uranizaÇãO própria.

Art. 2.° -- Ficam aprovados os seguintes padrões, com os ven-
cimentos mensais correspondentes

Cr$

Padrão 1 ..........................
Padrão II ..........................
Padrão III ........................
Padrão IV ........................
Padrão V	......................
Padrão VI ......................
Padrão VII ........................
Padrão A .........................
Padrão B ........................
Padrão C	......................
Padrão 1) ......................
Padrão F.........................
Padrão F ........................
Padrão G ........................
Padrão H	......................
Padrão 1 ........................
Padrão J .......................
Padrão K ........................
Padrão 1.........................
Padrão M	.......................
Padrão N	.......................

Art. 3.°	Ficam assim fixadas as diversas carreiras e estabele-
cidos o início e o final de cada uma

1 .- Serventes e Porteiros

Início de carreira — Padrão I.
Final de carreira — Padrão V.

540,00
690,00
840,00
990,00

1.170,00
1. 3,50,00
1 . 530,0

600.00
810,00

1.020.00
1.200,00
1.440,00
1 .620,00
1.800,00
2.100,00
2.400,00
2. 700.00
3.000,00
3. 600,00
4.050,00
5.100,00

II - Telefonistas
DECRETO-LEI N.° 2.091, DE 14 DE MARÇO DE 1917

Reorganiza o quadro de pessoal da Secretaria da Agricultura, liulús-
Iria, Comércio e Trabalho e contém outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.', n.° V, do Decreto-lei federal
n. 1.202, de 8 de abril de 1939. decreta

Início de carreira	Padrão 1.
Final de carreira -- Padrão II.

III a— Motoristas

Início de carreira — Padrão III.
Final de carreia - Padrão VII.



IV - Escriturários

Início de carreira	adrão "A".Final de carreira	Pai Io "G"

	V	Artífices

Início de carreira	li(Iij( ''A"
Final dc carreira -	Patrão "11 11 .

	VI	Práticos Rurais

Início de carrtiri --- E1íl15 () "A".Final de carreira - Pa(lrj () "G"
Vil : Auxiliares Técnicos

Início de carreira - Padrão "11".
Final de carreira - Padrão "1".

	

VIII	Radiotécnicos

Início (te carreira
Final de carreira --- Ri(Ira( ) ''E'' II - Telefonistas

2 lugares Padrão "1".
2 lugares Padrão "II".

III - Motoristas

3 lugares Padrão "III".
3 lugares Padrão "IV".
2 lugares Padrão "V".
1 lugar Padrão "VI".
1 lugar Padrão "VII".

IV - Escriturários

10 lugares Padrão "A".
20 lugares Padrão "B".
12 lugares Padrão "C".
9 lugares Padrão "D".
5 lugares Padrão "E".
2 lugares Padrão "F".

1 lugar Padrão "G".

V - Artífices

7lugares Padrão "A".
:t lugares Padrão "B".
2 lugares Padrão "C".
2 lugares Padrão "D".
2 lugares Padrão "E".
1 lugar Padrão "F".
1 lugar Padrão "G".
1 lugar Padrão "H".
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XVI - Auxiliares e Oficiais Administrativos

	

Início de carreira	Padrão "A".
Final de carreira - Padrão "L".

e
§ 1 . 0 - Na carreira de auxiliares e oficiais administrativos,

serão chamados Auxiliares Administrativos os funcionários classifi-
cado até o padrão "1-1" e, a partir do padrão "1", até "L" - final
de	---- a denominação será de Oficial Administrativo.

2. - Na carreira de serventes e porteiros, serão chamados
Serventes os funcionários classificados do padrão "1" ao padrão "IV"
e, ao padrão "V", fica reservada a denominação de Porteiro.

Art. 4.° - Será o seguinte o quadro geral da Secretaria da
Agricultura

1	Serventes e Porteiros
19 lugares Padrão "1".
9 lugares Padrão "II".
4 lugares Padrão "III".
2 lugares Padrão "IV".
1 lugai Padrão "V".

	

IX	Redatores
Inicio (te carreira-- - l'adrãc) "1)".
Final de carreira	Padrão "K".

	

X	Agrimensores

InícIo de carreira - Padrão "E".
Final de carreira -- - Padrao "Ei"

XI - Dentistas

Início de (arleila - - Pailraii "E''.
Final de carreira

	

XII	Médicos
Início de carreira -- Padrão "II".
Final de carreira -- Padrão "J".

	

XIII	Engenheiros
Início de carreira ---- Padrão "E".
Final de carreira ---- Padrão "L"

XIV - Veterinários
Início de carreira ----- Padrão "11".
Final de carreira --- Padrão "L"

XV - Agrônomos

Início de carreira - fadrão
Final de carreira - Padrão
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XI - Dentistas

ilugar Padrão "E".
1 lugar Padrão "F".
1 lugar Padrão
1 lugar Padrão

XII - Médicos

1 lugar Padrão "H".
1 lugar Padrão
1 lugar Padrão "J".

XIII - Engenheiros

3 lugares Padrão "II".
2 lugares Padrão "1".
2 lugares Padrão ".1".
1 lugar Padrão
1 lugar Padrão

XIV - Veterinários

25 lugares Padrão "H".
8 lugares Padrão "1".
7 lugares Padrão "J".
3 lugares Padrão "K"
2 lugares Padrão "L".

XV - Agrônomos

25 lugares Padrão
8 lugares Padrão
5 lugares Padrão
4 lugares Padrão
2 lugares Padrão

XVI - Auxiliares e Oficiais Administrativos

28 lugares Padrão "A".
18 lugares Padrão "B".
18 lugares Padrão "C".
18 lugares Padrão "D".
17 lugares Padrão "E".
16 lugares Padrão "F".
13 lugares Padrão "6".
10 lugares Padrão
10 lugares Padrão
10 lugares Padrão
10 lugares Padrão
2 lugares Padrão "L".

XVII - Procurador da Junta Comercial
1 lugar Padrão "M".

XVIII - Assistente Jurídico
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VI - -- Pi'i1 iCOS flui-a is

17 lugares Padrão "A".
17 lugares Padrão "B".
8 lugares Padrão "C".	 LI

6 lugares Padrão "D".
4 lugares Padrão "E".
2 lugares Padrão "F".
2 lugares Padrão "G".

VII ---- Auxiliares Técnicos

15 lugares Padrão "B".
15 lugares Padrão "C".
12 lugares Padrão "D".
8 lugares Padrão "E".
6 lugares Padrão "F".
3 lugares Padrão "6".
:t lugares Padrão "Ii".
2 lugares Padrão "1".

VIII	Radiotécnicos
o

1 lugares Padrão "B".
3 lugares Padrão "C".
3 lugares Padrão "D".
. lugares Padrão
2 lugares Padrão

lugar Padrão "G".
1 lugar Padrão "li".
1 lugar Padrão "1"
1 lugar Padrão "J".
1 lugar Padrão "K".

Redatores

ugares Padrão "1)".
2 lugares Padrão "E".
3 lugares Padrão "F".
2 ]ugares Padrão "G".
1 lugar Padrão "H".
1 lugar Padrão "1".
1 lugar Padrão "J".
1 lugar Padrão "K".

X - Agrimensores

6 lugares Padrão "E".
5 lugares Padrão "F".
5 lugares Padrão "G".
4 lugares Padrão "11".
2 lugares Padrão "1".
2 lugares Padrão "J".
1 lugar Padrão "K".

1

o



1 lugar Padrão "N".
XIX - Botânico

1 lugar Padrão "K".

XX -- Superintendentes

10 lugares Padrão "N".

XXI - Chefes de Divisão
41 lugares Padrão "M".

Art . 5 A distribuição dos funcionários (Ias diversas carrei-
ras será feita pelo Secretário da Agricultura, tendo em vistas as ne-
cessidades de cada Departamento.

Parágrafo único - Caberá ao Superinten dente de cada Depar-
tamento determinar as atribuições dos funcionários que lhe forem
subordinados.

Art. 6.° - Ficam extintos todos os cargos, isolados ou de car-
reira, cujos ocupantes forem classificados de acôrdo com o presente
Decreto-lei.

§ 1 . - A classificação dos funcionários se fará sem prejuízo
de vencimentos.

§ 2. 1 Os cargos cujos ocupantes não puderem ser aproveita-
dos na presente reforma, passarão a constituir uni quadro suplemen-
tar, único, da Seci-etaria (Ia Agricultura.

Art. 7•0 - O Departamento Administrativo da Secretaria da
Agricultura fará apostila nos títulos dos funcionários classificados
de acôrdo com o presente Decreto-lei.

Art. 8 . r	Fica criado na Secretaria da Agricultura, um (1)
cargo de Botânico, com vencimentos do padrão "K".

Art. 9 -- O Procurador da Junta Comercial será classificado
no padrão "M", com a mesma denominação.

Art. 10 Para a lõtação dos quadros criados com o presente
Decreto-lei serão aproveitados, exclusivamente, os atuais funcioná-
rios da Secretaria da Agricultura, que serão classificados de acôrdo
com os quadros anexos.

Art. 11 - Ficam transferidos para o quadro geral da Secreta-
ria da Agricultura, um (1) cargo de administrador e um (1) de

- desenhista, do Instituto Químico-Biológico, cujas verbas já constam
do orçamento da Secretaria.

Ar!. 12	O Assistente Jurídico da Secretaria da Agriculturaserá classificado no padrão "N".
Art. 13 As admissões posteriores à classificação de que trata

o artigo 10 sômente poderão ser feitas para o padrão inicial de cada
carreira, mediante concurso de provas ou títulos.

Art. 14 - As promoções sempre serão feitas de um padrão a
outro imediatamente acima, observadas a respeito as disposições do
Decreto-lei n.° 804, de 28 de outubro de 1941.

Art. 15 H- Anualmente os Superintendentes de Departamento
aprese ntai-ão ao Secretário da Agricultura os boletins de mereci-
mento dos funcionários que lhes forem subordinados, para as devi-
das promoções, que serão feitas de acârdo com o Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis do Estado.
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Parágrafo único ---- O Secretário da Agricultura designará uma
comissão de três Superintenadentes para, sob sua presidência, proce-
der à apreciação dos boletins de merecimento e antiguidade.

Art. 16	Os funcionários classificados nos padrões "M" e
serão chamados, respectivamente, Chefes de Divisão e Superinten-
deiiti de Departamento.

1. - O preenchimento das vagas verificadas nos padrões "M"
e "N", será feito exclusivamente por ocupantes dos padrões imediata-
me;Ie inferiores, respeitadas as condições de capacidade que a lei
estabelecer.

2.° -- Os cargos do padrão "M", que excederam ao limite de
Divisães existentes na Secretaria, serão automnàticamnente extintos, a
nme(tala que se vagarem.

Art. 17 -- Fica facultada ao Secretaria da Agricultura a de-
signação de funcionários a classificados nos padrões "J" a "L" para
chefiar Secções e Serviços, sem outras vantagens além das do prõ-
piou cargo.

Parágrafo único - Quando a designação para chefiar uma Sec-
çÍ -io recair em funcionário classificado em padrão inferior ao da
letra "1", perceberá o mesmo as vantagens dêste padrão.

Art. 18 - A despesa com os vencimentos do pessoal constante
dos quadros aprovados por êste Decreto-lei correrá por conta das
verbas de pessoal efetivo (ia Secretaria da Agricultura, aprovadas
para o corrente exercício.

Parágrafo único - Para o refôrço necessário das verbas refe-
ridas neste artigo, ficam efetuadas no orçamento vigente as trans-
ferências abaixo discriminadas

para a verba 113-073-03 (8040) -
113-077-21 (8513) -
113-074-07 (8070)

- para a verba 113-074-03 (8070) -
da verba	113-074-07 (S070).---
da verba	133-092-22 (8574) --
da verba	113-081-04 (8320) -

- para a verba 113-074-03 (8090)
113-075-23 (8573)
113-075-03 (8570) -- Cr$ 152. 640,00, sendo
113-075-07 (8570)	Cr$ 63 840,00 e
113-078-22 (8543) -	Cr$ 88 800,00;
113-076-03 (8520)	Cr$ 822 600,00, sendo
113-076-04 (8520)

	Cr$ 46 440,00, e
113-092-22 (8574)	Cr$ 776 160,00;
113-077-03 (8510)	Cr$ 724 404,00, sendo
113-077-04 (8510)

	Cr$ 54 000,00 e
113-092-22 (8574)	Cr$ 670 404,00;
113-078-03 (8540) - Cr$ 13 680,00, sendo
113-076-07 (8520)	Cr$

	6 000,00, e
113-092-22 (8574)	Cr$	7 680,00;
113-079-03 (8320)	Cr$ 153 280,00, sendo
113-079-07 (8320) - Cr$ 10 800,00 e
113-092-22 (8574) -- Cr$ 147 480,00;
113-080-03 (8320) - Cr$ 30 600,00, sendo
113-077-07 (8510) - Cr$ 27 600,00 e
113-077-21 (8513) - Cr$	3 000,00;

Cr$ 108. 000,00 - da verba
Cr$ 46.800,00 e
Cr$ 61 .200,00
Cr$ 360. 720,00, sendo
Cr$ 17.520,00;
Cr 336. 720,00 e
Cr$	6.480,00;
Cr$ 80.640,00 da verba

para a verba
da verba
(ia verba

rara a verba
da verba
da verba

para a verba
da verba
(Ia verba

para a verba
da verba
mIa verba

1)IFi a verba
da verba
da verba

para a verba
da verba
da verba



para a verba 113-08 1-03
113-077-21

-- paia a verba 113-082-03
da verba	113-082-04
(la verba	113-076-23

para a verba 113-083-03
(la verba	113-083-04
da verba	113-077-21

-- pala a verba 113-084-03
(ia verba	113-084-04
(Ia verba	113-077-21
da verba	113-076-23

- paia a verba 113-086-03
113-092-22

para a verba 113-087-03
113-092-22

para a verba 113-088-03
da verba	113-088-04
da verba	113-077-21

para a verba 113-089-03
113-077-21

para a verba 113-090-03
da verba	113-090-04
(la verba	113-092-22

pala a verba 113-091-03
da verba	113-092-03
d:i verba	113-091-07
da verba	113-078-22

pari a verba 113-093-03
da verba	113-090-07
da verba	113-078-07
da verba	113-084-07
da verba	113-075-23

(8320) -	. 3 1099	da verba

Cr$ 117.000,00, sendo
Cr$ 77.040,00 eOdU)	Cr$ 39.960,00;
Cr$ 42.43000: sendo

(8320) -Cr	32.400,00 e(813)	Cr	10.080,00;(9320)	Cr$ 140. 400,00, senda
(8320)	Cr$ 38.280,00;
(8513) - Cr$ 32.120,00 e
(8523)	Cr$ 70.000,00;
(8310) - Cr$	1.800,00	da verba
(8574)
(8320) - Cr$ 2.160,00 - da verba
(8574)
(8320) - Cr$ 36.360,00, sendo
(8329) - Cr$ 30.480,00 e
(8513)	- Cr$	5.880,00;
(8320)	Cr$ 11.040,00 - da verba
(8513)
(8560) - Cr$ 573.120,00, sendo
(8560) - Cr$ 16.560,00 e
(8574) - Cr$ 556.560,00;
(8590) - Cr$ 263.520,00, sendo
(8570) - Cr$ 49.680,00;
(8590)	Cr$ 40.000,00 e
(8543) - Cr$ 173.840,00;
(8570) — Cr$ 196.680,00, sendo
(8560)	Cr$ 34.200,00;
(8540)	Cr$ 74.800,00;
(8320) - Cr$ 50.320,00 e
(8573)	Cr$ 37. 360,00.
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Art. 2. - O atual vencimento do Fiel de Tesoureiro da Secreta-
ria das Finanças, passa a ser de Cr$ 2.100,00.

Art. 3. - Para atender às despesas com os vencimentos dos
cargos acima, fica transferida a importância de Cr$ 23.760,00 (vin-
te e três mil cruzeiros) da verba 063-03 (8070), do orçamento vi-
gente da Secretaria das Finanças.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
este Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de março de 1947.
ALCIDES LINS
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N.° 2.093, DE 14 DE MARÇO DE 1947

Prorroga por doze meses o prazo a que se refere o artigo 1. 9 do Decre-
to-lei n.° 1.632, de 16-1-1946

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6., n. 9 5, do Decreto-lei federal
n. 1.202, de 8-4-1939, decreta:

Art. 1 .0 - Fica prorrogado por doze (12) meses, a contar de 18
de janeiro do corrente ano, o prazo a que se refere o artigo 1 . 0 do
Decreto-lei estadual número 1.632, de 16 de janeiro de 1946.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de março de 1947.
ALCIDES UNS
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N.è 2.094, DE 14 DE MARÇO DE 1947

Ari. 19 - Revogadas as disposições em contrário, o presente
Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de março
(te	1917.

\LCIDES UNS
José de Meto Soares de Gouvêa
.JOS(	3a1'r: il	ita!os

DECRETO-LEI N. 2.092, DE 14 DE MARÇO DE 1947

Reajusta vencimentos, cria cargo e dó outras providência.s

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica criado, na Secretaria das Finanças, o cargo de
Auxiliar de Tesoureiro, com o vencimento mensal de Cr$ 1.350,00.

Cria o Hospital de Neuro-psiquiatria Infantil e o Instituto de Psico-
Pedagogia, subordinados à Divisão de Assistência Neuropsi -
quiátriccz do Departamento Estadual de Saúde.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que lhe confere o artigo 6., n.° V, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1 . 0 Ficam criados, nesta Capital, o Hospital de Neuro-
psiquiatria infantil e o Instituto de Psico-pedagogia, subordinados
à Divisão de Assistência Neuropsiquiátrica, do Departamento Es-
tadual de Saúde.

§ 1 . 0 O Hospital a que se refere o presente artigo será des-
tinado a atender à hospitalização e tratamento de crianças, de am-
bos os sexos, portadoras de doenças nervosas e mentais.

§ 2.° - O Instituto de Psicopedagogia será destinado à clas-
sificação e orientação pedagógica de crianças anormais.

Art. 2. 0 - O Hospital disporá, para atender às suas finalida-
des, de clínicas especializadas e gerais, de serviços de ambulatórios

Art. 3.1 - O Instituto de Psicopedagogia disporá de clínicas es
pecializadas e secções de orientação psico-pedagógica.



Por ano

Cr$
28.000,00
25.000,00
21.600,00
21.600,00
21 .600,00

21.600,00
21.600,00
21.600,00
18.000,00
18.000,00
12.000,00
9.600,00
7.200,1)0
7.200,1)1)

Para 10
meses

Cr$
24.000,00
21.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00

18.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
ti. 000,00
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Art. 4.° Os quadros e os vencimentos do pessoal técnico e
administrativo do Hospital e do Instituto serão os constante; das
tabelas anexas do presente Decreto-lei.

Art. 5.' - ?o provimento de cargos que constituem os qua-
dros do Hospital e do Instituto serão sempre atendidas :s exigên-
cias dos Decretos-leis 804 de 28 de outubro de 1941 (Estatuto dos
Funcionários Públicos) e 1.751 de 3 de junho de 1946 (reoganiza-
ção do Departamento Estadual de Saúde).

Art. 6. 1 - O Diretor do Departamento Estadual de Saúde man-
dará organizar o regulamento dos órgãos criados pelo preenle
Decreto-lei, submetendo-o em seguida à aprovação do Chefe do
Govêrno.

Art. 79 - O Hospital e o Instituto poderão despender, no exer-
cício corrente, com os serviços de instalação e para as necessidades
de manutenção, inclusive alimentação, vestuário e pagamento do
pessoal extranumerário, até a importância de Cr$ 1.298.500,00
(um milhão duzentos e noventa e oito mil e quinhentos cruzeiros),
de acôrdo com a discriminação organizada pelo Diretor Geral do
Departamento Estadual de Saúde e aprovada pelo Chefe do Govêrno,

Art. 8.° •- As despesas previstas pelos artigos 4.' e 5.° do pre-
sente Decreto-lei correrão por conta da dotação a que se refere o
Decreto-lei número 1.974, de 27 de dezembro de 1946.

Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de março de 1947.
ALCIDES LINs
JI(/efonso Mascarenhas da Silva
José Soares de Matos

27 -

	1 Terceiro oficial ............	11.880,00
1	Quatro oficial ............	10.44 0,1)0
2 Praticantes a Cr$ 7.200,00 -	14.400,00
1	Porteiro ................	6.840,00

Gratificação
Para pagamento de um psiquiatra co-

	

missionado como Diretor ......	3.600,00
Pessoal Extranumerário

Para pagamento a guardas, servente, co-
zinheira, copeiros, duchistas e ou-

	

tros servidores ............	240.000,00

INSTITUTO DE PSTCO-PEDAGOGIA
Pessoal técnico e administrativo

	1 Psiquiatra, letra K . . . . . . . .	21.600,00
1 Orientadora psico-pedagógica, le-

	

tra K .. .. .. .. .. .. .. ..	21.600,00

	

4 Regentes de classe a Cr$ 11.160,00	44.640,00
2 Auxiliares de ensino, a Cr$.

6000,00 ..............12.000,00

Gratificação
Para pagamento de um psiquiatra co-

	

missionado como Diretor .. .. ..	3.600,00

SERVIÇO DE NEURO-PSIQUIATRIA INFANTIL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÜDE
HOSPITAL DE NEURO-PSIQUIATRIA INFANTIL

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

QUADRO EFETIVO
Unidade	 Especificação

1 Psiquiatra, letra M ........
1	Psiquiatra, letra L ..........
1	Psiquiatra, letra K ..........
1 Médico internista, Letra K
1 Médico residente, letra K ......
1 Médico oftalmo-otorrinolaringolo-

gista, letra K ............
1 Médico cirurgião, letra K .
1 Médico laboratorista, letra K
1 Farmacêutico, letra J ......
1 Cirurgião-dentista, letra J - -
1 Enfermeira, letra G ........
1 Auxiliar de enfermagem, letra E
1 Auxiliar de enfermagem, letra C
1 Auxiliar de enfermagem, letra C

Unidade	 Especificação	 Por ano

Cr
Para móveis, maquinários e apare-

lhos ................	60.000,00
Para combustíveis, lubrificantes e ac-

cessórios ..............	- -	36.000,00
Para expediente e utensílios	 24.000,00
Para material médico e dentário - - . -	24.000,00
Para medicamentos ..........	•	60.000,00
Para vestuário e alimentação -	- . • -	300.000,00
Para funerais ............ • . . -	12.000,00
Para fôrça, luz e água ......	12.000,00
Para eventuais ............	24.000,00
Para aquisição de material de insta-

lação	..............

DECRETO-LEI N.° 2.095, DE 15 DE MARÇO DE 1947

Altera dispositivo do Decreto-lei n.° 1 .752, de 4 de junho de 1946

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n.' V, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:
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Art. 1.0 - Fica revogado o item II do artigo 5.° do Decreto-lei
n.9 1.752, de 4 de junho de 1946, passando para o Departamento de
Economia da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra.
balho, a Feira Permanente de Amostras, com exclusão do Estádio
Benedito Valadares e do cinema Paisandu, que ali funciona, (lepen.
dências essas que continuarão subordinadas ao Departamento de Co.

	

mércio da mesma Secretaria.	 -
Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de março de 1947.

ALCIDES LINS
José de Meio Soares de Gouvéa

DECRETO-LEI N.° 2.096, DE 15 DE MARÇO DE 1947

Doa terreno à Congregação das irmãs do Sagrado Coração de Maria

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6.°, n. 9 V, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar
Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, com sede em
Araguari, para nele serem construídas as instalações destinadas ao
Ginásio feminino que a Congregação mantém na cidade de Pará de
Minas, o imóvel adiante descrito, ali situado, com a área de vinte e
sete mil oitocentos e cinqüenta metros quadrados (27.850 ms2)

Art. 2. 9 - O terreno referido no artigo anterior será destacado
da "Chácara" ou "Chácara do Orsini", adquirida pelo Estado de
Minas Gerais, por escritura pública de 21 de dezembro de 1939, e
fica compreendido dentro das seguintes divisas: parte do ponto cm
que o prolongamento da rua Dr. Higino, lado direito do alinhanien.
to, corta o ribeirão Paciência; continuando no mesmo alinhamento,
vai a um ponto que fica a cento e vinte (120) metros de distância
do ponto de partida; daquele segue em linha reta que mede cento
e oito metros (108 mts.) no rumo de 67°,30" S. 0. até a curva do
citado ribeirão e por êste abaixo até oponto de partida.

Art. 3.° A Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Ma.
ria se obriga a iniciar as obras destinadas ao seu Ginásio, em Pará
de Minas, dentro do prazo de sessenta dias a contar da data da es-
critura de doação que lhe outorgar o Govêrno do Estado e a termi-
nar as mencionadas obras no prazo de três anos, a contar também
da data da escritura de doação.

Art. 4•o - A Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Ma-
ria não poderá, sob qualquer pretexto, alienar o imóvel, objeto dês-
te I)ecreto-lej, nem dar-lhe outro fim que não seja o da educação pri-

á	e secundária femininas.
Art. 50 - O te"reno, objeto do contrato, reverterá ao patrimô-

nio do Estado se as obras não forem concluídas no prazo estipula-
do no artigo 3•0 ou 5e forem, por qualquer motivo, desvirtuadas as
finalidades da doação.

Art. 6.1 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de março de 1947.
- ALCIDES UNs

José Soares de Matos
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO-LEI N. Q 2.097, DE 15 DE MARÇO DE 1947

Doa terreno ao Paraense Esporte Clube

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 6., n.° V, do Decreto-lei federal
a.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1 . 0 Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao
"Paraense Esporte Clube", daquela cidade, a área de sete mil metros
quadrados (7.000 ms2) a ser destacada dos terrenos da "Chácara
do Orsini" e que fica compreendida entre a curva do ribeirão Paci-
ência e o valo (1v divisa coto os terrenos em que se acham construídas
as instalações da Usina Inconfidência (Fábrica de Óleo) em Pará
de Minas.

Art. 2.° - O Paraense Esporte Clube se obriga a construir suas
instalações no referido imóvel no prazo de dois (2) anos.

Art. 3 • 9 - O terreno, objeto do contrato, reverterá ao Patrimô-
nio do Estado, sem indenização, se o donatário se extinguir ou se
forem desvirtuadas as finalidades da doação.

Art. 4•0 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de março de 1947.
ALCIDES LINS
José Soares de Matos

DECRETO-LEI N.0 2.098, DE 15 DE MARÇO DE 1947

Reorganiza o quadro de funcionários da Oficina-Escola "Alfredo Pinto"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições, decreta:

Art. 1 . 0 - A Oficina-Escola "Alfredo Pinto" terá o seguinte qua-
dro de funcionários:

Cargos	 Vencimento anual
1	Diretor ......................36.000,00
1	Médico ......................24.000,00
1	Dentista ......................24 .000,00
1	Ecônomo de 2.0 classe ............11.640,00
1	2.	escriturário .................12.000,00
1 Porteiro de 2. classe ..............7.080,00
1	Servente de 2. 1 classe ..............5.760,00
1	Servente de 3. classe ..............5.160,00
1 Chefe Geral das Oficinas ..........24.000,00
1	Mestre Alfaiate ..................18.000,00
1 Mestre Sapateiro ................18.000,00

o
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1 Inspetor	 6.840,00
1 Professor de Ginástica ............13.200,00
1 Contabilista Chefe do Escritório ......18.000,00
1	Assistente de Disciplina ............20.400,00
1	Cozinheiro	....................5.640,00
1	Ajudante de Cozinheiro ............5.040,00
1	Horticultor ......................7. 200,00
1	Tesoureiro ....................16.200,00
1	Capelão ........................9. 600,00
3 Auxiliares de Escritório, a Cr$ 9.600,00 .	28.800,00
1	Almoxarife ....................12.000,00
1	Motorista de 1.' classe ..............12.000,00
1	Mestre de carpintaria ..............18.000,00
4 Oficiais de 1.' classe, a Cr 12.000,00 . . .	48.000,00
4 Oficiais de 2.' classe, a Cr$ 9.600,00 ......38.400,00
2 Oficiais de 3. 1 classe, a Cr$ 7.200,00 . . .	14.400,00
1	Mestre de Mecânica ................18.000,00
1	Oficial de 1.' classe (mecânica) ........12.000,00
1 Oficial de 2.' classe (mecânica) .. .. .. ..	9.600,00
1	Mestre de fundição ................18.000,00
1 Oficial de 1.' classe (fundição) .. .. .. ..	12.000,00
1	Mestre de serraria ................18.000,00
2 Oficiais de 1. 4 classe (serraria), a Cr$

12.000,00 ......................24.000,00
2 Oficiais de 2.' classe (serraria), a Cr$.

9.600,00.............................19.200,00
1 Mestre de Oficina de Consertos de Autos	21.240,00
6 Oficiais Especializados, a Cr$ 16.800,00 .	100.800,00
3 Oficiais de 1.' classe, a Cr$ 12.000,00 . . .	36.000,00
2 Ajudantes, a Cr$ 6. 000,00 ............12.000,00
9 Guardas, a Cr$ 7.200,00 .. .. .. .. .. ..	64.800,00
4 Lavadeiras, a Cr$ 4.800,00 ..........19.200,00
3 Faxineiras, a Cr$ 3.600,00 ............10.800,00
Art. 2." As despesas decorrentes do presente Decreto-lei cor-

rerão por conta das verbas orçamentárias próprias, ficando o Govêr.
no autorizado a suplementá-las nos têrmos do artigo 11 de Decreto-
lei federal n.° 2.416, de 1940.

Art. 3." - As rendas industriais da Escola passarão a ser, obri-
gatóriamente, recolhidas à Secretaria das Finanças, observado O (lis.
posto no Decreto n.° 11.734, de 25-12-1934.

Art. 4." - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

l'alácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de março de 1947.
ALCIDES LINS
João Eunápio Borges
José Soares de Moios

DECRETO-LEI N. 2.099, DE 17 1)E MAPC() l)F 1917

Concede isenção de impostos á Legião Brasileiro de Assisincia

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o irt. 6.". n." V, do Decreto-lei federal
1.202, dc 8 dc :dnil dc 1939, decreta

1.	E' oteWda à Legião Brasileira de Assistência
iSença	de todos os ilOt)OStOS estaduais.

Parágrafo único - A isenção atinge todos os bens, rendas e ser-
viços da referida sociedade, assim como tôdas as operações em que
figure como donatária, adquirente 011 cessionária de bens ou di-
reitos de qualquer natureza.

Art. 2." - O presente Decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revoga(las as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de março de 1947.

ALCTDES UNS
.José Soares de Mulos

DECRETO-LEI N. 2.100, DE 17 DE MARÇO DE 1947

Dis põe sóbre vencimentos de autoridades e funcionários
da Justiça Militar.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.°, n." V, mIo Decreto-lei federal
1.202, mIe 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1."	Ficam fixados em Cr$ 6.000,00 os vencimentos men-
sais do Juiz Civil do Tribunal Superior da Justiça Militar.

Parágrafo único - Os Juízes Militares do referido Tribunal,
nk'm dos vencimentos de suas patentes, terão a gratificação mensal
mue for necessária para igualar os seus aos vencimentos daquale
Juiz.

Art. 2. -- O Procurador Geral passa a perceber, mensalmen-
te, Cr$ 5.000.00.

Art. 3." -. Os vencimentos do Auditor da Justiça Militar fi-
cam elevados para Cr$ 5.000,00, mensalmente.

Art. 4." - O Secretário do Tribunal além dos vencimentos de
sua patente, terá a gratificação mensal de Cr$ 500,00.

Art. 5."	Os demais servidores (Ia referida Justiça terão os
seguintes vencimentos mensais:

CR$.
1)	Prrnntor ..................2.500,00
1) --- Advogado de ofício ............2.500,00
1)	Escrivão da Auditoria ..........1.500,00

Art. (;. O pagamento das despesas decorrentes desta lei será
feito pelas verbas próprias, que serão oportunamente suplementa-
las.

7•	Êste Decreto-lei entrará cm vigor na (lata de sua
'publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de Março de 1947.

ALCIDES LINS
João Enuápio Borges
José Soares de Motos



DECRETO-LEI N 2. 101, DE 31 DE MARÇO 1)E 1947

Fira o subsídio dos deputados à Assembléia Legislativa do Es/cujo
e a verba de representação de seu Presidente.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da ati-i hui-
ção que lhe confere o artigo 6.', a.' V, do decreto-lei federa 0.0
1.202, de 8 ele abril de 1939, decreta:

Art. 1.' -- Os deputados á Assembléia Legislativa do Esl:olo
de Minas Gerais, durante o exercício de 1947, vencerão o subsídio
mensal de Cri 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) e mais Cr 1i0,00
(cento e cinqüenta cruzeiros) por sessão a que comparecerem, e
terão uma ajuda de custo anual de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei-
ros).

Art. 2.' - E' fixada*em Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) a
verba mensal de representação do Presidente da Assembléia.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário, entron(io
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de março
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. 2.102, DE 31 DE MARÇO DE 1947.

Abre o crédito especial de Cr$ 9.861.700,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6.' n.' V, do Decreto-lei federal n.'
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1." - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 9.861. 700,00
(nove milhões oitocentos e sessenta e um mil e setecentos cruzei-
ros) para ocorrer ás despesas, no corrente exercício, com o pessoal
e material da Assembléia Legislativa do Estado e sua Secretaria,
conforme discriminação abaixo, sendo Cr$ 7.861 .700,00 (sete mi-
lhões oitocentos e sessenta e -um mil e setecentos cruzeiros) (e Se-
cretaria das Finanças e Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzei-
ros) à Secretaria da Viação e Obras Públicas:

CR/i.
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7) Adaptação do Edifício da Assembléia e
mobiliário ------------------2.000.000,00

Cr$	9861.700,00

Art. 2.' - Êste Decreto-lei entrará em vigor na (lata de sua
publicaciio -

Palúcio da Liberdade, em
de 1917.

1\Iim.T0N SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. 2.103 DE 7 DE ABRIL DE 1947

Prorroga o prazo para arrecadação de iin postos e dó
outras providencias.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção (iu- lhe confere o artigo 6.' -a.' V, do Decreto-lei federal
1.202. de 8 de abril de 1939, decreta:

Ari. 1.' Fica prorrogado até 30 (trinta) de abril do cor-
rente ano o prazo para recolhimento, sem multa, elos tributos do
exercício de 1947, exigíveis até 31 ele março.

Parágrafo único - É assegurado, -até aquela data, o desconto
referido no § 2.' do art. 54 do regulamento baixado com o decre-
to o - 2.325, de 4 de novembro de 1946.

Art. 2.' - Fica prorrogado até 30 (trinta) de abril do cor-
rente ano a vigência do decreto-lei n. 2.055, de 24 de fevereiro
de 1947.

Art. 3.'	Revogam-se as disposições cru contrário, entrando
ste Decreto-lei em vigor a partir de 1.' de abril de 1947.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 7 de abril de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

Belo Horizonte, aos 31 de março

1) Pessoal da Secretaria em 10 meses -
importância necessária para completar
a (lotação orçamentária vigente

2) Material para a Secretaria, uniforme do
pessoal subalterno, combustíveis, etc.,
e despesas de instalação ........

3) Publicação do "Diário da Assembléia"
4) Subsídio dos Deputados:

Parte fixa em 10 meses --------
Diárias por sessão, em 4 (quatro) meses

5) Ajuda de Custo aos Deputados, a Cr$.
5.000.00	..................

6) Repre5entação do Presidente da Assem-
bléia em 10 meses ..............

869 . 700,00

626.000,00
1. 100.000,00

3.600.000,00
1.296.000,00

360.000,00

10.000,00

DECRETO-LEI N. 2.104, DE 11 DE ABRIL DE 1947

Declaro de utilidade pública, para fins de desapropriação, diversos
lotes de terrenos e benfeitorias nêles existentes e situados no
Barreiro do Aroxá.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção (moe lhe confere o artigo 6., li. , V, elo Decreto-lei federal n.'
1.202, de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' - São declarados de utilidade pública, para o fim de
serem desapropriados, e adquiridos em juízo ou fora dêle, diversos
lote de terrenos e benfeitorias nêles existentes, situados na "Vila
Rádio", no Barreiro do Araxá, município do mesmo nome, e per-
tencentes a José Cavalini, Banco de Crédito Real de Minas Gerais,
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Inácio Valadares, Manuel Pena, Ant	1 a 7:0')	e. '!	\lber-
to l3ouchardet, e outros, com a área de 173. ),in 2 O0, para amo-
plemento da área de 210.320,m 200, referida no art. 39, do D eee lo-
lei 2.109, de 24-1-1944, da qual já foi desapropriada pelo Citah, de-
ereto-lei a área de 36.460.111200.

Art. 2. Os terrenos e benfeitorias referidos no artigo an-
terior estão compreendidos na planta levantada pela Comisso de
Obras do Barreiro do Araxá, existente no processo próprio da Se-
cretaria da Viação, entre os marcos B-31, B-32, B-33 e B-34, ter.
renos desapropriados pelo decreto-lei 1.202, (le 24-1-944 e o cór-
rego Baritina, da citada planta.

Art. 3•9 -- Os terrenos desapropriados por êste decreto-lei se
destinam a completar a área indispensável á proteção das Fontes
Hidro-Minerais da Estância de Araxá e a facilitar os trabalho de
pesquisa e a exploração das jazidas de "apatita", concedidos ao
Estado de Minas Gerais pelos Decretos federais ris. 22.177 e 22.242,
respectivamente de 19 de novembro e 6 de dezembro do alio pró-
ximo passado.

Af. 49	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
(ste N(reto-lej em vigor na data (II' SilO piilPi raSo

ia da Liberdade, em Belo eorizoatr. 11 de abril Ia 1947.
1U.TON SOARES CAMPOS
inéi'ico Renê Gkwnetti

'edro Aleixo
'!Ialhãe5 Pio/o

ues Sealna

1 1(HE'1U-Ll1 N. 2.105, DE 25 DE A!HJ1, 1)L 1917

sôbre nomeações de delegados de policia, sub-deleq(7/os e
suplentes respectivos e dá outras providências,

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
á' que lhe confere o art. 6., n.° V, do Decreto-lei federai n.

1. 2J2,  de 8 de abril de 1939, decreta-
Art. 1.0 Os delegados de polícia dos municípios e os sob_

delegados dos distritos serão nomeados pelo Governador 110 Estadode n tre os cidadãos que:
a) tiverem a idade mínima de 25 anos;
b) estiverem quites com o serviço militar;

forem moralmente idôneos, provada a condição por ates-
ta,H de autoridade judiciária ou ecl.siástica e outros documentos
do i'elevante valor;

(1) não tiverem sido processados por crime eleitoral, por (m al -quer crime definido na pai-te especial do Código Penal, por crime de
falência culposa ou fraudulenta, por crime contra a economia P0-pular, ou por estabelecer ou explorar jô go proibido:

e) residirem no município, ou distrito, por tempo nunca in-
ferior a dois anos;

f) possuírem, no mínimo, instrução primária ou conhecinon-
los, equivalentes.

Parágrafo único --- Para a nomeação de delega'lo.s e
gados ter-se-á em melhor conta o fato de ser i ('Olitidalo 1)orta-
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(101- ia Ii uloi	de CII)	superior, secundário ou técnico e de
estar entre (, uiaiorrs coa [lil)uintes do município.

Art. 2 - Para 'a substitutiçãO dos delegados de polícia e dos
sub-delegados haverá uni suplente, nomeado quando o Govêrno jul-
gar conveniente, observados os requisitos do ai-t. 1..

§ 1.0 - Não haverá sub-delegacias nos distritos da sede dos
municípios, ficando assim suprimidos êsses cargos e respectivas
suplências.

§ 2.9 -- 'icam suprimidos os cargos de 2. Q e 3•9 suplentes de
delegado e de sub-delegado.

-	Art. 39	QualquerQçiL0d0 Ptd	de qMinze dia,,
conLuio da dataJlliiliCaÇãO da nomeação, terá	ifíreito de im-

,puná-.i	e a mesma tiver sido fëita sem atenção a requisitos do
art. T..Parágrafo único -- A prova será apreciada pelo Secretário do
Interior, ou por uma comissãoiPI êle floflica(1, e aonslituida de
elementos de notório e i1ibado conceito pi'tblico, presidida pele
Chefe dePolicifl.Art. 4,9 - e não houver impugnação ou se a mesma f(ir re-
conhecida improcedente o nomeado lomara posse perante a mus
alta autoridade judiciária da comarca ou do têrmo, efltriifl(lO, ime-
diatamente, em exercício.Art. 5,9 - Os delegados, sub-delegados e respectivos suplen-
tes, que forem substitutidos, colltiIli1uiríiO no exercício dos cargos,
até a posse dos substitutos, sem prejuízo dos demais dispositivos
dêste decreto-lei.Art. 6. - Ficam desde já expneradPj os delegados (te policia,
sub-delegadoa e ãspectivos suplenjes, que tiverem sido nomeador

m observâflcia do disposto no art. 1., letmã "d", dêste decreto-
lei ou que a qualquer tempo hajam sofrido processo por crime ou
eontraveflçãq dos mçncionados no mesmo disposfli,ya legaL

Art. 7 , 9	Revogadas as disposições	 ,em contrário entrará êsteRevogadas
decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de abril de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO-LEI N. 2.106, DE 7 DE MAIO DE 1947

Abre crédito especial

O Goveru 1(101' do Estado de Minas Gerais, USa1i(lo 'La atribui-
ção que lhe confere o artigo 6. a.5	rV, (lo Deceto-le i federal n
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. Fica aberto à Secretaria das Finam :as o "ródito
espc'ial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mn1 cruzeiros), pala as des-
nesas decoirentes da execução da Portaria de 28 de abril próximo
passado, relativa ás observações sôbre o eclipse total do sol, a 20
mio corrente inês.Art. 2. - Fica cancelada igual importância do saldo (10 cré-
dito especial -aberto pelo Decreto-lei 1 .815, de 23 de julho de
1946, transferido Para êste exercício.
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Art.3 - Revogam-se as disposiçõe: em raul ário, ('71 rndo
êste Decreto-lei em vigor na data de sua Imbi iração

Palácio da Liberdade, em Belo Hurizonie, 7 de lua ia llr 1917.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

DECRETO-LEI N. 2.107, DE 16 DE MAIO DE 1947

Abre à Secretario do interior o crédito especial de Cr$ 7. 296,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, cio Decreto-lei federal u.'
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 7.296,00 (sete mil duzentos e noventa e seis cruzei-
ros), para pagamento de adicionais de 10% ao si-. coronel José
Vargas da Silva, correspondente ao período de 25 de maio a 31
de dezembro de 1946, Cr$ 2.736,00 (dois mil setecentos e trinta
e seis cruzeiros), e de janeiro a dezembro do cai-rente exercício,
Cr$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta cruzeiros).

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entramiú
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de maio (te 1947
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. 2.108, DE 16 DE MAIO DE 1947

Dispõe sôbre doação de imóvel pela Prefeitura Municipal de
Poços de Caldas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6, n . Q V, (lo Decreto-lei federal ii.
1.202, de 8 (te abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 -- Fica a Prefeitura de Poços de Caldas autorizada
a doai- á Santa Casa de Misericórdia daquela cidade, para a cons-
trução de um hospital, terreno pertencente ao Patrimônio Munici-
pal, situado à Praça Francisco Escobar, com a área de 9.600 me-
tros quadrados.

Art. 2. 9 Ficará asseguradc. á Prefeitura o direito de inter-
namento gratuito de funcionários extranumerários e operários, cru
quartos particulares e na. enfermaria geral, a juízo do Prefeito.

Art. 3	No internamento em apartamento haverá uma con-
tribuição de 50% da diária.

Art. 49 - A Prefeitura l)O(lerá internar na enfermaria geral
qualquer doente residente no Município, mediante requisição do
Prefeito. O internamento dependerá de exame médico por clíni-
co do hospital.
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Art. 50 O hospital continuará a se reger pelos estatutos
vigentes (Ia Santa Casa, registrados no Cartório de Registro (te Tí-
tulos e Documentos, sob n.° 3, a fis. 27, em 11 de junho de 1929,
os quais só poderão ser modificados mediante aprovação do Pre-
feito, ouvida a Câmara Municipal.

Art. 6. 9 Nenhuma alienação ou transferência do Patrimô-
nio se poderá realizar sem prévia autorização da Prefeitura ou in-
denização correspondente ao valor cia doação a que se refere êste
Decreto-lei.

Art. 7•Q - O terreno doado reverterá ao patrimônio municipal
se por qualquer motivo, dentro de um ano, não forem cumpridas
as finalidades da doação.

Art. 8. - Revogadas as disposições em contrário, entrará o
presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 16 (te maio (te
1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO-LEI N. 2.109, DE 20 DE MAIO DE 1947

Abre á Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 30.000,00
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando cia atribui-

ção que lhe confere o artigo 6, n. 0 V, do Decreto-lei federal n
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), para pagamento
ao Hospital Militar de sua subvenção referente ao segundo semes-
tre de 1946.

Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de maio (te 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. 2.110, DE 20 DE MAIO DE 1947

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr 21 .375,00
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-

ção que lhe confere o artigo 6.°, n. 9 V, do Decreto-lei federal n.9
1.202, de abril (te 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 21 .375,00 (vinte e um mil trezentos e setenta e cinco
cruzeiros), para pagamento de diárias vencidas no período de 22
de fevereiro de 1934 a 7 de fevereiro de 1938, ao sr. João Batista
Santiago.

Art. 2. 9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de maio de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Augusto Mário Caldeira Brani.
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DECRETO-LEI N; 2.113, DE 31 DE MAIO DE 1947
DECRETO-LEI N. 2.111, DE 22 DE MAIO DE 1947

Abre à Secretaria da Agricultura indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 2.600.000,00, paro pagamento ile

despesas com a Usina Central de Leite

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atrilui-
ção que lhe confere o artigo 6., n.9 V, do decreto-lei federal u.'
1.202 1 de 8 de abril de 1939 e

considerando que o Govêrno do Estado, por intermédio da Se-
cretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, promo-
veu junto aos fazendeiros, desde exercícios anteriores, a intensifi-
cação da produção do leite para abastecimento da Capital, passan-
do a adquirir quantidade superior ao consumo;

considerando que, visando beneficiar o consumidor e distri-
buir maior quantidade de leite, teve o Estado que prescindir d
margem necessária ás despesas de beneficiamento na Usina Cen-
tral de Leite;

considerando que, em virtude dessas medidas, vem a Usina
Central de Leite acusando defieits mensais constantes, impos-
sibilitando a regularidade dos pagamentos aos fornecedores de leite;

considerando que, em virtude de várias providências, a atual
administração vem conseguindo a diminuição dêsse dcficits, para
a qual também contribuirá a regularização dos pagamentos,

Decreta:
Ai-t. 1.' Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,

Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 2.600.000,00 (dois
milhões e seiscentos mil cruzeiros), destinado ao pagamento de
despesas de beneficiamento e do excesso de leite adquirido pela
Usina Central de Leite, em 1946 e no corrente ano.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de inalo de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Amérlo Renê Giuiinelii

DlIlETO-LEI N. 2.112, DE 26 DE iA() DE 1917

Dá a denominação de "Vivaldi Leite Ribeiro" a uma 1-no de
Poços de Caldas

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia atrih
ção que lhe confere o artigo 6.1 , ii.' V, do Decreto-lei federl i'.
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica denominado Rua "Vivaldi Leite Ribeiro" e
trecho da via pública, margeando o Ribeirão de Caldas, entre o
fim da Rua 15 de Novembro e o portão do Quisisana Hotel.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de maio de 1947,
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

Esíil'elrCe novas divisas pura os subdistritos do distrito (Ia cidade
de Belo Horizonte, município é coxi,arca do mesmo nome

() Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o ai-t. 6.', n.° V, do Decreto-lei federal n.' 1.202, (te
8 de ;hril de 1939, e de conformidade com o disposto no art . 13
do Decreto-lei federal o.' 5.901, (te 21 de outubro (te 1943, decreta:

Ari . l. - O primeiro subdistrito do distrito (Ia cidade de
Belo llorizoiite compreende a álea circunscrita pela seguinte linha
divisoiia - Começa no cruzamento das ruas São Paulo, Tupinam-
bés e Avenida Afonso Pena, e segue por esta avenida até o cruzo-
meu Ia das ruas Cactés e Curitiba; segue por esta rua, em (1 ireÇão
à Floresta, até a avenida do ContôrnO, defrontando a rua Pouso

Ale» e; por esta, até a rua Sabai-á; por esta, até a rua Pitangui; por
es(o, até a rua Jacui ; por esta, eia direção à Cachoeirinha até o
fim, ( 'ontinuando pela rodovia que passa no povoado denominado
"Onçm" até o ribeirão da Pampulha; daí, desce pelo ribeirão da
Pan pulha, até a foz de seu afluente da margem direita, junto à
ponte da rodovia entre o Matadouro e o povoado "Onça"; sobe por
êste dluente até a sua cabeceira, e daí, pelos espigões contornando
as 'aleccii'aS (10 córrego do Barreiro, até o alto próximô ao Portão
de Pedia; continua por espigões contorflafl(Io as cabeceira ,, lo cór-
rego (lo Malheiro, e, passando pelo espigão das cabeceiras do cór-
rego do Açude, alcança as cabeceiras do córrego que passa no "Ca-
chai la Magro' '; desce p01 êsse córrego até sua foz no ribeirão Ai-ru-
(ias desce por êstc ribeirão até a foz do córrego (ia Olaria; sobe p01'

SI(' 
córrego até sua nascente; daí alcança a rodovia Belo Horizonte

Saiam a-Nova Lima, pI-óXinlO ao quilômetro Xl; segue por esta ro-
do' ia, passando pela ponte do Navio até a rua Fluorina; segue por
esta moa até a rua Cooto Magalhães; por esta, até o córrego mio Cai--
doso; desce por êste até a rua Niquelina; por esta até a avenida
do ContórnO por esta até a avenida Carandaí; por esta até a ave-
nida Afonso Pena, e por esta até o ponto inicial.

Art. 2.' - O segundo subdistrito compreenderá a área circunS-
ci'ita pela linha (livisol-ia seguinte: Começa no cruzamento das ruas
São Paulo, TU1)inambás e avenida Afonso Pena, seguindo por esta
avenida até o cruzamento das ruas Caetés e Curitiba; segue por esta
rua, eia direção à Floresta, até a avenida do Contôrno, defrontando
a rua Pouso Alegre; por esta, até a rua Sabará; por esta, até a rua
Pitangui; por esta, ate a iva .Jacuí; por esta, em direção a Cachoel-
rinha ate o fim, comitinuan(lO pela rodovia que passa no povoado
denon1na(lo "Onça"; sobe pelo riheirho da l'ampulha ate o 1,uitC
da antiga rodovia Belo Horizonte-Venda Nova; daí sobe o espigão
atingindo o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão da
Pamnjuilma ou Bitácula, pelo qual continua, e, pelo divisor da vei -
tente da margem esquel'(ia (lo córrego Olhos D'água ou Paracatu,
atinge o divisor mie águas dos ribeirões da Pampulha e Areias no

Alta 4 1 0 Siqueira, no ponto fronteiro à cabeceira (10 córrego que
passa no Moinho de José Alfredo; continua pelo Alto do Siqueira
até o Alto da Mamoncira ; daí, pelo ("visor da margem esquerda do
córre,o (la Água Funda ou Gangorra, até atingir o córrego cio MI 11

ou Bi nunus, na foz do córrego que passa no sitio do Tenente Cas-
torino; sobe por c2StC (''alego até sua cabeceira; daí, pelo espigão,
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fraldeando o Morro de Confisco, atinge o Libeiriio lo c; i i ) ,-j i na foz
do córrego da Luzia; sobe por êste, até a confluência de seu aflu-
ente da margem esquerda que vem da Barroca, junto ao Açude dos
Campos; dai, continua pelo divisor da vertente da margem direita
do comrego da Luzia, até atingir o divisor de águas dos córregos da
Ressaca e João Gomes; continua por êste divisor, passando pelo Alio
(lo João Comes, e depois pelo divisor da margem direita do córrego
dos Carneiros até o desbarrancado junto à fazenda dos Carneiros;
desce pela grota do Desbarrancado até o córrego da Água Branca;
desce por esta até a foz do córrego dos Carneiros; sobe por êste
até a linha férrea da Bêde Mineira de Viação; segue por esta linha
até o K. 889; dêste cm reta atinge o ponto mais próximo do cór-
rego da Ferrugem; por éste córrego até a ponte da estrada (Ia Ci-
dade Industrial; continua por esta estrada, até o córrego do Tijuco;
desce por êste córrego até sua foz no ribeirão dos Arrudas; por
êste ribeirão abaixo até defrontar a rua Tupinambás, indo por esta
rua até o ponto inicial.

Art. 3.' O terceiro subdistrito compreende a área circuns-
crita pela seguinte linha divisória: Começa no cruzamento das ruas
Tupinambás, São Paulo e avenida Afonso Pena; segue por esta ave-
nida, até a avenida Carandaí; por esta, até a avenida do Contôrno;
por esta até a rua Niquelina e, por esta até o córrego do Cardoso; sobe
por êste, até a rua Couto de Magalhões, e, por esta até a rua Fluo-
rina; por esta, até a rodovia. Belo Horizonte-Sabará-Nova Lima, e,
por esta, passando pela ponte do Navio, até defrontar a nascente cio
córrego da Olaria, próxima ao R. XI dessa rodovia; dêste ponto
alcança--a cumniada da serra do Curral, no trecho em que se denomi-
na Serra do Taquaril; segue pela cumiada da Serra do Curral, pas-
sando pelos trechos denominados Pico, Serra, Ponta até o mar(o
do Rabelo; daí em linha reta até a cabeceira do córrego do Cerca-
dinho; desce por êste córrego, até a estrada do mesmo nome, segue
pela mesma estrada, até o E. 5, onde alcança, em reta, o córrego
da antiga fazenda do Cercadinho, atual vila São Domingos, córrego
êste também conhecido pelo nome de Piteiras; desce por êste cór-
rego, até sua foz no ribeirão dos Arrudas; por êste abaixo, atéde-
frontar a rua Tupinambás, indo por esta até o ponto de Partida.

Ait. 4.° O quarto subdistrito compreende a área circuns-
crita pela seguinte linha divisória: começa na Serra do Curral, no
mao do Rabelo, segue por esta serra, passando pelos trechos de-
noimiados Água Quente, Mutuca, José Vieira, o entroncamento
com a Serra da Moeda no lugar denominado .-ginha, em frente
às cabeceiras dos ribeirões da Mutuca e Barreiro; segue pelo es-
pigão da Serra do Curral, na distância de apenas mil e quinhentos
ntros até o ponto em que se denomina Serra da Piedade, no en-
troncamento com a Serra do Jatobá, junto à' Vargem da Caveira;
segue pela cumiada da Serra do Jatobá, e depois, pelo espigão di-
visor dos ribeirões Jatobá e Ibireté, passando pelo Tunel de Jatobá,
até atingir o Alto da Lagoa Seca; continua pelo divisor entre o ri-
beirão de Jatobá e o córrego da Ferrugem, passando pelo Morro
Vermelho, e Morro Grande, até o ponto fronteiro à cabeceira do
:' f inrutc do ribeirão Jatobá, cuja foz está nas proximidades cio E.
624 da Estrada de Ferro Central do Brasil; desce por êste afluente
até o ribeirão do Jatobá; por êste, até a foz do córrego do Bar-
reiro; sobe por êste córrego até a linha férrea (Ia Central do Brasil;
continua por esta linha até o ribeirão dos Arrudas; pelo qual sobe
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até a foz do córrego da Ferrugem; sobe por êste até a ponte d
estrada (Ia Cidade Industrial; continua por esta estrada, até
o córrego do Tijuco; desce porêste córrc:o até sua foz
no ribeirão de Arrudas; por êste ribeirão abaixo até a foz
do córrego (Ia antiga fazenda cio Cercadinho, atual vila São Domin-
gos, córrego êste tamnhéin conhecido pelo nome de Piteiras; sobe
por êste córrego até defrontar o E. 5 da estrada de Cercadinho;
alcança em linha reta o referido quilômetro; continua pela estrada
do Ccrcadinho, até o córrego do Cercadinho, que vem (Ia Caixa
D'água; sobe por êste córrego até sua cabeceira; daí em linha reta
ao niarCo do Rabelo na Serra do Curral, onde teve início.

Art. S	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigorvigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 31 de maio de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO-LEI N. 0 2.114, DE 31 DE MAIO DE 1947

I)i.s põe sóbre o provimento de cargos iro magistério primário

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que llic confere o art. 6. 1 , n.0 V, do Decreto-lei federal n. 0 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. --- A nomeaçãb para as cadeiras de educação física
de desenho, trabalhos manuais e modelagem e de música e canto
recairá sempre em normalista que tenha o certificado de que trata
o art. 36, (10 Decreto-lei federal n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946,
ou diploma registrado na Secretaria de Educação.

Parágrafo único - O diploma de normalista ou o certificado
a que se refere êste artigo poderá ser dispensado, se o candidato
ao provimento da cadeira de música e canto apresentar diploma
do Conservatório Mineiro de Música, registrado na Secretaria de
Educação.Art. 2.° - Iste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de maio de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brant

DECRETO-LEI N." 2.115, DE 2 DE JUNHO DE 1947

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 2.784,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.°, n. 0 V, do Decreto-lei federal n. 9 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 2.784,00 (dois mnfl setecentos e oitenta e quatro cru-
zeiros), para pagamento de adicionais de 10% ao 1 tenente Lerço
Batista, sendo Cr$ 624,00 (seiscentos e vinte quatro cruzeiros) cor-
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respondentes ao período de 17 de setembro a 31 de dezembro (te
1946 e Cr$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta cruzeiros) ao Pe-
ríodo de janeiro a dezembro do corrente exercício.

Art. 2.° -	Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte. 2 de junho de 1947.
MILTON SoAiws CAMPOS
Pedro Aleixo
José (le Magalhães Pinto

IJECHËTO-LEI N.° 2.116, DE 6 DE JUNI lo DE 1947

Mrxora d- uni por cento o inipôsto de transmissão causa mortis e
inter-vivos quando os, bens transferidos forem de renda superior,
a Cr 100.000,00, como fonte de receita da Fundaçao da Casa
Popular" (Decreto-lei federal n° 9.777, de 6-9-946).

DLCIO[i '-LEI	2.iE, DE 6 DE JUNHO DE 1947

Abre a Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr 300,00

O Governadi do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que eia confere o art. (l.°, n.° V,	Decreto-lei federal n.° 1.202, de
8 de abril (te 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria (Ias Finanças o crédito es-
pecial ele Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros), para- pagamento à Pre-
feitura Municipal (te Mocada, do aluguel (lo prédio onde funciona
a Colelocia Estadual, relativo aos meses (te novenit)ro e dezembro
de 1946.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
este Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 6 de junho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
ledio Aleixo
José de Magalhães Pinto

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atril)I1iÇiO
que lhe confere. o art. 6.°, n. 9 V, do Decreto-lei federal a. 9 1.202, de
8 de abril de 1939, e

considerando que o Govêrno Federal, pelo Decreto-lei n. 9 9.777
de 6 de setembro de 1946, estabeleceu, como fonte de receita da
Furuluçlão da Casa Popular a contribuição obrigatória de 1% sôbre
o valor, do imóvel adquirido, qualquer que seja a forma jurídica
da aquisição, de importáncia igual ou superior a Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros)

considerando a finalidade altamente social da Fundação da
Casa Popular;

considerando que seus fundos não vêm sendo empregados no
Estado dc Minas Gerais, porque dêle não tem recebido a contribui-
ção estabelecida em lei;

considerando que a matéria já foi examinada pela Comissão de
Estudos de Negócios Estaduais do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores;

considerando, finalmente, que é da competência exclusiva do
Estado decretar irnpôstos sôbre as transmissões de propriedade
causa-inortis e imobiliárias inter-vivos, decreta:

Art. 1. - O impôsto de transmissão de propriedades causa-
morlis e o de propriedades imobiliárias inter-vivos ficam majo-
rados de 1% (um por cento) quando os bens transferidos forem
de valor igual ou superior a Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).

2.° - O produto da niajoraçiio referida no artigo ante-
rior terá a destinação prevista no Decreto-lei federal n.° 9.777, (le
6 de setembro de 1946 e setenta por cento, no mínimo, deverão ser
aplicados no território do Estado.

MI. 3.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a firmar
acordos e estabelecer as bases de colaboração com a Fundação da
Casa Popular.	 -

Art. 4.9 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
ste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de junho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N.° 2.118, DE 6 DE JUNHO DE 1947

Abre a 5 rei-e/avia da ti,do e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 2.197,80.

o (lo ,'crfla Inc elo tslad a de Minas Gerais, usando da atribuição
que liii confere o art (1.0, ii . V, do Decreto-lei federal n.° 1.202, de
8 de abril (le 1939, decreta:

Ad. 1.° - Fica aberto à Secretaria ela Viação e Obras Públi-
cas o credito especial de Cr$ 2. 197,80 (dois mil cento e noventa
e tese cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento à Companhia
Fõrça e Luz (te Minas Gerais de fornecimento (te energia elétrica
ás oficinas daquela Secretaria, na Gameleira, relativo ao período de
outubro (te 1945 Cr 288,30 (duzentos e oitenta e oito cruzeiros e
trinta centavos) e janeiro e fevereiro, agôsto a novembro de 1946
Cr$ 1.909,50 (mil novecentos e nove cruzeiros e cinqüenta centa-
vos)

Art. 2. - Revcgaen-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 6 (te junho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
FOSC de i(Ja/Jallmaes Pinto

DECRETO LEI N. 2. 1H), DE 9 DE JUNHO DE 1947

Coiiccei' desconto para pagamento <to inipôslo sôbre indústrias e
pio fiSSÕ es da Prefeitura Municipal de Lambari

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o ai-t. 6°, n.° \', do Decreto-lei federal a. 9 1.202, (te
8 de :Wri de 1939, decreta:

0



Art. 1.	O impôsto sõbre indústrias e profissõce
(tuas prestações iguais, até 31 de março e 31 de agôsto

Parágrafo único -- O contribuinte de importância at
parfr, da Prefeitura, pagará o inipôsto de uma só vez,

iPlrçO.
Art.	 --- Gozarão do desconto de 10% os contribuinte:

pagarem de unia só vez ou cm duas prestações os impostos de
dusim ias c profissões ate 31 de março.

Parágrafo único -----O desconto instituído neste Decreto-lei
oeiieficia os contribuintes de importância inferior a Cr 50,00, p:
da Prefeitura.

Ari .3.-- O paganicuto do tmnpôsto sôbre indústrias e
fissres fora dos prazos iimencionadOs no art. 1., sujeita o cor
buinte i muita progressiva de 10% até 30% (10% em cada mi

Art. 4 • 9	No corrente exercicio, será concedido até 30
junho o desconto referido no artigo 2..

Art. 5.° -- Revogadas as disposições em contrário, entrará
Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo 1 iorizonte, 9 de junho de 191
EMILTON SOARS CAMPOS

Pedro Aleixo

DECRETO-LEI N. 2. 120, DE 1 (; l)E JUN 11 o i)E 1947

Cria cargos na Chefia de Policia e contém outros disposições

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando da atribuiçao
t i cie lhe confere o art. 6., mi. V, do Decreto-lei federal - n. 9 102, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. -- Ficam criados, no quadro cio pessoal efetivo da
Chefia de Policia, os seguintes cargos que serão provido,,; por no-
locação cio Governador cio Estado: 1 Corregedor Geral, 1 auxiliar
'ia Corregedoria, 20 delegados adjuntos, 1 oficial de Gabinete do
Chefe de Polícia, 1 Assistente Técnico (te Contabilidade e GO Es-
crivães de Polícia.

Art. 2. ---- O cargo de Corregedor Geral será de confiança e
provido por bacharel cai direito, de notória idoneidade, que tiver
no mínimo quatro anos de prática forense ou de administração pú-
blica.

Ari 3. -----(3 cargo de auxiliar da Corregedoria será exercido
por bacharel em direito, de notória idoneidade, que tiver no ml-
nimo umri ano de prática forense ou dois de administração pública.

Art. 4.1 Os cargos de Delegados Adjuntos serão providos
mediante concurso de provas e títulos, devendo os candidatos sa-
tisfazer os seguintes requisitos:

a) ser bacharel em direito;
h) ter a idade mínima (te 25 anos e máxima de 45 anos, salvo

s houver exercido tio Estado, por tempo não inferior a 2 anos, fun-
ç..o poiicial, cargo jodiciário ou (te promotor de justiça, caso em
que o limite máximo será de 50 anos;

c) ter comprov:'da idoneidade moral;
d) não haver sido processado por crime eleitoral, por qual.
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quer crime definido na parte especial do Código Penal, por crime
contra a economia popular, ou por estabelecer ou explorar jôgo
proibido.

§ 1. -.-- O concurso será realizado perante comissão consti-
tonta do Corregedor Geral, de um magistrado indicado pelo Pre-
sidente do Tribunal (te Justiça, de um advogado escolhido pelo Pre-
sidente (ia Ordem tios Advogados Secção de Minas Gerais -- por
uni m ejtiesentante tio Ministério Público, indicado pelo Procurador
Geral tio Estado e por ritmi delegado designado Pelo Chefe de Po-
licia.

§ 2. Serão elaborados pela Comissão o programa e as nor-
mimas que regularão o concurso.

ArO. 5.9-- O Chefe de Polícia designará as sedes para exer-
cicias dos Delegados Adjuntos.

Art. ()9 - Quando fôr instituída a Polícia de Carreira, os De-
legados Adjuntos, nomeados nos têrmos dêste Decreto-lei, serão
aproveitados nas classes mais elevadas.

Art. 7. 1 - À proporção que vagarem, as Delegacias Regio-
nais serão transformadas cm delegacias adjuntas, cujo provimento
obe(lecerá ao disposto neste Decreto-lei.

Art. 8.° O cargo de assistente técnico de contabilidade será
exert ido por um contador de comprovada prática e idoneidade
profissional.

Art. 9•Q Ao Corregedor Geral, (tiretanlente subordinado ao
Chefe de Policia, compete, além das atribuições comuns aos dele-
gados de policia:

1) proceder às correções gerais e parciais;
) itispeccionar, pessoalniente ou por intermédio de seu Au-

xiliar OU (tos l)elcga(ios Adjuntos, as repartições subodinadas à
Chefia de Policia;

3) elaborar relatórios anuais da repartição a seu cargo;
4) elaborar relatórios das correções e inspecções realizadas,

sugemmn(to as medidas e providências que o serviço público acon-
selhar;

3) exercer, em qualquer ponto cio Estado, por ordem cio Che-
de (LC Polícia, as funções que lhe forem designadas;

6) avocar a jurisdição de qualquer delegado;
7) expedir, de ordem cio Chefe de Polícia, instruções de ser-

viço as autoridades e repartições subordinadas à Chefia de Policia;
8) expedir, em nome do Chefe de Polícia, atestados de exer-

cicio aos Delegados Adjuntos, Regionais e aos escrivães de polícia;
9) determinar o cancelamento de notas e retificação de nomes;
10) assinar os têrmnos de abertura e encerramento tios livros

da Comregedoria e visar os térmuos de abertura e encerramento la-
vrados na Capital pelas repartições e autoridades subordinadas à
Chefia de Polícia;

11) exercer as funções de Consultor Jurídico da Chefia de Po-
lícia.

Art. 10 -- Ao auxiliar do Corregedor Geral compete:
1) xerc'er as atribuições que lhe forem designadas pelo Cor-

regedot Geral;
2) expedir, de ordeni superior, avisos e comunicados à im-

prensa, primmcipalmnente sõbre matéria educativo-policial, para faci-
litar o trabalho de autoridades e repartições policiais e o esclarec-1
mento de seus jurisdicionados.

ago eia
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Ai-t. 11	Compete aos Delegados Adjuntos, além (Ias(las atnlsui-
ções dos Delegados dc Polícia em geral, exercer as funções (jUt
lhes forem cometidas pelo Chefe de Policia e, (te ordem dêste, pele
Corregedor.

Art. 12 -	Compete ao assistente técnico de contabilida(1e:
a) (lar parecer sôl)re contratos (te que decorra respons:It)ili-

(lade financeira para o Estado, tendo em vista os recursos orçanidn-
tários votados para a Chefia de Polícia;

b) examinar, sol) o ponto (te vista legal e aritmético, contas,
fôlisas de vencimentos, (liãrias, ajudas de custo etc., processos de
prestação (te contas e quaisquer outros documentos de despesa pio-
cessados na Chefia (te Policia;

e) elaborar a proposta orçamentária da Chefia de Polícia.
Art . 13 -	Tõdas as repartições subordinadas à Chefia de Po-

lícia deverão apresentar mensalniente relatório minucioso sôbre os
respectivos serviços.

Paragrafq único -	N 0 relatório serão mencionadas (tiiaisqiiet
impoitfincias ou valores arrecadados ou apreendidos, bem 'e
quaisquer despesas rcaliza(laS.

Art .14 -- Os cargos de Escrivães de Polícia serão provi-
dos mediante concurso e de conformidade coni as disposições
gerais da legislação vigente.

Parágrafo único Quando o Govêrno julgar conveniente, rea-
lizar-se-á ésse comidureo, cujas normas serão reguladas cm Portaria
do Chefe de Polícia.

Art. 15 ---- O Chefe de Polícia colocará à disposição (lo Corre-
euom Geral, (los Delegaoos Adjuntos e 00 assistente técnica (te

contabilidade o pessoal necessário ao serviço.
Art. 16 Serão de Cr$ 5.500,00, Cr$ 3.000,00, Cr$ 2. 400,0O,.

Cr$ 2.400,00, Cr$ 3.000,00 e Cr- 600,00, respectivamente, os ven-
cimileiltos mensais (lo Corregedor Geral, do Auxiliar da Corregedo-
ria, (!os Delegados Adjuntos, do Oficial de Gabinete, do Assistente
Técnico (te Contabilidade e tios escrivães.

Art. 17 ---- Quando em diligência fora da sede, o Corregedor
Geral, o Auxiliar da Corregedoria e OS Delegados Adjuntos rece-
berão diárias que serão fixadas pelo Chefe de Polícia.

Art . 18 -- Ficam vedadas as autoridades policiais quaisquer
remunerações suplenientares, ainda que provenintes de pessoas ju-
rídicas de direito público.

Art. 19 -- Para a t ender à despesa decorrente da execução
dêste Decreto-lei, no corrente exercício, fica aberto à Secretaria do
Interior o crédito especial (te Cr 537.400,00 (quinhentos e trinta
e sete mil e quatrocentos cruzeiros).

Art. 20 -- - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de junho de 1947.
MmI.q'oN SOARES CAMPOS
f(• (/ fo Aleixo

José de Magalhães Pinto

DEtETO-Í.Ni N. 2. 121, DE 16 DE JUNHO DE 1947
ASic a Secretaria da Viação e Obras Públicos o crédito especial de

Cr$ 659,60.
O Governador do íEstado de Minas Gerais, usando da atribuição

que lhe confere o art. 6.°, n. V, do Decreto-lei federal n.° 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Aut. 1. Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o cr(alito especial de Cr 659,60 (seiscentos e cinqüenta e nove
cruzeiros e sessenta centavos), para pagamento à Cia. Fôrça e Luz
de Minas Gerais de fornecimento de energia elétrica à Feira Per-
manente de Animais, à Escola Superior de Veterinaria e à Oficina
da Secretaria da Viação, durante o mês de agôsto (te 1946.

Am-t. 2. 1 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de junho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

DECRETO-LEI N.° 2.122, •DE 16 DE JUNHO DE 1947

Toena o Estado soliclàriarnenle responsável pelo empréstimo a ser
levaiitado pela Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, na Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro, até o limite de Cr$
700.000,00.
O Governador do Estado (le Minas Gerais, usando da atribuição

que lhe confere o art. 6.°, 11. 9 V, do Decreto-lei federal mi. 0 1.202, de
8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Senhor Presi-
dente (Ia República, decreta:

Art. I. - Fica o Estado de Minas Gerais, solidóriaimiemite res-
ponsável, na qualidade de fiador, pelo pagamento da importância
de Cri 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), e respectivos juros,
a ser emprestada pela Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro
à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo para atender ao serviço
de construção da rêde (te distribuição d'água da cidade e sob con-
dições que forem de intcrêsse de ambas as partes e estipuladas no
contrato respectivo.

Art. 2.	Lste Decreto-lei entrará cm vigor na data de sua
public;(çiio, revocn(las as disposições em contrário.

P:Ilá('u) (lO Liberdade, Belo Horizonte, 16 de junho de 1947.
L'iON SOARES CAMPOS

José (Ir 41(11(11/iUCS Pinto
Pedro .1 teimo

DECRETO-LEI N. 2.123, DE 20 Dl JUNI-10 LE 1947
Transfere DCI bas orçamentárias no Departamento E5tU(llIal de Saúde

O Governador do Estado (te Minas Ges, usando da atribuição
que Pie confere o art. 6.°, n. V, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8
de abril de 1939, decreta:



Art. 1. - Fica transferida no Departamento Estadual (te Saúde
a importância de Cr$ 172.800,OJ da verba padrão 8.410-106-018-03
(quadro suplementar das Colônias Santa Isabel, Santa Fé e São Fraii.
cisco de Assis), da Divisão de Lepra para a verba padrão 8.411-106-
018-04-4 (pessoal extranumerário das Colônias: Santa Isabel, Cri
76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos ruzeiros); Santa Fé, Cri
48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros); São Francisco (te Assis,
Cr 48.000,0() (quarenta e oito mil cruzeiros), do orçamento vigente.

Art. 2.° Os servidores que estão percebendo vencimentos pela
verba do quadro suplementar a que se refere o artigo anterior passa.
rão a constar dos quadros de extranumerários dos estabelecimentos
a que pertencem.

Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vog:m(las as disposições em contrário.tiio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de junho de 1947,

MILTON SOARES CAMPOS
.10-sé de Magalhães Pinto
1 iji!o tJlIí( (; 1(h ira Brant

1)I:(:Pí:i -t1l ,: 2 '21, DE 20 DE JUNHO DE 1947

Equipii'a gratificações e transfere verbas de cargos extintos no De-
Departam1ento Estadual de Saúde

() Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções, decreta:

Art. 1. E' fixada em Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) a gra-
tificação mensal dos médicos sanitaristas, Chefes de Centro de Saú-
de, tipo II, da Divisão de Unidades Sanitárias do Departamento Es-
tadual de Saúde.

Parágrafo único - Para ocorrer às despesas com o pagamento da
gratificação a que se refere êste artigo, fica transferida para a verba
106-011-07--rubrica "Para pagamento a 23 Chefes de Centro de Saúde
tipo II" a importância de Cr$ 15.480,00 (quinze mil quatrocentos
e oitenta cruzeiros) da verba 106-019-03 - Quadro Suplementar -
1 escrevente microscopista e 1 guarda de 1. 1 classe.

Art. 2. 9 - As importâncias da verba 106-013-03 padrão 8.460,
na soma total de Cr$ 88.560,00 (oitenta e oito mil quinhentos e ses-
senta cruzeiros) rubricas "uma conservadora de lactário da Capital"
e "um auxiliar de dispensário" do quadro suplementar do Serviço
de Higiene e Medicina Infantil; "uma auxiliar de Clínicas", "um iné-
dico do Serviço de Olhos, Nariz e Ouvidos", do quadro suplementar
do Serviço de Higiene Pré-Escolar e Escolar"; "unia enfermeira as-
sistente", "quatro auxiliares de enfermagem de 2. 1 classe", "dois den-
tistas de grupo escolar do interior", do quadro suplementar do Ser-
viço Dentário, Serviços êsses da Divisão de Proteção à Maternidade,

infância e à Adolescência; mais as importâncias da verba 106-016-
03, padrão 8.410, rubricas: "um Diretor" do quadro suplementar do
Instituto "Raul Soares", "um Diretor" do quadro suplementar do Hos-
pital Colônia de Barbacena, "um Diretor" do quadro suplementar do
Hospital Colônia de Oliveira, tôdas do Serviço de Assistência a Psico-
patas da Divisão de Assistência Neuro-psiquiátrica, na importância
total de Cr$ 82.080,00 (oitenta e dois mil e oitenta cruzeiros) e mau
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as importâncias (Ia verba 106-018-03, padrão 8.410, ia soma total de
Cr 32.640,00 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta cruzeiros), ru-
bricas "um encarregado de motores", "dois auxiliares de cozinha",
"uni copeiro", "uma lavadeira", "um servente" do quadro suplemen-
tar da Colônia Santa Isabel, da Divisão de Lepra, passam para as se-
guia [es verbas e suas respectivas rubricas e importâncias:

Verba 106-009-69	Padrão 8.994 - 69 Eventuais:
Para despesas eventuais	Cr$ 30.000,00.
Verba 106-009-07 - Padrão 8.400 - 7 Gratificações:
Para pagamento de gratificações regulamentar--s -- Cr$ 55.640,00.
Para substituições regulamentares - Cr$ 50.000,00.
Verba 106-018-69 - Padrão 8.994 - Eventuais:
Para o Serviço Itinerante - Cr$ 12. 000,00.
Para os Dispensários Regionais de Três Corações, Bambui, Uhá

Juiz (te Fora, e Belo Horizonte - Cr14.000,00.
Para a Colônia Santa Isabel - 6.640,00.
Verba 106-021-59 - Eventuais:
Para despesas da Escola de Saúde Pública - Cr$ 20.000,00.
Para despesas da Escola de Enfermagem "Carlos Chagas" - Cr$

10.000,00.
Para despesas na Escola de Enfermagem "Hermantina Beraldo"

-- Cr 5. 000,00.
Art. 3°-- O disposto neste Decreto-lei, quanto a transferência

de verbas, se aplica ao exercício financeiro do corrente ano.
Art. 4." - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio •da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de junho de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Augusto Mário Caldeira Brant

DECRETO-LEI N.° 2.125, DE 20 DE JUNHO DE 1947

Regula o processo de inspeção médica de funcionários, para ef cito
de licença e aposentadoria, revogando o Decreto-lei número 1.430
de 4 de dezembro de 1945, e transfere verba do orçamento em
vigor.

O Governador do Estado de Minas Gerais, .ac uso de SUS atri-
buições, decreta:

Art. 1." - E' da competência dos Secretúrios 'te Estado e dos
Chefes dos Departamentos Autônomos a concessão das licenças a que
se referem os artigos 152, 155, 157, 160 e 161 do Decreto-lei número
804, (te 28 de outubro de 1941, até 12 (doze) meses.

Parágrafo único - Os Secretários de Estado poderão delegar
podemos aos Superintendentes das Secretarias para a concessão de
licenças, nos casos do artigo 160 e, até quatro meses, no dos artigos
152, 157 e 161.

,Art. 2." - As inspeções médicas serão feitas no Estado sob o
contrôle do Serviço de Inspeção de Saúde da Divisão de Assistên-
cia Médico-Social do Departamento Estadual de Saúde e serão cxc-
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cotadas pela forma estabelecida neste Decreto-lei e (Te acôrdo com ins-
truções aprovadas pelo Diretor Geral do Departamento Estadual de
Saúde.

Art. 39 - Na Capital, as inspeções serão feitas por juntas mé-
dicas organizadas pelo Chefe do Serviço de inspeção de Saú.
de do D E. S., e, no interior do Estado, pelos médicos das unidadei
sanitárias, onde as houver.

Art. 4•Q - Os laudos médicos deverão conter pelo menos (luas
assinaturas e, sempre que possível, uma delas será a do Chefe da
unidade sanitária em que se efetuou o exame.

Art . 5•9 - Os funcionários que sirvam ou que ocasional iliente
estejam a serviço em localidades onde não haja unidade sanitúria
ou médicos do D.E.S., poderão, em caso de doenças ou acometi.
mentos súbitos, apresentar atestado firmado por dois fl1(1ICOS
estranhos aos quadros do Departamento, com as firmas reconhecidas

Parágrafo único Será aceito atestado (te Ufli só médico, quando
acompanhado da declaração de inexistência de outro na localidade,
assinada por autoridade judiciária ou policial, ou pelo proimmolor de
justiça, com a firma reconhecida.

Art. 6. - Na falta de médico na localidade em que se encontrar
o funcionário, a licença poderá ser concedida, a critéfio da autoridade
competente, mediante comprovação da impossibilidade de transporte
para a localidade onde haja assistência médica, observado, ainda, o
disposto na parte final do parágrafo único do artigo anterior.

§ 1. - Neste caso, a licença não poderá ser de mais de uni inês,
ficando a prorrogação até seis meses dependendo de parecer doo
médicos da unidade sanitária mais próxima.

§ 2. - Findos os seis meses, se o funcionário não se achar em
condições de reassumir o exercício do cargo, deverá apresentai-se à
unidade sanitária mais próxima, ou quando impossibilitado de
locomover-se, solicitar providências no sentido (te ser examinado cai
domicílio por autoridade sanitária.

Art. 7.' -- O funcionário acometido de qualquer das doenças e9.
pecificadas no artigo 157, do Decreto-lei 804, de 28 de outubro de
1941, será licenciado com as vantagens do artigo 154 do mesmo
Decreto-lei, enquanto não examinado por médicos especialistas do
Departamento Estadual de Saúde.

Parágrafo único - Em face de laudo afirmativo, fornecido por
especialistas do D . E. S., expedir-se-á nova portaria em que lhe se.
rão artibuídas, desde o início da licença, as vantagens do art. 157.

Art. 8.' - A licença por motivo de gestação será concedido nos
têrmos (Li Lei n. 180, de 15 de novembro de 1936, à vista (te ates-
tado médico, com a firma reconhecida, suprida a falta ilêste com a
prova do registro de nascimento.

Art. 9.' - Estende-se a todas as servidoras públicas, in
clusive extranumerárias ou contratadas, a vantagem do artigo 160,
do decreto-lei número 804, de 28 de outubro de 1941.

Art. 10 - Os exames para fins de aposentadoria só poderão
ser feitos pela junta médica designada pelo Serviço de Inspecção de
Saúde do D.E.S. ou por médicos das unidades sanitárias, no in-
terior do Estado, que disponham de recursos técnicos necessários,

Parágrafo único - Os laudos que concluam pela aposentadoria
deverão ser pormenorizados e trazer a assinatura de, pelo menos,
dois médicos do Departamento Estadual de Saúde.

Ari. 11 --- O luncionúliu que, depois de haver gozado licença
para tratamento de saúde pelo prazo máximo permitido em lei, não
fôr julgado em condições de reassumir o exercício do cargo, com-
provada a impossibilidade de inspecção por médicos do Departa-
mento Estadual de Saúde ,será afastado (10 exercício, com vencimen-
to, durante três meses, de conformidade com o artigo 192, parágra-
fo único, do Decreto-lei n. 804, de 28 de outubro de 1941, provi-
denciando a Administração para que, dentro dêsse período seja
submetido a exame por médicos do Departamento Estadual de Saúde.

Art. 12 - O funcionário que se encontrar em outra unidade da
Federação só poderá obter aposentadoria ou licença para trata-
niento mie saúde à vista de laudo encaminhado pelo Departamento lo-
cal de Saúde ou por órgão oficial especializado.

Art. 13 - A licença a que se refere o artigo 161, do Decreto-
lei número 804, de 28 de outubro de 1941, será concedida à vista
de atestado médico, mediante a comprovação exigida pelo pará-
grafo 1.' do citado artigo 161, adotadas, ainda, quando necessárias,
as medidas supletivas previstas neste decreto-lei.

Art. 14 - Observar-se-á, para os efeitos do artigo 156 e seu
parágrafo único, o Decreto-lei número 804, de 28 de outubro de
1941, o processo de inspeção médica estabelecido neste Decreto-
lei pala concessão de licença.

Art. 15 - Poderão os Secretários de Estado e os Chefes dos
Departamentos Autônomos solicitar dos signatários de latidos ou ates-
tados os esclarecimentos necessários à melhor elucidação dos pro-
cessos, bem como tomar providências no sentido de nova inspec-
ção por médico do Departamento Estadual de Saúde, sempre que
julgarem conveniente.

Art. 16 -. O funcionário que para submeter-se à inspecção mé-
dica houver de deslocar-se da sede, nos casos previstos neste 1)e-
ereto-lei, será indenizado das despesas de transporte e hospedagem
até ti-és dias, se o laudo concluir pela concessão da licença OU apo-
sentadoria.

Ai-t. 17 - Nenhuma remuneração ou taxa será cobrada dos fun-
cionários submetidos às inspeções médicas oficiais instituídas neste
Decreto-lei.

Art. 18 -- Fica transferida da verba 106-015-07	padrão 8.420,
a importância de noventa mil cruzeiros (Cm$ 90.000,00) para a ver-
ba 106-009,07, padrão 8.400 - Gratificações, rubrica: "Para pa-
gamento de gratificações regulamentares."

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica ao exercí-
cio financeiro do corrente ano.

Aut. 19 -- i,ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados o Decreto-,lei n. 1.430, de 4 de dezembro de
1945 e quaisquer outros dispositivos em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de junho de 194
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinta
Américo Renê Giannetti
Augusto Mário Caldeira Brant
José Rodrigues Seabra
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DECRETO-LEI N. Q 2.126, DE 25 DE JUNHO DE 1947

Faz modificações na legislação tributária relativa ao café

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando a atribuição
que lhe confere o art. 6. n.' V, do Decreto-lei federal n. 1.202, de
8 de abril de 1939, decreto:

Art. 1. - Ficam extintas a "taxa de expurgo do café", e a
"taxa para manutenção do serviço de armazenamento, classificação
de qualidade e tipos e entrega no destino", a que se referem os nú-
meros 62 e 69 da Tabela 13 anexa ao Decreto-lei número 67 de 20 dejaneiro de 1938, bem como o imposto sôbre exploração agícohi e
industrial referente ao café, de que trata o número 4 da Tabela 10
anexa ao mesmo Decreto-lei.

Art. Vara ocorrer às despesas de assistência à lavoura ca-
feeira, classificação do café, armazenagem, fiscalização dos transpor-
tes e regularidade de entrega no destino, fica criada a "taxa do ca-
fé", que incidirá à razão de' Cr$ 14,00 por saca de 60 quilos do
produto.

Art. 3Q - Essa taxa será exigida por ocasião do transporc do
produto, cobrando-se no destino quando despachado para o Rio de
Janeiro, Santos, Angra dos Reis, 'Vitória e Caravelas.

Art. 4• - O Secretário das Finanças baixará as instruções ne-
cessárias à execução dêste Decreto-lei.

Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário, entrjiido
èste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de junho de 1917.
MILTON SoAhEs CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. 9 2.127, DE 25 DE JUNHO DE 1947

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 406,10

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando a atribuição
que lhe confere o art. 6. n. V, do Decreto-lei federal II.' 1 .202, de8 de abril de 1939, e

considerando que, pela Lei n. Q 425, de 1906, foi concedido a
todos os funcionários públicos do Estado de Minas Gerais o olicio-
na! de 10% sôbre seus vencimentos, para aquêles que tiverem mais
de 30 anos de efetivo exercício;

considerando que a concessão referida no 11cm anterior não
foi suspensa pelo Decreto-lei federal 11.9 4.860, de 22 de outubro de1942 em relação ao Magistério;

considerando que a apuração do tempo de serviço só se concluiu
posteriorniente à elaboração do Orçamento para o corrente exercí-
cio, deixando, portanto, de figurar as importâncias pari ocorrer a
tais pagamentos;

considerando, finalmente, que o meio legal para a realização do
pagamento dêsses adicionais é o crédito especial,

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito es-

pecial de Cr$ 406,10 (quatrocentos e seis cruzeiros e dez centavos),

21$

para pagamento de adicionais de 10% a d. Alzira Fagundes e rela-
tivos ao período de 15 de julho a 31 de dezembro de 1946.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
este Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de junho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brant
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N.9 2.128, DE 25 DE JUNHO DE 1947

Abre (10 Departamento de Estradas de Rodagem o crédito especial
de Cr$ 1.033,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atrihuçião
que lhe confere o art. 6.°, n.9 V, do Decreto-lei federal n. 1.202, de
8 de abril de 1939, e

considerando que o Estado ,em 1940, construiu uma ponte de
cimento armado sôbre o rio Piracicaba, na cidade de Nova Era;

considerando que o Estado obteve do Sr. Antônio José Peixoto
a cessão de urna faixa de terreno destinada a facilitar o acesso à
ponte referida no item anterior;

considerando que, conforme consta do procso n. 665, do
Departamento de Estradas de Roda'em ,o cessionário tem direito

unia indenização de Cr$ 1.033,00 pelo terreno cedido ao Estado;
considerando que, no Orçamento dêste ano, não existe ver-

ba por onde possa correr o pagamento em referência;
considerando, finalmente, que a realização do pagamento da iii-

denização, pelos motivos já expostos, depende de abertura de crédito
especial,

DECRETA:
Art. 1. - Fica aberto ao Departamento de Estradas (te Ro-

dagem o crédito especial de Cr$ 1.033,00 (um mil e trinta e três
cruzeiros), para pagamento ao Sr. Antônio José Peixoto, provenien-
te de indenização pela cessão de tinia faixa de terreno destinada a
facilitar o acesso à ponte sôbre o rio Piracicaba.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
-. êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de junho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

I)ECUETO-LEI N." 2. 129, DE 25 DE JUNHO DE 1947

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 8.856,50
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição

que lhe confere o ai-t. 6 n. V, do Decreto-lei federal n. 1.202, de
8 de abril de 1939, e
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considerando que, pela Lei 11. 9 425, de 1906, foi conccd ido
todos os funcionários públicos do Estado de Minas Gerais o adicional de 10% sôbre seus vencimentos, para aquêles que tiverem mais
de 30 anos de efetivo exercício;

considerando que a concessão referida no i tem anterioranterior no foi
suspensa pelo decreto-lei federal n.° 4.860, de 22 de OUtIlt)i) de
1942 em relação aos Oficiais da Fôrça Policial;

considerando que a apuração do tempo de serviço só se conclnja
posteriormente à elaboração (lo Orçamento pala o corrente exercí-
cio, deixando, portanto, de figurar as importâncias para ocorrer e
tais pagamentos;

considerando, finalmente, que o meio legal para a realização
do pagamento dêsses adicionais é o crédito especial,

DECRETA:
Art. 1." - Fica aberto á Secretaria do Interior o crédito especial

de Cr$ 8.856,50 (oito mil oitocentos e cinqüenta e seis cruzei os e
cinqüenta centavos) para pagamento de adicionais de 10% ao te-
nente-coronel João Lemos da Silva, no período de 19 de novnibro
de 1945 a 31 de dezembro de 1947.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de junho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. ç 2.130, DE Í7 DE JUNHO DE 1947
Res/abeke a Bólsa de Fundos Públicos e a Cân taro Sindical do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te atribuiçãoque lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do Decreto-lei federal n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, e

considerando ser de imperiosa necessidade o restabelecimento
da Bôlsa (te Fundos Públicos e (ia Câmara Sindical do Estado de
Minas Gerais, extintas em 1930, pelo Decreto n.° 9.811;

Considerando já ser volumoso o movimento de negócios de tí-tulos e fundos públicos;
considerando que recente Lei federal tornou obrigatória a ad-

o!iS50 à cotação, em Bôlsa, das ações das sociedades anônimas, sen-
do grand o número das sociedades por ações existentes no lsta-
do de Minas,

decreta

Art. 1.0 - Ficam restabelecidas a Bôlsa de Fundos Púbileos e
a Câmara Sindical (lo Estado de Minas Gerais, extintas pelo Decreto
n.° 9.811, de 31 de dezembro de 1930.

Parágrafo único	A Bôlsa (levará ser reinstalada no prazo de90 dias.
Art. 2.° -- O Regimento Interno, depois de revisto pela itôlsa

no prazo de oito dias, a contar de sua reinstalação, será subme-
tido à aprovação do Govêrno do Estado.

AI.	.	1 11)	i-1ci entrará em	vigor na data de su&

	

publivaçao,	Voaca as u1posições em contrário.
1aIacio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 27 de junho de

li41.
MILroN So\itEs C\MPos
Jo.a 

DE 2 DE JULEIO DE 1947

Reorganiza, corri a denoiniiuuçüo de iicpmn-lawento Jurídico do Es-
lado de Minas Gerais, o Serviço do contencioso e de Consultas
Jurídicas do Estado de Minas Gerais, extingue a Advoi a'o Fiscal
do Estado, regula a cobrança da divida a/iva, ol-gailizu quadro
especial e dá outras providências.

O (overnador do Estado de Minas Gerais, usando (te atribuição
que lhe confere o artigo 6., a.' V, do Decreto-lei federal o. 1.202,
de 8 de abril de 1939, e

considerando que o -erviço do Contencioso e de Consultas Ju-
rídicas do Estado foi criado pelo Decreto n. 9 96, de 12 de junho
de 1935, com a finalidade (le centralizar e sistematizar, a fim de
que tivessem maismais uniformidade e maior eficiência, os serviços de
orientaçao jurídica do Estado e de sua representação em juízo;

considerando que, por um lado, a existência de consultorias
jurí(l icas das Secretarias e Departaunen [os e, por outro lado, a da
Advocacia Fiscal do Estado, posteriormente criadas, impedem a
realização dêsse louvável propósito;

considerando que a supressão (Ia Advocacia Fiscal e (Ias con-
sultorias importará em sensível redução de despesa;

(011 sideraiudo que a cobrança da 1' ivi di ativa está reclaruiancio
melhor regulanuentação;

considerando ainda a conveniência de se corrigirem falhas re-
veladas no funcionamento do Serviço (lo Contencioso e de Consul-
tas Jurídicas e, também, a (la se alterar a sua denominação;

considerando que, em face do art. 141, § 35, cia Constituição
Federal, e por ser dever (lo Estado o amparo aos necessitados, é
oportuno organizar-se, em cooperação com a Ordem dos Advogados
do Brasil, na Secção de Minas Gerais, o Serviço de Assistência Ju-
diciária na Capital;

Decreta
CAPÍTULO 1

Dó Departamento Jurídico

Art. 1. 1 - Com nova organização, passa a denominar-se De-
partamento Jurídico (lo Estado de Minas Gerais o atual Serviço
do Contencioso e de Consultas Jurídicas do Estado (la Minas
Gerais.

Art.	2.°	Ao Departamento, nos têrmos (ias disposições dêste
Decreto-lei, incumbe

a) representar o Estado, dentro ou fora de seu território, pe-
rante qualquer juízo ou tribunal ou, por determinação do Gover-
nador. em qualquer ato
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b) emitir, no prazo de quinze (lias, pareceres sôbre as con-
sultas recebidas do Governador e seus auxiliares de Govêrno;

c) prestar ao Govêrno quaisquer outros serviços jurídir)s de
que necessitai'.

Ar[. 3.° - O Departamento, subordinado diretamente ao Go-
vernador, será dirigido pelo Advogado Geral do Estado.

Parágrafo Único -----O Advogado Geral será escolhido dentre
os juristas de notório saber e ilibada conduta e, empossando-se pe-
rante o Governador, exercerá o cargo enquanto merecer ii sua
confiança.

Art. 4•0 o Departamento compor-se-á de secções de advo-
cacia e consultoria, cabendo à primeira as atribuições relativas à
alínea a e à segunda as relativas às alíneas b e c, do art. 2..

Art. 5. ---- O quadro do Departamento será composto por pes-
soal técnico e administrativo.

§ l. - O pessoal técnico será constituído por seis advogados
consultores e dois auxiliares do Advogado Geral.

§ 2.0 -- O pessoal adnlinistrati\-o será constituído por uni chefe
(te serviço, um escriturário, dois dactilógrafos ----- padrão A. dois
dactilógrafos --- padrão 13, dois praticantes, um porteiro e sima
contínuo.

Art. 6.° --- Os advogados-consultores, escolhido dentre os dou-
tores ou bacharéis em direito, de notório saber e reconhecida pra-
bidade, serão mantidos nos cargos enquanto merecerem a coo liança
do Govêrno.

A rt . 7. - Os auxiliares (lO iilvogado Geral serão escolhidos
livremente dentre os bacharéis em direito.

Art. 8. 0 O provimento tios cargos relativos ao pessoal admni.
nistrativo far-se-á segundo as normas do Estatuto dos Funciommário
Públicos Civis do Estado.

Art. 9•0 O Advogado Geral designará os advogados-consulto.
les para a secção de advocacia ou para a de consultoria, poden-
do, também, atribuir-lhes funções simultâneas de advogados e con-
sultores.

§ 1 . - Conforme a designação, poderão usar como denomi-
nação do cargo as palavras "Advogado do Estado" ou "Consultor
do Estado."

§ 2 . 0 - Na distribuição dos serviços, feita livremente, o Ad-
vogado Geral atentará, principalmente, na conveniência da es-
pecialização dos conhecimentos jurídicos dos advogados-consultores.

Art. 10 --- Compete ao Advogado Geral
1 -	exercer a direção geral e a representação do Departa-

mento;
2 --- dar posse ao seu pessoal, organizar o quadro de férias,

conceder licenças e aplicar penas disciplinares, ressalvados os casos
da competência do Governador;

3 -- representar o Estado em juízo e, por determinação do
Governador, ou qualquer ato, dentro ou fora (lo território mio eiro;

4 - distribuir entre os advogados-consultores e os auxiliares
os serviços jurídicos do Departamento, inclusive o patrocínio dos
i lerêsses do Estado em juízo;

5 -- ministrar-lhes instruções sôbre a orientação a imprimir a
defesa dos interêsses referidos na alínea anterior e fiscalizá-la, po-
dendo, a todo tempo, intervir para modificá-la, ou para auxiliar o
advogado designado, ou, ainda, avocar o Patrocínio do caso;

li	CIl[ii	i:ecc	,3lare as consultas dirigidas ao 1)eparta-
niento pelo Govêrno;

7	rever os trabalhos jurídicos dos advogados-consultores, adi-
lando o que convier;

delegar poderes paia a reiwesefltaçã'J do Estado em juízo,
quando fôr necessário;

9 --velar pela presteza e l)Oa execução tios serviços.
Peágrafo único ---- O Advogado Geral será substituído, em suas

falias ou impedimento ,, eventuais, se não fôr feita designação pelo
Governador, pelo advogado-consultor que desginar.

Ari. 11 --- Aos advogados-consultores competem a representa-
rio do Estado cio juízo, mediante designação do Advogado Geral,
e' os umviços jurídicos que êste lhes distribuir.

Pam-úgrafo único - Um dos advogados-consultores terá exercí-
cio na Capital (la República, Ofl (lo, sela dependência de distribui-
ção ou designação, representará o Estado em juízo e, por (leterim-
nação do Governador, em qualquer ato, cabendo-lhe ainda emitir
pareceres sôbre as consultas recebidas dos órgãos da administração
estadual ali sediados e fornecer ao Advogado Geral os elementos
ou ia formações de que necessite o Departimento.

Ai-E. 12 -- Os auxiliares do Advogado Geral terão as atribui-
ções que êste lhes designar.

13 - - Quando em viagens de serviços, os advogados-consul-
tores vencerão a diária de Cr$ 100,00 o os auxiliares a de Cr$ 70,00,
aléin do reembôlso das despesas de transporte.

Parágrafo único ---- O Advogado Geral será reembolsado das des-
pesas que fizer em viagens (1-essa nature;a.

Art. 14 - O Advogado Geral discriminará, em portaria, as
atribuições do pessoal administrativo.

CAPITULO II

Dos Advogajos da Fazenda Pública e da Cobrança da Dívida Ativa

Art. 15 -- Fica extinta a Advocia Fiscal do Estado.
Art. 16 - São competentes para a cobrança da dívida ativa

estadual
a) o Advogado Geral (lo Estado;
b) o Advogado do Estado na Capital da República, quanto aos

atos que ali tenham de ser praticad5s;
e) os demais Advogados tio Estado, nos têrnios tias designa-

ções que fizer o Advogado Geral;
(1) os advogados que sejam promotores de justiça, quanto aos

têrmos (Ia sede das comarcas em que exerçam as suas funções;
e) os advogados com delegação de poderes do Advogado Geral.

1. 1 -- Sàmente os advogados referidos na alínea il pronlo-
1 cobrança sem prévia deterrninaçõo do Advogado Geral.

§ 2.°	Nos têrmos anexos, a cobrança será confiada, se comi-
vier, a advogados que nêles exerçam a profissão.

Art. 17 - Até o fim de junho de cada ano, as exatorias insere-
serão a dívida ativa, relativa ao exerci-cio anterior.

Parágrafo único ------A qualquer tempo, poderão ser inscritas as
prestações vencidas (te impostos quando o retardamento da inseri-

puder ser prejudicial aos interêsses tia Fazenda.
Art. 18 -- Até quinze de agôsto, serão extraídas as certidões dos

débitos inscritos.
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Art. 19 Até vinte de agôsto, as certidões sei-ão enti-egues sei
advogados da Fazenda referidos na alínea d e no §2.°, do mi 16,
para cobrança.

Parágrafo único - A entrega de certidões ao Departamento
Jurídico far-se-á por determinação do Secretário das Finança

Art. 20 - Dentro dos sessenta (lias seguintes ao recebimento
das certidões, será iniciada a cobrança judicial de todos os tél)itOs
a que se refiram.

§ 1.0 Antes do fim dêsse prazo, os advogados restituoãim as
exatorias as certidões de dividas incobráveis ou de cobrança de!en:
dente de indagações ou providências mais demoradas, conservando
simente as que fôi- ajuizar.

§ 2.° - As exatorias envirão à Secretaria das Finanças a rela-
ção das certidões devolvidas, com os esclarecimentos que julgai úteis,
e aguardai-ão instruções 	respeito.

§ 3.' - Não ajuizando tempestivamente as certidões q1iv lhes
houverem sido entregues, os advogados referidos no art. 1(_i ' ali-ricas d e e, perderão os poderes para fazê-lo, sôiiiente os readqui-
rindo mediante nova autorização da Secretaria das Finanças,
precedida de justificação atendível.

§ 4.' -- Findo o prazo para ingresso em juízo, as certidiies
deverão ser recuperadas pelas exatorias, que solicitarão instruções
à Secretaria das Finanças

§ 5.' A Secretaria pbderá solicitar ao Advogado Geral dele-
gação de poderes a outro advogado, se convier.

Art. 21 -- Deverão os advogados da Fazenda proceder dili.
genternente, antes e depois de iniciados os executivos, e evitar a
sua paralisação.	-

Art. 22 --- As exatorias enviarão ao Serviço da Dívida Aliva,
até 31 de agôsto, relações completas das certidões entregues aos
advogados da Fa7enda.

Art. 23 As exatorias manterão um fichário completo e mi-
nucioso de tôdas as (lívidas cuja cobrança hajam confiado aos ad-
vogados.

§ 1.0 Os advogados prestar-lhe-ão sempre que fôr oportuno,
ou quando forem solicitadas, informações sôbre as ocorrências rela-
tivas ao débitos cujas certidões tenham recebido, para as anota-
ções convenientes.

§ 2.' As irregularidades notadas, quanto à eficiência dos
advogados na cobrança, inclusive as omissões ou a demora nas
informações serão comhunicadas à Soei-daria dali Finanças.

§ 3. 9 --- As exatorias colherão os (lados para o fichário nos
cartórios ou onde convier, especialmente quando se verificar a hi-
pótese do parágrafo anterior.

§ 4. O presente artigo e seus parágrafos não se aplicam
a cobrança feita pelo Departamento Jurídico, que dará à Secre-
taria das Finanças as informações convenientes.

Art. 24 - Os honorários pela cobrança serão os seguintes
a) solução extrajudicial - 10 %
b) solução judicial ---- 16 %;
e) patrocínio de recursos cmii segunda instância - 4
Parágrafo único -- O Advogado Geral, em portaria, regulará

o rateio das percentagens que caibam ao Departamento Jurídico.
Art. 25 - Serão abonadas também as seguintes percenagens

sôbre a dívida judicialmente arrecadada;
a) às coletorias -- a que lhes couber pela arrecadação comum:

li)	ai, iiida tu ju-tiça que funcionarem no executivo, me-
diante rateio	4 %

c) ao escrivão de primeira instância - 2 %.
Parágrafo único --- Perderá O (Til-eito à percentagem o funcio-

nário ou serventuário que, por desídia ou qualquer outro motivo,
prejudivar os interêsses (la Fazenda.

Art. 26 - As percentagens estabelecidas nos artigos anterio-
res incidirão sôljre as importâncias efetivamente arreca(ladas

Art. 27 Constituirá motivo de substituição dos advogados a
inobservância de qualquer dos prazos ou normas dêste Decreto-lei,
assim tomo a omissão no cumprimento do dever de 1)1-estar pronta-
mente as informações que lhes forem solicitadas ou de tomar as pro-
sidências que, flO intei-êsse da cobrança, lhes forem recomendadas
pela Secretaria das Finanças ou pelo Advogado Geral.

A 1. 28 As exatorias perderão as percentagens relativas às
certidões a cujo respeito não observarem qualquer das normas dêste
Decreto-lei.

Art. 29 - Antes de receberem dívidas cujas certidões estejam
cm poder dos advogados da Fazenda, as exatorias verificarão se
se tornaram devidas custas, em juizo.

Parágrafo único - Tratando-se de exatoria, cuja' sede não coin-
cida com a do juízo, o recebimento será feito com a ressalva das
custas que forem devidas.

MI. 30 Os advogados poderão consultar o Departamento
Jurídico do Estado sôbre as suas dúvidas em matéria jurídica ou
de orientação dos executivos fiscais e, quando nestes sejam inter-
postos recursos, deverão, antes da remessa dos autos à instância
superior, dar conhecimento da interposição ao Advogado Geral cio
Estado.

Pai-ágrafo único - O advogado Geral poderá ministrar aos ad-
vogados da Fazenda as instruções convenientes relativamente à ori-
entação jurídica que devam observar.

CAPÍTULO III

Quadro Especial

Am-t. 31 - Passam a integrar um quadro especial anexo ao De-
partamento Jurídico:

1 - três advogados auxiliares do Advogado Fiscal;
2 - o Procurador Fiscal e o advogado auxiliar da Capital da

República;
3 -- todos os consultores, assistentes e auxiliares jurídicos das

Secretarias e Departamentos inclusive os denominados procuradores.
Art. 32 - As Secretarias e Departamentos fornecerão ao Ad-

vogado Geral, dentro de trinta dias, informações precisas sôbre os
cargos a que se refere o n 3 do artigo anterior, para a organização
do quadro, que será dentro de dez dias, submetido ao Governador,
para aprovação.

Parágrafo único - A dotação para a despesa do quadro serei
)rganizada mediante transferências das consignações relativas aos
funcionários que passam a integrá-lo.

Art. 33 ---- Os cargos cio quadro especial serão extintos, automà-
,licamiiente, à medida que vai-agem, salvo se o Govêrno, por Decreto
baixado nos trinta dias seguintes à vacância, considerar imprescindí-
vel a sua manutenção.



CAPITULO IV

Do Serviço de Assistência JitIirisíia

Art. 34 O Govêrno fica autorizado a criar e regulaitientar,
como órgão anexo ao Departamento e destinado a Coopciai cala a
Ordem dos Advogados do Brasil, na Secção de Minas Gerais, o Ser-
viço de Assistência Judiciária, pala prestar aos necessitados, na Capi-
tal, a assistência judiciária.

Parágrafo único - Para assistentes, poderão sei- aproveigolus
bacharéis cm direito, integrantes, ou não, do quadro especial, aias
funcionários do Estado, com os direitos e va itagen s de que gozalcin.

CAPITULO V

Disposições (I:!i?as

Art. 35 Os cinco atuais Advogolos do Estado, doravante
denominados Advogados Consulto l:-s, o Procurador Fiscal, o Advo-
gado Auxiliar da Capital da República e os Auxiliares do Advogado
Geral continuam com os direitos e vantagens de que ora gozaiii, e
terão, no Departamento, as funções que lhes forem designada gelo
Advogado Geral.

Art. 36 - O Advogado Fiscal passa a ser Advogado Consiffior e,
dos seus seis Advogados Auxiliares, os três referidos no artigo 31 pas-
sarão a exercer, no Departamento, funções (te advocacia, coam com

E	
-

petência para' a representação do Estado em juízo, ou de consultaria,
e os três restantes continuarão no quadro (Ia Secretaria (Ias Finari
ças, exercendo, na Capital, funções (te fialização, (los impostos,
taxas e selos devidos ao Estado e à Caixa (te Asssitência dos Advo-
gados, nos processos judiciais, cm primeira e segunda instâncias.

§ 1.0 - Terão todos os vencimentos e as garantias que atual-
mente lhes couberem.

§ 2.1 - Dos três lugares de advogados incumbidos (te fiscali-
zação de contas judiciais, uma será extinto quando vagar.

Art. 37 Um dos Advogados Auxiliares será designado pelo
Advogado Geral para servir, soma prejuízo de suas funções no De-
partamento, como Assistente da Fazenda no Conselho de Contri-
buintes.

Art. 38 Com os direitos e vantagens de que ora gozam, os
consultores, assistentes e auxiliares jurídicos e os procuradores das
Secretarias e Departamentos, continuarão a exercer, nas repartições
em que agora servem, as funções atuais, salvo se designados para
autras.

§ 1.0 - Enquanto existirem os respectivos cargos, serão reme-
tidas mensalmente cópias (te SCUS trabalhos ao Departamento, para
o fim de uniformização da orientação jurídica, firmada pelo Ad-
vogado Geral, que fará a respeito as comunicações convenientes.

§ 2.° -- Sempre que « matéria jurídica em exame envolver
- ct-sscs reais ou g 0 maior vulto, os pareceres dos consultores e

assistentes serão, a critério do respectivo Secretario ou Diretor do
Departamento, submnclidos à apreciação do Advogado Geral.

Am-t. 39	Com osos atuais direitos e vantagens, ficam transfor-
mados em assistentes jurídicos os trê cargos de contabilistas da

GniaInia (ii J,. iio ' cujos titulares foram designados auxi-
Iirc jurídicos na forma do artigo 16, do Regulamento aprovado
pelo l)ecreto-lei n.° 1.640, de 19 de janeiro de 1936.

Ari. 40 Oportunamente, após a extinção (lo alguns dos
cargos do quadra especial, será reorganizado o quadro do l)CSSoal
técnico do Departamento, com os vencimentos que forem fixados.

Ai-t. 41 - O quadro constante do § 20, do artigo 50 sàmnente
vigorari a partir da (lata que fõr fixada em Decreto do Govêrno

§ 1. Os véncimentos do pessoal administrativo serão então
fixados, sem aumento (te despesa.

§ 2. Para a observância do novo quadro, serão feitas as
transferências necessárias.

§ 
30 - Até a (lata do Decreto referido neste artigo, vogorará

o quadro atual.
Ai-I. 12 O Advogado Geral fica autorizado a se utilizar da

verba ---ol-6l --- padrão 80-74, no corrente exercício, também para
a t(djtiiSiÇiiO de livros para a Biblioteca (íb Departamento.

Art. 43 -- Fica transferido para o Departamento Jurídico o
material (la Advocacia Fiscal, inclusive a Biblioteca, o mobiliário
e as máquinas de escrever.

Am-t. 44 --Será revisto, qüinqiienalmente, a divida ativa dç
Estado, Ira se excluir a que fôr considerada incobravel.

§ 1.0	A primeira revisão for-se-á até o fim do presente
exercício.

§ 2 - O cancelamento das inscrições será autorizado pelo
Governador.

§ 30 -- o Secretário das Finanças, em Portaria, regulará o
processo das revisões.

Art. 45 - Nas causas prospostas pelo Estado, exceto os exe-
cutivos fiscais, ou contra êle, o fôro competente será o (Ia Capital,
atendidas, porém, as Leis federais sôbre competência a que estiver
sujeito.

Ari. 46 - O Advogado Geral poderá cometer aos promotores
mie justiça a defesa (te interêsses do Estado em processos judiciais
(II( tenham curso nas respectivas coinai-cas e abonar-lhes gratifica-

regulamentares, pela verba "Causas (Ia Fazenda".
Art. 47	Revogam-se as disposições em contrário, entrando

^s1e Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.	.. -
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de jnlq, d

MILTON SOARES CAMPOS
PedrQ Aleixo	 .	t.
José de Magalhães Pinto	 -
Américo Renê Giannetti	-
Augusto Mório Caldeira Branl	 i
José Rodrigues Seabra	-

DECRETO-LEI N.9 2.132, DE 3 DE JULHO DE 1947

Estabeleec a subdivisão do distrito da cidade de Brasília, comarca
de São Francisco

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia atribui-
Çio cine lhe confere o art. 6 9 , n.9 V, do Decreto-lei federal n.
1,202, de 8 de abril de 1939, decreta:



Tenente Mário Marques de Oliveira -- Adicionais
relativos ao período de 25 de agôsto a 31 de
dezembro de 1945

Tenente Leão Treze <Ia Silveira - Adicionais re-
lativos ao período de 10 de julho a 27 de
novembro de 1945 ................

Capitão Sebastião Tavares Corrêa Adicionais
relativos ao ueríodo de novembro de 1946 a
31 de dezembro de 1947 ..............

Major Mário tIodrigues Romão . Adicionais re-
lativos ao período de 30 de abril de 1946 a
31 de dezembro de 1947 ..............

Capitão João Júlio Costa -- Adicionais relativos
ao período de 24 de setembro de 1946 a 31
de dezembro de 1947 ..............

Tenente Leão Treze da Silveira -- Adicionais re-
lativos ao período de 10 de julho de 1946 a
31 de dezembro de 1947 ..............

Tenente Galilino Ferreira - Adicionais relativos
ao período (te 28 de julho de 1946 a 31 de
dezembro de 1947 ..................

Cr $

179,

828,

2.821,

5.208,

3. 199,

3.18C,

3.078,
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Art. 1. -- Fica o Distrito da cidade de Brasília, ronlaica de
São Francisco, dividida em dois subdistritos, que se denominarão
primeiro SUI)distrito e segundo subdistrito.

Art. 2.° - O primeiro subdistrito compreende a cidade pru.
priamente dita e o território r1rai adjacente.

Art. 39	o segundo subdistnito compreenderá, entre oulro,
o povoado denominado Jacu e território vizinho.

Art. 4.° -- É a seguinte a linha divisória entre o primeiro e o
segundo subdistritos : começa na divisa com o distrito de Fernio
Dias, no rio Paracatu, na foz do córrego S. Matias; sobe por êstc
até a foz do córrego do Mangue; por êste até sua cabeceira; lei eia
rumo à cabeceira do córrego Bamburral, pelo (lual desce até sua
foz no córrego Jaboticaba, na divisa com o Município de São
Francisco.

Art. 5•0	Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo 1 lorjxroii te .3 de julho de 1947,
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO-LEI N. 9 2.133, DE 3 DE JULHO DE 1947

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de
Cr$ 18.800,50

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui.
ção que lhe confere o art. 6., 11. 0 V, do Decreto-lei federal n.'
1.202, de abril de 1939, decreta:

Art. 1. Fica aberto á Secretaria do Interior o crédito espe
cia! de Cr$ 18.800,50 (dezoito mil oitocentos cruzeiros e cinquenta
centavos), para pagamento de adicionais de 10 % aos seguinte
oficiais da Fôrça Policial
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Art. 2. 1	Revogadas as disposições em contrário, entrará
iste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 (te julho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N.0 2.134, DE 4 DE JULHO DE 1947

Dispõe sóbre vereda de automóvel, pela Prefeitura Municipal
de Gamba quira

() Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6.1 , n.° lI, (lo Decreto-lei federal n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1. --- Fica a Prefeitura Municipal de Cambuquira autori-
zede a alienar, em hasta pública, pelo lanço mínimo de Cr$ .....
40.o00,00, um automóvel usado, marca "Chevrolet", Especial de
Luxo, com quatro portas e um rádio, modêlo 1941, inotor n.°
724.784, pertencente ao Patrimônio.

Art. 2.° -- Revogadas as disposições em contrário, entrará
ste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,	aos 4 de julho
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .1 lci,ro

DECtIET()-LEI N. 2.13.), DE 5 DE JULHO DE 1947

Dispõe sôbre despesas realizadas sem (autorização legislativa.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6., n. 0 V, do Decreto-lei federal
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Os responsáveis por despesas realizadas nos mu-
nicípios, sem e lfl l)eflhO prévio e autorização legislativa, deverão
prestar contas ao Govêrno (10 Estado, por intermédio do Departa-
noento das Municipalidades, no prazo de 90 (noventa) dias, conta-
(los da public	o dêste Decreto-lei.

§ 1.	Éste prezo prorrogar-se-á automàticanoente, caso se
verifique a hipótese do § 1. 1 do art. 3•9, infra.

§ 2.° - A prestação de contas será acompanhada dos documen-
tos comprobatórios.

Art. 2. As repartições estaduais e municipais deverão fa-
cilitar, por todos os meios, a prestação de contas, não só forne-
cendo aos interessados, mediante recibo, os documentos ou certi-
elões de ([UC necessitarem umas ainda lhes permitindo franco exame
(10 arquivo e da contabilidade.

Parágrafo único Os interessados reclamarão do Secretário
do Interior providências adequadas quando lhes forem opostos em-
baraços ou dificuldades de qualquer espécie.
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Art. 3,9 -- A requerimento dos interessados ou por despacho
do Secretário do Interior serão realizadas perícias, por técnicos
especializados, sempre que as mesmas se tornarem necessárias

§ 1. Os interessados, diretamente ou por assistente técnico,
de sua escolha, poderão acompanhar a perícia, que deverá ser com.
pletada no prazo máximo de 20 (vinte) dias, prorrogável pw' Ieas
10 (dez) a critério do Secretário do Interior.

§ 2." --- O perito apresentará laudo circunstanciado e (ICle dar-
se-á vista ao interessado, pelo prazo de 10 (dez) dias.

§ 3. --- Além (las provas a que se refere êste Decreto-lei, 1)o-(lerão ser produzidas, subsidjáriamente, quaisquer outras adio judasem direito.
Art. 4•Q --- os prazos subirá o Processo ao julgamento

do Governador (lo Estado, precedido de relatório e parecer (lo Se
cretário do Interior.

Art. 5. -	Julgadas as contas, promover-se-á a abertura decrédito especial para contabilização das despesas aprovadas.
Art. 6. --  As importôncias relativas às despesas, que foi-em

consideradas ilegítimas ou sem interesses para o município, serio
levadas a débito dos respectivos responsáveis e inscritas como di-vida ativa.

Parágrafo único - Feito o lançamento, o responsável será no.
titícado por via postal, telegráfica ou por editais, se não for ('Ilcon'
trado, para resgatá-la, no prazo (te 30 dias, findo o qual seri pro-
movida a cobrança judicial.

Art. 7, - As despesas verificadas pelo Departamento das Mu-
nicipalidades, diretamente, por terem os res ponsáveis deixado es-coar o prazo, sem qualquer providência, serão submetidas á apro-
vação do Govêrno (lo Estado, procedendo-se, a seguir, na forma dosartigos 5. 9 e 6. dêste Decreto-lei.

Art. 8. - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrario.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 (1v julho de 1947,
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECPETO-LEI N. 2.136, DE 5 DE JULHO DE 1947

Cancela dotações do Orçamento vigente.

O Governador do Estado de Minas Gerais, na conformidade
do disposto no art. 6., n. V, do Decreto-lei federal n. 1,202,de 1939, e:

considerando que, pelo artigo 6. (lo Decreto-lei n. Q 1 .415, de
24 de novembro de 1945, os Secretários de Estado terão vencimen-
tos iguais aos (los desembargadores do Tribunal de Justiça;

considerando que, à vista do dispositivo legal anteriormente
citado, os Secretários de Estado deixaram de recebei- a impom - tán-cia relativa à verba de "Representações",

Decreta:
Art. 1.	Ficam canceladas no orçamento (to corrente exer-

cício, as seguintes dotações:
CR$.

Verba 026-02 (8040) - Secretaria do Interior	12.000,00

Verba 052-02 (8040) -	Secretaria das Fi-
nanças ........................12000,00
Verba 074-02 (8040)	Secretaria da Agri-
cultura	......................12.000,00
Verba 094-02 (8040)	Secretaria da Edu-
caç5o	........................12.000,00
Verba 100-02 (8040) - 	Secretaria da Viação	12.000,00

Art. 2. 9 ----- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de julho de
1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Re,mé Giajineifi
Augusto Mário Caldeira Idrant
José Rodrigues Seabra

5

DECRETO-LEI N.° 2.137, DE 5 DE JULHO DE 1947

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr 786,50

0 Governador do Estado de Minas Gerais, na conformidade do
disposto no art. 6., n. 9 V, do Decreto-lei federal n.9 1 . 202,  de 8
de abril de 1939, decreta:

Art. 1 - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito especial
de Cr$ 786,50 (setecentos e oitenta e seis cruzeiros e cinqüenta
centavos), para pagamento a dona Amélia Soares de Figueiredo,
diretora do Grupo Escolar "Silveira I3runi", de Muriaé, de adicio-
nais (te 10% relativos ao período de 28 de janeiro a 31 (te dezem-
bro de 1945, na conformidade da lei n. 9 425, de 1906.

Art. 2. 1' ---- Revogam-se as disposições cio contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 (te julho de
1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Braimt
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. Q 2.138, DE 5 DE JULHO DE 1947

Dispõe sóbre doação de imóvel.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6., n. 9 II, do Decreto-lei federal n.°
1,202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. ---- Fica a Prefeitura Municipal de Caxarnhú autorizada
a doar ao Fluminense Futebol Clube-,sociedade desportiva com sede
na mesma cidade, para construção de sua Praça de Esportes, ter-
reno Pertencente ao Patrimônio Municipal, situado no lugar (te-

)

j
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nominad() "Môrro da Estação", com a área de 19. 900nes 2 . (deze
nove mil e novecentos metros quadrados)

Ai-t. 2. 9 -- O terreno ora doado reverterá ao Patrimônio Nu
niciiYal se, por qualquer motivo ,iiiu Lr em cunipridas as finalida-
des da doação.

Art. 39	Revogadas as disposições eni contrário, entrará ês•
te Decreto-lei cru vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 5 (te julho de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO-LEI N. 9 2.139, DE 5 DE JULHO DE 1947

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização, o crédito
especial de Cr 465,00

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6., 11. 9 V, cio Decreto-lei federal a,'
1.202, de abril de 1939, e:

considerando que sôrnente CI)ÓS O encerramento do exeuício
de 1946 ficou apurado o fornecimento feito ao Hospital "Carlos
Chagas", de Pirapora, pelo senhor José Diniz;

considerando que o orçamento vigente não consigna verba pró-
pria para pagamento daquela despesa,

Decreta:
Art. 1.' - Fica aberto ao Departamento de Compmr e Fisca-

lização, o crédito especial (te Cr$ 465,00 (quatrocentos e sessenta
e cinco cruzeiros), para pagamento ao senhor José Diniz, prove-
niente de fornecimento de carne ao Hospital "Carlos Chagas", de
Pirapora, durante o mês de agôsto de 1946.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de julho de
1947.

MILTON SOARES Ciuu'os
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. 9 2.140, DE 5 DE JULHO DE 1947

Abre à Secretaria das Finanças o crédito suplementar
de Cr$ 500.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais na conformidade do
disposto no art. 6°, n. 9 V, cio Decreto-lei federal ri. 0 1.202, de 8
de abril de 1939, decreta:

considerando que, em (lezerubro dêste ano se comemorará o cin-
qüentenário da cidade de Belo horizonte;

considerando que, cara o brilhantismo dessa efeméride, (nga-
nizou a Prefeitura Municipal um programa de coisiernoraÇs, (lo
qual consta a realização de congressos científicos, eucaristiee. lra
balhista, etc.;

:mtu que a realização de tais solenidades não só be-
neficiará Belo Horizonte, ruas, também, o Estado de Minas Gerais,
pela vinda de missões estrangeiras, visitantes do Pais, turistas, ele;

considerando que, por êste motivo, cumpre ao Estado rofleOl-
rer com seu auxilio á Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;

considerando que a verba própria do Orçamento (lo Estado
não dispõe de (lotação suficiente que possa atender ao auxílio re-
ferido anteriormente;

considerando que o meio adequado 1)01-a a concessão do auxi-
oo será a suplernentação da verba própria (lo orçamento,

Decreta:
Art. 1. -- Fica aberto à Secretaria (Ias Finanças o crédito su-

plementar de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), à verba
112-062-60 (8984), do orçamenta vigente.

Art. 2. 1	Este l)ecreo-lei entrará em vigor na dota (te sua
puhcação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte 5 de julho (te 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N.' 2141, DE 5 DE JULHO DE 194i

Cria a "guia de exportação" e dá outras providências

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. fi., n.9 V, do Decreto-lei federal n.'
1.202, de 8 de abril de 1939, e

considerando que pela Convenção Nacional de Estatística, fir-
mada na Capital da República a 11 de agôsto de 1936, assumiram
os Estados, o Território do Acre e o Distrito Federal o compromis-
so de levantar as estatísticas das respectivas exportações de mer
cadorias, de modo que pela simples inversão dos resultados fôss
possível obter a importação de cada Unidade da Federação:

considerando que o êxito da adoção dêsse sistema de coope-
ração interadministrativa fica na dependência de cacto Unidade da
Federação efetuar o levantamento da estatística rio seu comércio
de exportação segundo processos análogos e com a oportunidade
necessária;considerando que o Estado de Minas Gerais não está apurando
a estatística da exportação com a oportunidade que se faz mistér
para atender aos interêsses do próprio Estado e das demais Uni-
dades da Federação;

considerando que a deficiência atualmente observada na exe-
cução do serviço ocorre em virtude de não dispor o Estado de um
instrumento de coleto especialmente destinado á obtenção dos 

!ri
formes relativos a saída de mercadorias do território estadual:

Decreta:
Art. 1. - Fica criada, para fins de coleta dos elementos ne-

cessários ao levantamento das estatísticas de saídas de mercadorias
do território estadual, a "guia de exportação".

Art. 2. -- Nenhuma mercadoria poderá ser exportada para
fora do Estado sem que seja preenchido a respectiva guia de ex-
portação.
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	Art.- 3.	A guia de exl)ortação será emitida em três vias, (,uterão o seguinte destino:

	

a)	a 1. via será remetida diretamente pelo expedit(,F ou
exportador, até três dias após o despacho da mercadoria, á
cia de Estatística do Município;

b) a 2.4 via será entregue á emnprêsa de transporte;c) a 3. 1 via perinanecerá no arquivo do expedidor ou ()ortador e nõO poderá ser destruída antes de decorridos noventa dinu
da correspondente exportação.

	

Art . 4•0	Estão dispensados da guia de exl)ortaçilo
a) as encomendas expedidas por via postal;
b) a bagagem que acompanhar O passageiro, coiisid'ra a

como tal as peças do vestuário e objetos de seu liso pessod,
hora osos volumes estejam sujeitos a despacho pago;

c) os veículos de qualquer sistema de tração e OS anenak

	

utilizados como meio de transporte, bens assim os animais	iuxe estimação que acompanharem os respectivos donos;
d) as moedas metálicas e fiduciárias, nacionais e estrangeiras;
e) as encomendas expedidas por via aérea, de valor comer-

cial inferior a quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00)
f) as aniostras sem valor comercial.

	

Art. 59	A guia (Te exportação, isenta (Te uualauer mi
taxa ou sêlo, será preenchida pelas pessoas físicas ou juri iois
autorizadas ou não á prática (te atos de comércio, ou pelo o-ia
prepostos e representantes qualificados, que exportarem, lu'Xpor-
tarem ou redespacharens mercadorias para fora do Estado.

§ 1. - Da guia (Te exportação, que será impressa p(,;- conta
do expedidor ou exportador, deverá constar O seguinte:a) núnles-o de ordem da guia;

h) indicação do número da fôlha;
e) referência á via do documento;
(1) nome e enderêço do exportador ou expedidor;
e) nome e enderêço do destinatário da mercadoria;
f) natureza do meio de transporte, expressa pela "via	ex-pedição" utilizada;
g) designação da emprêsa encarregada de efetuar o trans-

porte ou, quando o transporte fôr realizado em veículo
Particular ou a frete, indicação do número ou nome i&s-
pectivos;

la) marcas e números dos volumes:
i) quantidade e espécie dos volumes:
j) especi ficação das mercadorias;
1) origem das mercadorias;

m) l)êso da mercadoria;
n) valor comercial;
o) data da extração da guia e assinatura do expedidor.§ 2.0	O modêlo da guia de exportação será o que acomnpa-

.hará o Begulamento do presente Decreto-lei.
Art. 6.° - O despacho de mercadorias por emprêsa (Te trans-

porte rodoviário, ferroviário, aéreo e fluvial, 501) pena da aplica-
ção das penalidades previstas neste Decreto-lei, deverá ser pree-
dido, sempre que fôr o caso, do recolhimento da Correspond'n!c
guia de exportação.

Parágrafo único - Os exportadores ou expedidores que usareis
meios (Te transportes particulares para a condução de mercadoria
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para fora do Estado, bem como os responsáveis pelos veículos de
aluguel, ficam equiparados,equiparados, para efeito de extração da guia de ex-
portuyto, às emprêsas de transporte.

Ai. 70 Os funcionários estaduais e municipais ficam o'bri-
gaitas; prestar ás repartições de estatística tôda a colaboração que
se fiei-;- necessária para a coleta da guia de exportação, principal-
ment(- no que concerne á sua extração no (wIsérçi() realizaiio por
via rodoviária

Au. 8.9 - Os infratores do presente Decreto-lei ficarão su-
jeito.,,	seguintes penalidades.

1) Apreensão cia mercadoria, quando a mesma estiver sendo
conduzida para outra Unidade da Federação, por via, terrestre OU

fluvial, desacompanhada da respectiva guia de exportação, quando
se tratar de transporte feito em veículo de propriedade do epe-
didor ou exportador ou que se encontre sob sua responsabilidade
em virtude de contrato de locação.

li 1 1 niposição (te multa
a) de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00, ao expedidor ou exportador

que se negar a corrigir informes lançados na guia de exportação
ou a prestar quaisquer esclarecimentos sôbre a inesmuma;

ii) (te Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00, ao exportado!' ou expedidor
que preencher a guia de exportação com (lados falsos, quer relati-
vamente à pessoas, quer relativamente às mercadorias nela Com-
signa lis:

1) de Cr$ 1. 000,00 a Cr$ 5.000,00, ás emprêsas de transpor-
tes 1; qualquer natureza que receberem mercadorias para trans-
portar sem a arrecadação (Ia respectiva guia de exportação.

III) Advertência, suspensão, dispensa ou demissão, aos funcio-
nári;in que não cumprirem com as obrigações que lhes forem fi-
xadas no Regulamento.

1. As penalidades a que se refere êste artigo serão im-
post;. pelo Chefe do Serviço de Estatística Econômica e Finan-
ceira. da Secretaria das Finanças, á vista do auto de infração ou
representação lavrados pelo Agente de Estatística ou por qualquer
servidor do Estado.

2.9 - O Secretário das Finanças representará, á vista de
prouutoçã.o do Serviço de Estatística Econômica e Financeira, á
autoridade competente, sempre que a infração fôr cometida por
funcionário público.

Art. E' terminantemente proibido, nas repartições ou
enuplêsas por onde a guia de, exportação (leva transitar, nos têr-
mas desta lei, a sua exibição a pessoas estranhas ao seu objetivo
legal

Art. 10	As disposições cio presente Decreto-lei serão re-
gulamnentadas dentro de trinta dias.

Ai-t. 11	Ëste Decreto-lei entrará em'vigôr na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de julho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo
Américo Renê Giaimneili
Augusto Mário Caldeiro Brant
José Rodrigues Seabra
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DECRETO-LEI N. 9 2.142, DE 5 DE JULHO DE 1947

Dispõe s-dbre a carreira de professor primário e dá outros
providências.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (ia atribui-
ção que lhe confere o art. 6., n. 0 V, do Decreto-lei federal li.,1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. A admissão no cargo inicial de regente de classe,
padrão A, a que se refere o Decreto-lei n. 1.876, (te 29 de outu-
bro de 1946, se fará mediante concurso de títulos, será em caráter
de estágio e a nomeação efetiva ficará sujeita á aprovação (Ia cm-
didata no curso de administração mantido pelo Instituto de Educa-
ção ou á obtenção da nota mínima de merecimento durante estágio
ele dois anos de efetivo exercício.
• 1. O concurso de títulos de que trata êste artigo se reali-
zará em dezembro de cada ano e será válido de 1.0 de janeiro a31 de dezembro do ano seguinte.

§ 2. - Poderá ser renovada a matricula, sem qualquer onus
para o Estado, ou prorrogado o estágio da professôra que, ao cabo
(te dois anos, não lograr a nota mínima de aprovação ou de me-
recimento -

§ 39 As normalistas nomeadas interinamente e as emiti-a-
tadas que, na data dêste Decreto-lei, houverem exercido o niagis-
tério durante dois anos pelo menos, terão o seu estágio contato
a partir daquela data.

Art. 2. - As professôras de educação física, as de desenho,
trabalhos manuais e modelagem e as de música e canto serão ad-
mitidas, se satisfizerem as exigências do Decreto-lei nY 2.114, de
31 de maio ele 1947, e depois de aprovadas em exame de habilita-
ção no Instituto de Educação ou no Conservatório Mineiro (te Mú-
sica; serão efetivadas mediante aprovação prévia em curso (te es-
pecialização naqueles estabelecimentos, e a respectiva carreira obe-
decerá á escala estabelecida no n. 9 II do artigo 13 do Decreto-leia. 0 1.876, de 29 de outubro de 1946.

§ 1. As regentes de classe, atualmente designadas para mi-
nistrar educaçãd física, desenho, trabalhos manuajs e modelagem
ou música e canto poderão ser efetivadas no cargo Correspon(lente,
desde que aprovadas em curso de especialização no Instituto de
Educação ou no Conservatório Mineiro de Música.

§ 2. 1 - Na falta de aiormalists, poderão ser admitidas pra-
Ç r ssôras diplomadas em estabelecimentos oficiais especializadosdesde que se submetam prèvjamente a exame de elementos de pe-
dagogia no Instituto de Educação.

Art. 3. 1' - O interstício para promoção será de quatro anos
quer para as professôras da Capital quer para as do interior.

Art. 4•0 -- As transferências ou remoções e as designações nos
têrmos do Decreto-lei n.° 2.043, de 31 de outubro de 1941. sero
permitidas sômente nas férias de fim de ano, pelo menos dois anos
após a primeira designação, salvo motivos excepcionais, a juiar
ela administração, e quando houver vaga.

Parágrafo único A primeira designação após remoção eu
transferência para a Capital será sempre feita para estabeleciiiien-
to da periferia, definido como tal pelo Secretário de Educação.
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Ari. 5.' - - As regentes de classes e as professôras de educa-
çio física, de desenho, trabalhos manuais e modelagens	íle	e siiü-

e canto serão designadas para estabelecimentos á sua escolha,
dentre os em que houver vaga, conforme relação publicada oportu-
namente pela Secretaria (te Educação, devendo a ordem de Prece-
dência na escolha corresponder á da classificação ciii Concurso
ou (Ias notas de aprovação cm exame de habilitação.

\rt - G.° ----As substitutições recairão sempre em nornmlist:is
classificadas em concurso ou aprovadas em exame de habilitação
e obedecerão ã ordem da classificação ou à das notas de aprovação
A recusa implicas-á, para efeito de substitutição, o deslocamento
da nomeada para o último lugar na lista ou chave.

Ai-I. 70	No concurso as candidatas serão classificadas ciii
lista numérica ou cru se os elementos de julgamento não
permitirem apreciação rigorosa do merecimento (te umas em re-
lação ás outras.

Art. 8. - Onde não houver normalistas classificadas, outras
pO(leríio ser admitidas, mediante contrato, dando-se preferência ás
mais necessitadas.

Parágrafo único -- Onde são houver normalistas, poderão ser
adnaitidas, mediante contrato, pessoas que tenham o curso gina -
sial CII que sejam aptas a ministrar o ensino, pelo menos pelo pro-
grama das escolas rurais, a juízo do inspetor regional, c nestes
casos os vencimentos serão (bis terços dos vencimentos (lo início
da carreira.

Art. 9 9 - A Secretaria (te Ed meação baixará as instruções ne
eessárias á execução do presente Decreto-lei, bens como á abertura
(Ii novas inscrições para o concurso de títulos instituído,,-, pelo
l)nreto-lei 11.0 1.876, (te 29 (le outubro (te 1946.

\rt - 10 -	Êste Decreto-lei entrará em vigor na (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de julho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
.t /Ilsto Macio Caldeira Brani

Ll-í N.	. 1	DE 8 DE JULHO DE 1947

,Iulo,-i:u a i-cvtsao das aposentadorias fundadas no art. 177 da
Corte, de 10 (te novembro de 1937

O Governador do Estado (le Minas Gerais, usando cia atribui-
ção (t1C lhe confere o art. ti., n. 9 V, do Decreto-lei federal n.9
1.202, (te 8 de abril de 1939, e:

(005idO(-ai)do que, eni1aora sendo legais as aposentadorias e re-
forias fundadas no art. 177 da Carta outorgada cai 10 de novena-
bro ele 1937, podem ter-se verificado casos (te injustiças que me-
ICÇSnI iCV is:m

corsulçieran rio que, emPora não esteja ohrigao a repará-los,
pode o Estado fazê-lo;

consider-ando que se acha constituída e em funcionamento uma
comissão. sob a presidência do Advogado Geral do Estado, para
estudá-los.



262

Decreta:
Art. 1. - Fica o Governador autorizailo a rever, coii	da-

horação (te urna comissão (te cinco membros, sob a do
Advogado Geral, as aposentadorias ou reformas fundadas no art.
177 (la Carta outorgada em 10 de novembro (te 1937.

Art. 2. A conlissão proporá ao Governador, depois d ins-
truir convenientemente o processo, a solução que lhe parecei ide'
quada a cada caso.

Parágrafo único - Nas repartições estaduais, terão pr
cia sâbre os demais assuntos, salvo os (te natureza urgente, a nie-
didas solicitadas pela (-,omissão.

Art. 39 - Na revisão, serão observadas as seguintes moi-mas:
1) Serão consideradas sômente as aposentadorias ou :-for-

mas contra as quais tenham reclamado os interessados;
2) não serão revistas as aposentadorias 011 reformas

das ou concedidas por conveniência dos próprio aposentadi,' po-
dendo, porém, neste caso ser cancelada a nota relativa ao finda.
mento do ato, quando convier:

3) não será paga a diferença de vencimentos relativa ao pe-
ríodo (Ia aposentadoria ou reforma:

4) a reversão será precedida de verificação da aptidâo físi
ca do funcionário ou militar para as funções do cargo;

5) tratando-se de aposentado com mais de 58 anos de ida,
de, na (lata da revisão, a reversão não terá lugar quando o 1,-ave-
tivo cargo fôr isolado ou final de carreira e, tratando-se de I(-fo1,
mnado, serflo observados os limites de i(lade fixados pelas leis ipli-cáveis;

6) as duas alíneas anteriores não impedirão a reviso dos
direitos e vantagens do aposentado ou reformado, atendidas as
circunstâncias (te cada caso;

7) serão consideradas sômente as possibilidades de acesso re
lativas á antigüidade;

8) o funcionário ou militar revertido voltará ao exin-íieio
dentro (te trinta (lias, sob pena de tornar-se sem efeito a reversão.

Parágrafo único - No caso da alínea 8, o funcionário no mititar revertido passará, se o seu cargo houver Si(tO extinto cii es-
tiver provido, a pertencer a um quadro especial, para aguardai-, cm
exercício, com as funções que lhe forem designadas, a tranaíi-Cn-
cia obrigatória para o quadro ordinário, na primeira oportunidili-.

Art. 49 - A colaboração da Comissão não será renuniada,
mas constituirá serviço relevante ao Estado.

Art. 59 - A Comissão deverá encerrar os seus trabalhos den-
tro de noventa dias, salvo prorrogação do prazo pelo Governador.

Art. 6.°	Fica o Govêrno autorizado a abrir os créditos ne
cessários á satisfação das despesas decorrentes dêste Decreto-lei.

Art. 7•Q	Bevogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor lia data de Sua pliblicação

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 (te julho (te 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinha
Américo Renê Gi,mnel!i
Augusto Mário Caldeira Bi'ario
José Rodrigues Seabra
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DECRETO-LEI N. Q 2.144, DE 8 DE JULHO DE 1947

Concede desconto para pagamento integral do iinpôsto sdhre
"Industrias e Profissões", pele; Prefeitura de Lagoa Santa"

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando da atril)u1-
çio que lhe confere o art. (L o , n.° V, do Decreto-lei federal n

A,202, de 8 de abril de 1939, decreta:
Art. 1.	—O iln1)ôsto sôbre "Indústrias e Profissões" é pago

em duas prestações iguais, até 31 de março e 31 de agôsto.
Parágrafo único ---- O contribuinte de importância até Cr$

50,00 -- parte da Prefeitura de Lagoa Santa - pagará o impôstõ

de unia só vez, até 31 de março.

Art. 2. Os contribuintes que pagarem até 31 de março, de
uma só vez, o total de seu iiiiuôstí) sôbre "Indústrias e Profissões",
gozarão de um desconto de 10% sôbre a quantia paga.

§ 1.' --- No caso em que o contribuinte, já tendo pago a pri-
meira prestação (lo mencionado ini1)ôsto, queira pagar a segunda
dentro do I)FZO referido neste artigo, o desconto de 10% será
calculado sôbre o total de seu imflj)ôStO.

2.	—O desconto instituído neste 'Decreto-lei não beneficia
os contribuintes cuja contribuição seja inferior a Cr$ 50,00, parte
(ia Prefeitura.

Art. 30 - O pagamento tio iinpôSto sôbre "Indústrias e Pro-
fissões", fora (los prazos mencionados no artigo 1., sujeita o Con-
tribuiate á multa progressiva (te 105 até 30e/c (10% em cada mês) -

Art. 49 - No corrente exercício será concedido até 15 de
junho o desconto referido no artigo 2..

Art. 5•0	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
éste I)ecreto-lei ciii vigor ma (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de julho te 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro ,4leixo

DECRETO-LEI N. ç 2.145, DE 10 DE JULHO DE 1947

Estabelece a subdivisão do distrito da cidade de Bocaiuva e comarca
do mesmo nome

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6.' n.° V, do Decreto-lei federal n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, e de conformidade com o disposto no artigo
13 do Decreto-lei federal número 5.901,, de 21 de outubro de 1943,
decreta:

Art. 1 . 0 - Fica o distrito da cidade de Bocaiuva, comarca do
mesmo nome, dividido em dois subdistritos, que se denominarão pri-
meiro e segundo distrito.

Art. 2.° - O primeiro subdistrito compreende a cidade própria-
mente dita e o território rural adjacente.

Art. 3. - O segundo subdistrito compreenderá, entre outros,
o povoado da estação de Granjas Reunidas da E. F. C. B. e ter-
ritório vizinho.

E11^:1



264 -

Parágrafo único - E' a seguinte a linha divisória entre o pri-
meiro e o segundo subdistrito: - Começa na divisa com o distrito
de Vargem Mimosa, na barra do córrego do Borá, com o rio Gua.
vinipã, sobe por êste rio até a foz do córrego Lavagem; continua por
êste córrego até sua nascente, donde prossegue até atingir a divisa
com o distrito de Olhos d'Água, no lugar denominado Capão cio Ti-
gre, confronte à nascente do córrego Pontes.

Art. 40 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de julho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO-LEI N.° 2.146, DE 10 DE' JULHO DE 1947

Reforma o Decreto-lei n.° 1.630, de 15 de janeiro de 1946

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei e devidamente autorizado pelo Presi-
dente da República,

decreta:
Art. 1.'	Ficam assim redigidos os seguintes artigos do De-

creto-lei número 1.630, de 15 de janeiro de 1946:
"Art. 7.°	O Poder Judiciário será exercido:
a) em todo o Estado pelo Tribunal de Justiça, com sede na

Capital;
b) em cada comarca, pelo Juiz de Direito;
e) em cada têrmo, pelo Conselho de Jurados, nos têrmos ane-

xos e nos têrmos-sedes das comarcas de 3. 4 e 4.4 entrâncias, pelo
Juiz Substituto;

d) em cada distrito ou subdistiito pelo Juiz de Paz e seu subs-
tituto;

e) pela Justiça Militar do Estado.
§ 1.1 - Na comarca de Belo Horizonte, haverá quatro Juizes de

Direito de Varas Cíveis, três Juízes de Direito de Varas Criminais,
um Juiz de Menores, quatro Juizes Substitutos de Varas Cíveis e três
Juizes Substitutos de Vai-as Criminais.

§ 2. - Na comarca de Juiz de Fora haverá dois Juizes de Di-
reito de Varas Cíveis, um Juiz de Direito de Vara Criminal e um
Jn?Iz Substituto.

§ 3.°	Na comarca de Uberaba haverá dois Juizes de Direito
e um Juiz Substituto.

§ 40 - Nas demais comarcas de quarta entrância e nas de ter-
ceira haverá, além do Juiz de Direito, o Juiz Substituto.

§ 50 - Os Juízes de Direito e os Substitutos, bem como o de
Menores e os de Paz, deverão residir na sede das comarcas, têrmos ou
distritos respectivos.

Art. 12 - O preenchimento dos lugares de Desembargador será
feito pelo Governador do Estado, mediante promoção dos Juizes de
Direito, por antiguidade e por merecimento, alternadamente.

§ 1.0	Verificar-se-á a promoção à vista de proposta apresen-
tada pelo Tribunal de Justiça.

§ 2. 1 - Para promoção por antigüidade, que se apurará pelo efe-
tivo exercício na última entrância, o Tribunal, em sessão secreta, re-
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solverá preliminarmente se deve ser indicado o Juiz mais antigo;
preferindo-se o mais idoso, na hipótese de igual antigüidade; se êste
lôr recusado por três quartos dos Desembargadores, repetir-se-á a
votação com relação ao imediato, e assim por diante, até fixar-se a
indicação.

§ 3: -- Para a promoção por merecimento, o Tribunal, em ses-
são secreta, organizará lista tríplice, composta de nomes escolhidos
entre o (los Juizes de qualquer entrância, cabendo ao Governador
do E'tado promover um dos indicados.

4 -- Sômente após dois anos de efetivo exercício no cargo
de Juiz de Direito poderá dar-se a promoção do Juiz ao lugar de De-
sembargador.

§ 50 - Na composição do Tribunal, um quinto dos lugares será
preenchido, mediante nomeação do Governador do Estado, por ad-
vogados e membros do Ministério Público, de notório merecimento
e reputação ilibada, com dezdez anos, pelo menos, de prática forense.
Para cada vaga o Tribunal, em sessão e escrutínio secretos, votará
lista tríplice. Escolhido um membro do Ministério Público, a vaga
seguinte será preenchida por advogado.	-

§ Cada lista será organizada dentro de dez dias depois da-
quele eu! que a vaga se der, e a promoção, ou a nomeação, se veri-
ficará dentro de trinta dias contados do recebimento da mesma lista.

§ 7 1' - A lista será acompanhada das informações que o Tribu-
nal quiser prestar, depois de as ter discutido e votado em sessão
secreta, sôbre cada um dos Juizes incluídos por merecimento, ou,
no riso do § 50, sôbre cada um (los advogados ou membros do Mi-
nistério Público.

§ 8. Enquanto a vaga anterior não estiver preenchida, não se
organizará nova lista.

§ 9. -- Não poderá tomar parte na organização de lista tríplice
o Desembargador que fôr parente consangüíneo ou a fim, até o tercei-
ro grau, inclusive, de Juiz que possa figurar na lista, nem ser incluí-
do nesta Juiz que o tenha solicitado ou apresentado solicitação para
este fim.

Art. 20 - Podem inscrever-se para o preenchimento do cargo
de Juiz de Direito:

a) de primeira entrância, os Juizes de Direito da mesma en-
trância e os Juizes Substitutos;

b) de segunda entrância, os da mesma entrância e os de pri-
lneir-a;

e) (te terceira entrância, os da mesma entrância e os de se-
gunda;

d) de quarta entrância, os da mesma entrância e os de terceira.
Art. 22 - O preenchimento, por promoção, das vagas que ocor-

rerem em cada entrância, far-se-á por antiguidade, aDurada na en-
trância, e por merecimento, alternadamente.

§ L° --- Sendo a promoção por antiguidade, o Tribunal, em ses-
são secreta, resolverá preliminarmente se deve ser indicado, entre os
inscritos, o nome do Juiz que tenha mais tempo de efetivo exercício
na entrância ou classe imediatamente inferior, preferindo-se o mais
idoso, na hipótese de igual antiguidade; se êste fôr recusado por
três quartos dos Desembargadores, repetir-se-á a votação com rela-
ção ao imediato, e assim por diante até fixar-se a indicação.

§ 2. - Para a promoção por merecimento o Tribunal organizará
lista tríplice, entre os inscritos.
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30 - Sômente após dois anos de efetivo exercício na respecti.
va entrância ou classe, poderá o .Juiz ser promovido.

§ 4o -- A organização da lista tríplice observará as condições
seguintes

1) merecimento do candidato, através de suas sentenças e deci.
sões proferidas nos prazos legais;

2) conduta do candidato nas comarcas ou têrmos em que te•
nha servido;

3) atuação do candidato como Juiz.
§ 5.' - Na organização da lista tríplice, aplica-se o disposto no

parágrafo 9.°, do artigo 12.
Art. 25 - A nomeação e a promoção de Juízes de Direito se-

rão feitas pelo Governador do Estado, no prazo de trinta (lias após
o recebimento da lista.

Parágrafo único Independentemente de proposta do Tribunal
de Justiça, e respeitado o direito dos Juizes à remoção (artigo 21 1 pa
rágrafo único), poderá o Governador do Estado nomear Juízes de
Direito em disponibilidade para as comarcas vagas cujo preenchi.
incuto deva obedecer ao critério de merecimento, desde que dc igual
ou inferior entrância àquelas em que se encontravam os Juizes à
época da disponibilidade.

Art. 30 O cargo de Juiz Substituto constitui o primeiro grau
da magistratura vitalícia e será provido peto Governador do Estado
após concurso de provas e títulos organizados pelo Tribunal de Jus-
tiça com a colaboração do Conselho Seccional da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil.

Art. 32 - A comissão examinadora, formada por três I)escrn-
bargadores e um advogado, será presidida pelo Desembargador que
contar maior antiguidade no Tribunal.

§ 1.0 Os Desembargadores serão designados pelo PresidenFe
do Tribunal, assim que fôr anunciado o concurso, devendo fazer-se
a designação de modo sucessivo e em ordem descendente de anti-
guidade.

§ 2. - O advogado será designado pelo Presidente (tu Scc'çio
Estadual da Ordem dos Advogados, logo que receber comunieaço do
Presidente do Tribunal sôbre a abertura do concurso.

§ 3.° - Não podendo servir, por motivo justo, o Desembargador
designado será substituído pelo imediato em tempo, mas no concur-
so seguinte será novamente designado.

§ 4.° - Não poderá fazer parte da comissão examinadora o De-
sembargador ou o advogado que fôr parente de candidato, consan-
güíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive.

Art. 39 -- O Tribunal de Justiça enviará ao Govêrno, para no-
meação do Juiz Substituto, lista de três nomes escolhidos entre os
candidatos classificados, observado o disposto no parágrafo 9. do
artigo 12.

Art. 42	Os Juízes de Direito e Juizes Substitutos gozam das
garantias mie vitaliciedade e inamovibilidade

- Só perderão o cargo em virtude de sentença judiciária,
de exoneração a pedido ou de aposentadoria nos têrmos legais.

§ 2.0 - Só poderão ser removidos por promoção aceita, remoção
a pedido, permuta, ou se assim o exigir o interêsse público.

§ 3. - Em caso de mudança de sede do Juízo, é facultado ao
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Juiz dc Direito ou ao juiz Substituto remover-se para a nova sede ou
para comarca de igual entrância ou outro têrmo, ou pedir disponibi-
lidade com vencimentos integrais.

Art. 43 -. A remoção a pedido poderá efetuar-se para comarca
da mesma ou inferior entrância ou para outro têrmo, por ato do Go-
verno, precedendo indicação do Tribunal de Justiça, desde que o
Juiz tenha mais de dois anos de efetivo exercício na comarca ou
no têrmo; ou mediante permuta entre Juízes de igual entrância ou
classe, que já tenham dito estágio de dois anos, a critério cio Govêrno.

§ 1.°	Poderá operar-se a remoção, ou permuta, dispensando-se
o estágio de dois anos, a critério do Tribunal de Justiça ou do Go-
verno, desde que provada a impossibilidade absoluta de permanên-
cia dos Juizes, ou de um (lêlcs, no têrnio Ou coumarca, por inadapta-
ção ao clima.

§ 2.° ---- Os requerimento de remoção ou de permuta deverão
trazer firmas reconhecidas.

Art. 62 - O Procurador Geral do Estado será nomeado pelo
Governador.

Parágrafo único	São condições para a nomeação do Procu-
rador Geral

a) ser brasileiro (artigo 129, itens 1 e II, (Ia Constitifição Fe-
deral);

h) ser bacharel ou doutor em direito, diplomado por alguma
das Faculdades da República, oficiais ou reconhecidas, e ter notório
saber jurídico e idoneidade moral;

e) ter, pelo menos, trinta e cinco anos de idade e dez (te prá-
fica forense no Estado.

Art. 63 - O preenchimento dos lugares dc Sub-Procurador Ge-
ral do Estado será feito pelo Governador, mediante promoção dos
uxiliares Jurídicos da Procuradoria Geral, Curadores e Promotores

de Justiça, por antiguidade e por merecimento, alternadamente.
§ 1.'	Verificar-se-á a promoção à vista de proposta apresen-

tada por uma comissão composta do Procurador Geral do Estado, que
a presidirá, dos dois descmnbargadores membros (lo Conselho Disci-
plinar da Magistratura, de um Sub-Procurador Geral, designado pelo
Prurmirador Geral, e do Presidente da Secção Estadual da Ordem dos
Advogados.

2. 1 -- Para a promoção por antiguidade, que se apurará na
úlldua entrância, a comissão, em sessão secreta, resolverá se deve
sei indicado o Auxiliar Jurídico, Curador ou Promotor mais antigo;
se sle fôr recusado por três quartos dos membros da comissão, re
petir-se-im a votação relativamente ao imediato, e assim por diante
até fixar-se a indicação.

3.° - Na apuração (Ia antiguidade do Auxihliar Jurídico e do
Curador, computar-se-á o tempo de exercício efetivo como Promo-
tor de Justiça de quarta entrância.

4. -- Para a promoção por merecimento, a comissão, em ses
são secreta, organizará lista tríplice, composta de nomes escolhidos
entre os dos Auxiliares Jurídicos, Curadores e Promotores de Justi-
ça de mnalquer entrância, cabendo ao Governador do Estado promo-
ver um dos indicados.

§ 5•0 - Cada lista será organizada dentro de dez dias depois
daquele em que se der a vaga e a promoão se verificará dentro de
trinta dias, contados do recebimento da mesma lista.



§ 6.° - Sõmente poderá ser promovido o Auxiliar Jurídico, Cura-
dor ou Promotor, que tiver mais de dois anos de efetivo exercício
na entrância, contado o tempo de acôrdo com o parágrafo 3., exi-
gência que deixará de prevalecer quando não houver três dêles, pelo
menos, com o interstício referido.

Art. 64 - O lugar de Auxilias- Jurídico da Procuradoria Ccra]
será provido pelo Governador do Estado, mediante promoção dos
Curadores e dos Promotores de quarta entrância, por antiguidade e
por merecimento, alternadamente.

§ 1.° - A promoção se verificará em face de proposta apresen-
tada pela comissão de que trata o parágrafo 1.° cio artigo anterior, ((b-
aervados os preceitos dos parágrafos 2.°, 39 , 4o e 5.° do mesmo ar-tigo, no que forem aplicáveis.

§ 2.° - Sômeute poderá ser promovido o Curador ou Promotor
que tiver mais de dois anos de efetivo exercício na quarta entra ;icia,
deixando de prevalecer essa exigência quando não houver pelo sue-
nos três dêles com o interstício referido.

Art. 65 O cargo de Curador será provido mediante promoção
dos Promotores de .Justiça de quarta entrância, por antiguidade e
por merecimento, alternadamente; de acôrdo com as determinações
do artigo 64 e seu parágrafo 1.0.

Parágrafo único	Observar-se-ão, para a promoção, as condi-
ções constantes do artigo 67 e seu parágrafo único.

Art. 66 O cargo de Promotor de Justiça de primeira entrân-
cia, inicial da carreira, será provido pelo Governador do Estado,
dentre os candidatos habilitados em concurso de provas.

§ 1.0 - O concurso constará de provas escrita e oral, feitas pe-
rante uma comissão presidida pelo Procurador Geral e composl:s de
um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Minas
Gerais, indicado pelo diretor da Faculdade; um Sub-Procurador Ge-
ral, designado pelo presidente da co'uissüo, e uru Advogado, indica-
do pelo presidente da Secção Estadual da Ordem dos Advogados.

§ 2. - A prova escrita versará sôbre matéria de direito e outras
julgadas convenientes pela comissão examinadora, sendo Os pontos
sorteados dentre os que forem organizados pela referida comissão e
publicados pelo órgão oficial do Estado, com dez dias de antecedên-cia, pelo menos.

§ 3.1 - A prova oral constará de argüição feita pelos membros
da comissão examinadora sôbre ponto sorteado na hora, dentre os
organizados para a prova escrita. Cada examinador terá quinze mi-
nutos para argüir o candidato.	-§ 40 Terminadas as provas, a comissão examinadora classi-
ficará os candidatos que tiverem obtido média cinco, no mínimo, e
remeterá a relação dêles ao Goverpador do Estado.

§ 50 - Realizar-se-á o concurso no mês de março, em (lia desig-
nado pelo Procurados- Geral, que, no edital respectivo, publicado no
órgão oficial, fixará o prazo de trinta (lias para a inscrição.

§ 6.° - O requerimento de inscrição deverá ser instruido coni o
diploma de bacharel, conferido por alguma das Faculdades de Di-
jeito do pais, oficial ou reconhecida, provas de ser brasileiro, de es-
tar quite com as obrigações militares e de ter menos de quarenta e
oito anos de idade, bem csmo de ter a necessária idoneidade moral,
mediante atestação de Juiz de Direito e fôlha corrida, e de não sofrer
de moLatia infecto-contagiosa e ser vacinado contra a varíola.

7: -- . As VUas que se verificarem durante o ano serão provi-
das com os candidatos incluídos na lista.

§ 8. Quando a relação dos candidatos classificados eni con-
curso ficar reduzida a cinco nomes, proceder-se-á a novo concurso,
extraordinário, em data designada pelo Governador ou Procurador
Geral, observadas as disposições dos parágrafos anteriores, naquilo
cm que forem aplicáveis.

§ ii.	os candidatos que não forem aproveitados no decurso
do ano ficarão sujeitos a novo concurso.

§ 10 Além das taxas atualmente exigidas, cada candidato pa-
gará cinqüenta cruzeiros destinados à retribuição dos serviços da co-
missão examinadora.

Art. 67 - Os cargos de Promotor de Justiça das demais entrân-
cias serão providos pelo Governados- do Estado, mediante promoção
feita, alternadamente, por antiguidade c por merecimento.

Parágrafo único - Dar-se-á a promoção em face de proposta
apresentada pela comissão de que trata o parágrafo 1.° cio artigo 63,
a qual indicará o Promotor mais antigo ou organizará lista tríplice,
conforme o caso, observando-se, na primeira hipótese, o disposto no
parágrafo 2.° do citado artigo 63, no que fôr aplicável.

Am-t. 72	O Promotor de Justiça s?.mente poderá ser removido
para omiti-a comarca da mesma entrância:

a seu pedido, em requerimento com firma reconhecida;
b) por conveniência do serviço, mediante representação ntoti-

vada do Procurador Geral do Estado.
Ai-t. 76 - Os membros do Ministério Público, com exceção cio

Adjunto de Promotor, não poderão ser demitidos após dois anos de
exercício, senão por sentença ju%iciária ou mediante processo ad-
ministrativo em que se lhes faculte ampla defesa.

Parágrafo único	E' vedado aos membros do Ministério Pú-
blico exercer atividade político-partidária.

Art. 87 - Serão nomeados pelo Presidente do Tribunal o Se-
cretário e demais funcionários da Secretaria do Tribunal de Justiça e
dependências.

§ 1.° -- O Secretário será nomeado dentre os doutores ou bacha-
réis em direito por alguma Faculdade da República, oficial ou re-
conhecida, e que tenham dois anos, pelo menos, de prática forense.

§ 2.0 - O bibliotecário e os praticantes serão nomeados após
concurso de provas e títulos, prestado na forma do Estatuto dos Fun-
cionários Públicos civis do Estado, sendo providos por acesso os car-
gos de oficiais e chefes de secção.

§ 30 - Serão nomeados livremente o contínuo, serventes e mo-
toristas.

§ 4. ---- Os escreventes e auxiliares serão nomeados livremente
pelo Presidente (to Tribunal, exigidas as condições de capacidade do
artigo 88, parágrafo terceiro, exceto quanto à prova de idade, cujo
mínimo será de dezoito anos.

§ 5.1 -- O provimento (los demais cargos se fará mediante con-
curso processado pelo Presidente do Tribunal, precedendo habilita -
ção perante aquela autoridade e seguindo-se, no que fôr aplicável,
o disposto nos artigos 88 a 96.

Art. 88 - Os escrivães do judicial e notas, os tabeliães, os escri-
vães de paz, os oficiais dos registros, os escrivães do crime, os de-
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positários públicos e os distribuí dores-contadorese partidores, serão
nomeados pelo Governador do Estado entre os candidatos haliilita.
dos em concurso de provas e títulos.

§ 1. - Os oficiais de justiça remunerados pelos cofres públicos,
o porteiro de 1. classe, o contínuo e os serventes de 2. classe (do
Palácio da Justiça) serão nomeados livremente pelo Governa!,!- do
Estado e, para extração dos respectivos títulos, deverão apresentar 1
Secretaria do Interior os documentos discriminados no pnigrío
4•Q, alíneas a, b, e, d, e, e f.

§ 2." O candidato à nomeação para o cargo de oficial de jus.
tiça deverá submeter-se a exame perante o Juiz de Direito da roniar.
ca, provando ter habilitações para a função, e ao Juiz cabe itestar
se houver mais de um candidato, qual dêles revela maior competência,

§ 3o - Verificado a vaga de ofício de justiça, o Juiz (te l)irei.
to da comarca ou o Juiz Substituto do têrmo anexo, dentro (Ic trinta
dias, comunicará o fato ao Secretário do Interior e êste, dentro de
igual prazo, fará anunciar pelo órgão oficial do Estado achar-s» iber.
ta, por trinta dias, a inscrição dos candidatos ao seu provimento.

§ 40 - O requerimento de inscrição, feito pelo candidato ou seu
procurador, com firma reconhecida, será dirigido ao Secretário do
Interior e instruído com os seguintes docuhientos:

a) certidão extraída do registro civil, probatória de ser 'odor
de vinte e um anos e menor de cinqüenta anos de idade, com firma
reconhecida;

h) alvará de fôlha corrida, tirado no lugar de residência do
concorrente, dentro dos sessenta dias imediatamente anteriores 1
data do requerimento;

e) atestado de moralidade, fornecido pelo Juiz de Direito da
Comarca ou pelo Juiz Substituto do têrmo anexo, em que residir o
candidato, com firma reconhecida;

d) atestado médico, provando ser vacinado contra vríola,
com firma reconhecida, e laudo, favorável de exame de saúde, nota.
damente de moléstias infecto-contagiosa, prestado perante junta mé-
dica nomeada pelo Governador do Estado;

e) prova de haver prestado o serviço militar ou dêle estar
isento;

f) rama fotografia tipo carteira (3 x 4)
§ 5•o Na falta de certidão extraída dos livros competentes,

poderá ser provada a idade por qualquer dos meios admitidos pelas
leis, para outros fins.

§ 6. - A fôlha corrida poderá ser substituída por certidão (te
exercício em cargo público, por nomeação efetiva, até a data da
inscrição.

§ 70
	O atestado de moralidade poderá ser suprido por justi.

ficaçiio processada com citação do Promotor de Justiça.
§ 8.° Serão inscritos no concurso os cidadãos que se mostra-

rem habilitados com os documentos especificados no § 3.°, devida-
mente selados e apresentados em original, pública-forma ou cópia
fotostática.

§ 9.° Findo o prazo de trinta dias, contados da publicação do
edital, o Secretário do Interior fará publicar no órgão oficial a re
lação dos candidatos inscritos.

§ 10 -- Se durante o prazo do concurso não se fizerem inscri-
ções, ou não se habilitarem regularmente os concorrentes, poderá o
Secretário do Interior determinar a abertura imediata de novo coo-
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CUPSO OU O .11 qii'eiI Lo (10 Processo	Nesta última hipótese, a aber-
lura de novo concurso se fará facultativamente, em qualquer tempo,
a critério do Secretário do Interior, ou obrigatóriamente em face de
representação do Juiz de Direito da comarca ou do Juiz Substituto
do lêrmo anexo.

11	Quando não houver concorrente, o cargo será provido
interinamente até que se processe novo concurso.

Art. 89 - Dentro de quinze (lias contados da publicação da re-
lação, o Secretário do Interior designará a comissão encarregada de
submeter os candidatos às provas de habilitação.

§ 1.' - A critério do Secretário do Interior, a comissão funcio-
nará na Capital do Estado ou na sede da comarca ande se deu a vaga.

2.° - Na Capital do Estado, a comissão examinadora, presidida
por num Juiz de Direito, se comporá (te um Promotor de Justiça, de
um escrivão do cível indicado pelo Juiz, e de um advogado indicado
pelo Presidente da Secção Estadual da Ordem dos Advogados, à vis-
ta de ofício do Juiz.

§ 3.' - Nas comarcas do interior, a confissão será presidida pelo
Juii de Direito e terá como examinadores o Promotor (te Justiça, um
escrivóo do cível indicado pelo Juiz e um advogado indicado pelo
Pi'esP;ente da respectiva Sub-Secção da Ordem tios Advogados, à
vista (te ofício do Juiz.

§ 40 - As provas de habilitação consistirão, relativamente aos
candidatos inscritos em concurso para provimento dos ofícios do
escrivóes de paz, escrivões do crime, depositários públicos e distri-
buidores-contadores e partidores, nos exames literário (português,
aritmética e caligrafia) e de suficiência (assuntos, competência e
obrigação de cada oficio e dos anexos, compreendidos os que pos
.%aiii resultar das substituições dos serventuários e determinados pe-
las disposições em vigor)

§ 5. 1 -- Os candidatos ao provimento nos ofícios de escrivïies
do judicial e notas, tabeliães e oficiais dos registros, se submeterão,
além das provas de que trata o parágrafo anterior, a exames sôbre no-
ções elementares de Direito, conforme programa organizado pelo
Secretário do Interior.

Art. 90 - Os exames serão realizados em dia anunciado com
antecedência por edital do Presidente da Comissão, publicado no
jornal local, onde o houver, e caso seja possível.

Ai-t. 91 - Ao Juiz presidente dos exames e aos examinadores
serão aplicáveis as disposições em vigor sôbre suspeições e impedi-
mentos.

Parágrafo único --- Antes de servirem, os examinadores presta-
rão juramento ou afirmação de desempenhar leal e honradamente os
respectivos deveres.

Ai-t. 92 -- Os exames, prestados puublicamente, consistirão em
provas escritas e orais.

§ 1.0 - Consistirá a prova escrita em respondem- o examinando,
por escrito, no prazo máximo de duas horas, às perguntas ou ques-
tões formuladas pelos examinadores e que deverão ser juntas aos au-
tos, devidamente rubricadas pelo Presidente e examinadores.

A prova oral, que se realizará após a escrita, consistirá
ria argüição, durante meia hora, pelos examinadores, e pelo Presi-
dente, se êste julgar necessário.



- 272

§ 3.° Concluídas as provas, e discutido o seu valor pelo Pre
sidente e examinadores, seguir-se-á a votação por escrutínio secreta
reputando-se aprovado o examinando que reunir maioria dc votos,

§ 4o - No auto de exame, que será assinado pelo Presidente do
ato e examinadores, far-se-á menção de todo o ocorr4do, dec!ai'anda
se a aprovação ou reprovação, de cada examinando.

§ 5o - Depois de rubricadas em tôdas as fôlhas pelo Preside
te e examinadores, as provas escritas serão anexadas ao auto dol
exames.

§ 6 9 - Além das taxas atualmente exigidas, cada candidato pa
gará cinqüenta cruzeiros, destinados à retribuição dos serviços docomissão examinadora.

§ 7.° - E' dispensada a formalidade de julgamento por sentei.
ça cio auto dos exames, cuja remessa à Secretaria do Interior si' fari
sob registro, dentro do prazo de três dias.

Art. 93 Sendo mais de três os candidatos aprovados para o
preenchimento de cada vaga, a comissão examinadora organizari
lista tríplice, que remeterá juntamente com os autos dos exames, c
hendo ao Govêrno nomear um entre os indicados.

§ 1.° - Terá o seu nome obrigatóriamente acrescentado à lista
ele que trata êste artigo o candidato aprovado que exerça o cargo
de escrevente do cartório cujo provimento se processa, desde qua
prove contar quatro anos, no mínimo, de exercício no cargo.

§ 2.° Será dispensado de provas, e terá também o seu nossa
obrigatóriamente acrescido à lista de candidatos aprovados, o ])acha.
rei em direito que se inscrever no concurso e provar ter quatro ano;
no mínimo, de exercício de advocacia, de Ministério Público, de Mi.
gistratura, ou de prática no cartório cujo provimento se processa,

Art. 94 - Terminada a última prova oral, e antes de conhecido
o resultado do concurso, poderá qualquer candidato reclamar con
tra a preterição de fórmulas e garantias nos processos dos exame;
devendo a reclamação constar do auto a que se refere o parágrafo
4.° do artigo 92.

§ 1. - O Secretário do Interior, tomando conhecimento das r
clamações, poderá, se entender que afetam elas à validade (lo roncar.
so, anulá-lo e mandai' proceder a outro.

§ 2.° Considerado regular o concurso, o Secretário do mie.
nor encaminhará ao Governador do Estado, conjuntamente, para
decisão final, todos os processos inscritos, aeo M T anhados da infor.
mação sôbre cada um dêles e, especialmente, sôbre idade, estado
civil, moralidade, profissão e serviços dos candidatos.

Art. 97 - Os ofícios de justiça são vitalícios e os seus tiOulare
só os perderão em virtude de processo.

Parágrafo único - E' vedado aos serventuários de justiça exercer
atividade político-partidária.

Art. 99 --- Os escreventes juramentados dividem-se em (luas ca
tegorias: substitutos e auxiliares.

§ 1.° - A nomeação de escrevente juramentado será feita pelo Go.
\ernador do Estado, mediante proposta do respectivo serventuário,
quando se tratar de escrevente remunerado pelos cofres públicos; a
pelo Juiz de Direito da comarca, ou da primeira vara cível ou da
vara cível onde houver mais de uni, quando remunerado peio pr&
prio serventuário; em ambos os casos serão exigidas as condições
de capacidade do artigo 88, parágrafo 4.0, alíneas a a f, exceto na
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parte referente à prova de idade, que será a mínima de dezoito anos
lora os escreventes auxiliares e a mínima de vinte e um anos para os
escreventes substitutos.

§ 2.°	Mediante pedido de indicação do titular do ofício, o
Juiz de Direito, competente designará um escrevente juramentado do
cartório para exercer as funções de escrevente substituto.

§ 3.'	Sômente os serventuários não remunerados pelo Estado
podem ter escrevente substituto.

Art. 101 - E' permitida a permuta de ofícios de justiça (artigo
97), mediante ato do Governador do Estado, quando forem (Ia mcs-
aja natureza e se, anunciada por etlital, não se apresentar candidate

qualuuer dos ofícios permutandos.
Art. 105 -- Os Desemhargadores, Juizes de Direito, Juizes Subs-

titutos. órgãos do Ministério Público e funcionários auxiliares da
administração da justiça, não poderão entrar em exercício de seus
cargos sem que, prêviamente:exibam titulo de nomeação, devidamente processado, à au-
oridedc incumbida de lhes dar posse;

h) apresentem laudo favorável de exame de saúde, notadamen-
te de moléstia infecto-contagiosa, prestado perante junta médica no-
mea(!a pelo Governador do Estado, sempre que se tratar de primeira
investidura em função pública no Estado;

e) apresentem prova de ser reservista ou de estar isento do
serviço militar.A posse (los Juizes de Paz e seus Substitutos poderá dar-
se independentemente da exibição do titulo de nomeação, ficando
suprida a concessão do mesmo pela publicação da nomeação no ór-
gão oficial do Estado e devendo exibir-se, no ato de posse, os docu-
mnentos especificados no artigo 54, cuja apresentação constará, me-
diante declaração expressa e circunstanciada, do respectivo têrmo,
lavrado em livro próprio.

§ 2.° - A posse elos Adjuntos de Promotor (Te Justiça poderá
ocorrer nas mesmas condições do parágrafo anterior, devcndo ainda
apresentar-se prova elo pagamento, em Coletoria Estadual, do impos-
to de nomeação.

3.° - A posse do funcionário nomeado interinamente, por pra-
mo não superior a sessenta dias, poderá realizar-se mediante apre-
sentaçio de atestado médico.

Art. 155 - Na Capital e comarcas do interior, as autoridades
judiciárias e membros do Ministério Público terão férias coletivas.

§ 1 . 0 - Aos Desembargadores e Juizes que, por motivo de ser-
viço eleitoral, não tiverem gozado férias coletivas, serão as mesmas
concedidas pelo Presidente do Tribullal de Justiça, desde que hajam
sido deferidas férias eleitorais pelo Tribunal Regional Eleitoral.

§ 2.°	Para êsse fim, organizará o Presidente a escala de fé-
rias simultâneas, de modo que não se perturbe o serviço da adminis-
tração da justiça.3. - As férias não poderão, neste caso, exceder a trinta dias
consecutivos em cada período, e a sua concessão fica subordinada
ao disposto nos parágrafos 2.° e 3. 9 do artigo 39 do Código de Pro-
cesso Civil.§ 4.' -.-- Antes de entrar em férias, comunicará o Juiz ao Presi-
(lente do Tribunal que não pende de julgamento causa cuja instru-
ção tenha dirigido e que não tem conclusos autos peudenes de deci-
são, por tempo maior que o do prazo legal.
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§ 5.° Concedidas as férias a um Juiz, o seu substituto entrará
automàticamente no exercício do cargo, observando-se, quanto á
substituição, o disposto no artigo 190.

§ 6. 1 - O início e a terminação das férias serão comunicados
por ofício ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e àSecretaria do Interior.

§ 79 -- Nenhum prejuízo, nos vencimentos e na antiguidade, so-
frerão os I)esernbargadores e Juízes Eleitorais dispensados (Ias fun-
ções judiciárias pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§ 8.° - Aos Desembargadores e Juízes que deixarem de pedir
férias especiais é ressalvado o d4reito de requererem sejam as mes-
mas contadas pelo dôbro para efeito de aposentadoria.

Art. 156 - O período de férias vai de primeiro ao fim de julho,
dezesseis de dezembro a quinze de janeiro e do Domingo de Ramos
ao Domingo de Páscoa.

Parágrafo único	As férias correspondentes à segunda
quinzena de julho só vigorarão a partir de 1948.

Art. 162 - Os Juizes de Direito serão substituídos:
a) pelo Juiz Substituto da sede da comarca;
b) pelos Juizes Substitutos dos têrmos anexos, conforme a or-

dem estabelecida pelas Câmaras Criminais Reunidas;
e) na falta ou impedimento dos Juizes Substitutos:
1) na presidência do Júri e de audiência de instrução ou jul-

gamento, nos despachos saneadores e nas decisões cíveis ou crimi-
nais, recorríveis ou definitivas, pelo Juiz de Direito da comarca vi-
zinha, segundo a ordem estabelecida pelas Câmaras Criminais Reu-
nidas;

2) nos demais atos jurisdicionais, pelo Juiz de Paz da sede da
comarca e seu Substituto, ou, havendo mais de um, pelo Juiz de Paz
do 1.' subdistrito e seu Substituto.

§ 1.0 - Nas comarcas de mais de uma vara, haverá substituição
recíproca dos Juizes de Direito, antes de se seguir a ordem estabe-
lecida neste artigo.,

§ 2.° - Na comarca de Belo Horizonte, observar-se-ão as seguintes
regras:

a) Os Juizes de Direito das varas cíveis e criminais serão subs-
tituídos pelos respectivos Juízes Substitutos;

b) esgotadas essas substituições, os Juizes de Direito das varas
cíveis substituir-se-ão sucessivamente e, da mesma forma, os Juizes
de Direito das varas criminais;

e) esgotadas estas substituições, os das varas cíveis serão subs-
tituídos pelos das criminais e vice-versa, e finalmente pelo Juiz de
Menores;

d) o Juiz de Menores será substituído pelos Juizes de Direito
das varas cíveis e criminais, sucessivamente, mediante rodízio;

e) finalmente, esgotadas as substituições constantes dêste pa-
rágrafo, seguir-se-ao os Juízes de Direito das comarcas vizinhas.

§ 3. - Na comarca de Juiz de Fora, os Juizes das varas cíveis
'ubstituir-se-ão reciprocamente e, em suas faltas ou impedimentos,
serão substituídos pelo da vara criminal, e vice-versa, seguindo-se
as regras gerais quando esgotadas estas substituições.

§ 40 - Nas causas da alçada privativa do Juiz de Direito, será
êle substituído pelo da comarca vizinha.

§ 50 - Os Juízes de Direito da comarca de Belo Horizonte serão
excluídos da substituição dos Juizes das comarcas vizinhas.

275 -

"Art. 182 - Os vencimentos dos Desembargadores do Tribunal
de Justiça serão fixados em quantia não inferior à que recebem, a
qualquer título, os Secretários de Estado; e os dos demais Juizes vita-
lícios, com diferença não excedente a trinta por cento de uma para
outra entrância, atribuindo-se aos da entrância mais elevada não
menos de dois terços dos vencimentos dos Desembargadores.

Parágrafo único -- O Procurador Geral do Estado terá os mesmos
vencimentos dos Desembargadores.

Ai-I. 183 - Os Juizes vitalícios têm a garantia de Irredutibilida-
de de vencimentos, ficando êstes, todavia, sujeitos aos impostos
gerais.

Art. 185 - Aos Desembargadores, Juízes de Direito e Substitu-
tos, nomeados, removidos ou promovidos, será abonada, a título de
ajuda de custo, para as despesas de primeiro estabelecimento e trans-
porte, quantia igual aos vencimentos de um mês, a qual sônsente será
paga depois da entrada em exercício no novo cargo.

§ 1. 1 - As vantagens dêste artigo, de que não gozarão os que ti-
verem de exercer os cargos no lugar de sua residência, estender-se-ão
com o mesmo limite, aos membros do Ministério Público.

§ 2. 1 - No caso de permuta, não será concedida ajuda de custo.
Art. 186 - Aos Juizes de Direito, quando se afastarem do têr-

mo-sede (Ia comarca para presidirem sessão de júri em outros têr-
mos, será abonada a diária de cinqüenta a cena cruzeiros, a critério
do Secretário do Interior, além da importância correspondente às
despesas de transporte.

Parágrafo único - Para efeito de concessão da diáiia, compu-
tar-se-ão sàmente os dias de viagem e os que durar a sessão, deven-
do o requerimento ser acompanhado de certidão.

Art. 187 Gozarão igualmente das vantagens dêste artigo os
Juizes de Direito que se deslocarem da sede da comarca para julga-
mentos cíveis ou criminais em têrmo anexo, ou forem  outra comar-
ca, CUI substituição, por falta ou impedimento do respectivo Juiz, e
os que tiverem de se transportar à Capital para, como Substitutos,
tomar assento no Tribunal de Apelação.

Art. 188 - Quando em diligência fora do têrmo, no desempenho
de comissões de que forem incumbidos pelo Govêrno ou pela Pro-
curadoria Geral do Estado, ou quando forem ao têrmo anexo para
funcionar em sessão de júri ou em julgamentos criminais, os Promo-
tores (te Justiça gozarão das vantagens do artigo 186.

Parágrafo único Terão ainda os Promotores de Justiça tantas
vêzes a gratificação de cem cruzeiros, anualmente, quantos forem
os distritos de paz que contiver a comarca, excetuado o distrito da
sede; mas só a receberão se provarem ter cumprido o disposto no
número 42 do artigo 288, devendo o pedido de pagamento ser enca-
minhado pela Procuradoria Geral do Estado.

Art. 191 - Pelos atos que praticarem, os Juizes de Paz e mais
serventuários receberão os emolumentos taxados no Regimento de
Custas.

1. - Os funclonrios uxiliarcs da Rdmintstraço da justiça,
lndiedos no artigo 88, que forem nomeados doravante, ficarão su-
jeitos a limitação de rendimentos, não podendo êstes exceder, tendo-
se em vista a renda líquila obtida em seus ofícios ou serventias, aos
vencimentos do Juiz de Direito da comarca em que servirem, salvo
os acréscimos equivalentes a adicionais por espôsa e filhos.



§ 2.° - A renda excedente será dividida em três partes:a) uma, considerada pro labore, para o serventuário;b) outra, recolhida trimestralmente à competente Coletori
tadual, que se destinará aos encargos decorrente da aposeutauria
de serventuários não reniuncrados Pelos cofres públicos;

C) a última, destinada a obras de assistência social existentes
ria comarca, cuja aplicação será determinada pelo Secretário do in-
terior, por intermédio do Promotor de Justiça.

§ 3.° - Dentro dos dez dias seguintes ao do vencimento do ri-
mestre, o serventuário apresentará balancete das rendas do seu ofi-
cio ao representante do Ministério Público, que, depois das VciiÍii.ções convenientes, o aprovará ou não, cabendo-lhe promover a coma.
ça do saldo devedor que porventura sejm apurado, se não fôr p1nla.
mente recolhido à Coletoria, na forma constante (lo parágrafo 2..Art. 224 -- O Desembargador, o Juiz de Direito, o Juiz (le.\scno.
res e o Juiz Substituto terão direito a aposentadoria, que será urn
pulsória aos setenta anos de idade, ou por invalidez comps'ovl(Li, e
facultativa após trinta anos de serviço público, contados na fuiiima
da lei.

Parágrafo único - O magistrado, quando completar setenta unos
de idade, perde o cargo automàticamente, ainda que não o declare o
Govêrno, cumprindo ao Tribunal de Justiça organizar, imediatamen-
te, a lista para o preenchimento da vaga.

Art. 225 - A aposentadoria em qualquer caso, será decretadacom vencimentos integrais.
Art. 229 O tempo de serviço será provado de acôrdo com o

estabelecido no artigo 249, exceto quando se tratar de exercício efe-
tivo nos cargos de Desembargador, Juiz de Direito, Juiz de Menores e
Juiz Substituto, casos ciii que o tempo deverá ser provado por nmeio
de certidão passada pela Secretaria do Tribunal de Justiça.

§ 1.0 -- Na liquidação do tempo de serviço prestado nos cuigos
de Desembargador, Juiz de Direito, Juiz de Menores e .Juiz Subam itu.
to, descontar-se-ão as interrupções de exercício em virtude de li-
cença, por mais de seis meses em cada quatriênio.

§ 2. O tempo em que o magistrado houver exercido cargo
ou função pública da União, de outro Estado ou de Município, será
contado integralmente.

Art. 231	O afastamento do funcionário ou serventuário dar-
se-á nos seguintes casos:

1) por estar respondendo a processo administrativo,
2) se pronunciado por crime inafiançável, prêso preventiva.

nscne ou condenado por crime que não importe perda do cargo;
3) por ser designado, em comissão, para cargo federal, estadual

ou municipal.
Art. 232 - Ocorrendo a hipótese do número 1 do artigo ode.

nor, o afastamento será determinado por despacho do Govermijor
do Estado; ocorrendo a do número 2, dar-se-á autornàticament( na
data da sentença de pronúncia, da decretação da prisão ou da seu len.
ça con(lenatórja; no caso do número 3, automáticamente, a partir (Ia
(lata em que o funcionário assumir o cargo para o qual tenha ,,ido
nomeado em comissão.

Art. 239 -- Ao funcionário ou serventuário afastado em virtude
de processo administrativo descontar-se-á um têrço do vencimento,
o qual lhe será restituído, se absolvido.
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Parágrafo único Do mesmo modo proceder-se-á no caso de
pronúncia, prisão preventiva ou de sentença condenatónia revogada
na instância superior.

241 - O funcionário ocupante de cargo de provimento
efetivo será aposentado, compulsàriamnente:

- (JLiaIldo atingir a idade de setenta anos;
-- quando verificada a sua invalidez para o serviço público;

111 - - quando invalidado em conseqüência de acidente ou agres-
São nún provocada, no exercício de suas atribuições, ou de doença
profsaissnal;

IV -- quando atacado de tuberculose ativa, alienação mental, neo-
plasia sialigna, cegueira, lepra ou paralisia que o impeça de se lo-
COliluvir;

V - quando, depois de haver gozado licença para Iratamnemito
de Saú(le, pelo prazo máximo admtido em lei, fôr verificado não es-
tar eia condições de assumir o exercício do cargo.

A aposentadoria dependente de inspeção médica só
será decretada depois de verificada a impossibilidade de readapta-
tio lo funciônánio.

§ 2. 1	Será aposentado, a pedido, o funcionário ocupante de
cargo ile provimento efetivo que contar trinta e cinco anos de serviço.

-- As disposições relativas à aposentadoria aplicam-se ao
funcionário em comissão que contar mais de quinze anos de exerci-
cio efetivo e ininterrupto em cargo de provimento dessa natureza,
seja ou nâó ocupante de cargo de provimento efetivo.

§ 4. -- O funcionário interino não poderá ser aposentado.
Ari 242 - O provento da aposentadoria será igual ao verte!

mento(Ia atividade, nos casos dos itens III e IV e do parágrafo 2.
do artigo anterior.

Art. 243 --- O provento da aposentadoria será proporcional ao
tempo (te serviço, na razão de um trinta avos por ano, sôbre o ven-
ciumento da atividade, nos demais casos.

Art. 244 - O provento da aposentadoria não poderá ser supe-
rior ao vencimento da atividade, nem inferior a um têrço.

Art. 246	O tempo de serviço será apurado de acôrdo com os
preceitos do Estatuto (los Funcionários Públicos Civis do Estado.

Parágrafo único -- Computar-se-á integralmente o tempo de ser-
viço público prestado à União, a outro Estado e a Município.

Art. 247 A inspeção de saúde, para efeito (la aposentadoria,
rahizar-se-á de acôrdo com a lei e depois de prévio expediente da
Secretaria do Interior, ou, tratando-se de avaliadores judiciais, da
Secretaria das Finanças.

§ 1. - O funcionário aguardará em exercício a inspeção de
saúde, salvo se estiver licenciado.

§ 2.1 - Se a junta médica declarar que o funcionário se acha
ema condições de ser aposentado, será êle afastado do exercício do
cargo, a partir da (lata do respectivo laudo.

§ 3.° - A' aposentadoria nos casos (los itens III e IV... do artigo
241 precederá, sempre, a licença para tratamento de saúde.

§ 40 - O funcionário que se recusar á inspecção médica, quan-
do julgada necessária, será punido com a pena de suspensão, a qual
cessará flO (lia cio que se realizar a inspeção.

AmI. 248 - O funcionário que pretender a aposentadoria por
contar soais de trinta e cinco anos de efetivo exercício, deverá re-
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querê-la ao Secretário do Interior, instruindo o pedido com certidj
do tempo de serviço.

Parágrafo único - Não será recebida petição de aposea[olrjj
sem o imediato reconhecimento da firma por tabelião, que daú sui
lé de ter visto o signatário lançar a assinatura.

Art. 249 O tempo de serviço será provado por certidto for,
necida pela Secretaria das Finanças, quando o funcionário ti er a-sentaniento Clii fôlha.

Parágrafo único - Caso não exista, na Secretaria das Fiisaoça
assentamento do funcionário, o tempo de serviço poderá ser piava.
'lo por certidão fornecida pela repartição a que estiver subordina(jo,

Art. 252 Os vencimentos da aposentadoria serão calctilasjo
tomando-se por base os do cargo em cujo exercício estiver o funcio-
nário, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único	Serão incorporados aos vencimentos, pariefeitos de aposentadoria:
a) os adicionais de dez por cento que tiverem sido ahoauloi

pelo efetivo exercício do cargo por mais de trinta anos;
b) os abonos por encargo de família, os quais serão des,nta.

dOS à proporção que cessar o direito aos mesmos, na forma da lei,
Art. 253 - O funcionário perderá as vantagens da aposcitido.

ria nos seguintes casos:
a) se aceitar outro emprêgo público remunerado, exceto qUdfl.sio nomeado para cargo em comissão, caso em que, apenas, prar

o provento da inatividade, se não optar pelo mesmo;
h) quando, por sentença passada em julgado, fôr condenado

por crime praticado no efetivo exercício do cargo, desde que a penaimposta importe perda do mesmo.
Art. 346 Os juízes e funcionários do Tribunal gozarão férias

coletivamente: de primeiro ao fim de julho, de 16 de dezembro a 15
de janeiro e do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa.

Art. 2.' - Os incisos 2 e 22 do artigo 260 do Decreto-lei n.
1.630, de 15 de janeiro de 1946, ficam assim redigidos:

2 - processar e julgar o Governador do Estado e seus Secretá-
rios, o Chefe de Polícia, os Prefeitos, Juízes de instância inferior e
Órgãos do Ministério Público, servindo como relator uni Deseimiliar.
gador das Câmaras Criminais a quem o processo fôr distribuído.

22 - nos têrinos da Constituição, decidir sôbre a inconstitmmcj0.
nalidade de lei ou de ato do Poder Público (C. F., artigo 200).Art. 30	Ao artigo 351 do citado Decreto-lei 1 P3P, fica acres-centada a seguinte alínea:

1 - processar e julgar OS recursos de revisão
Art. 40 - Fica restabelecida a redação prima [iva(!os artigos

19, 21, 23, 68 e 69, bem como do inciso 5 do artigo 265, do Decreto-lei n." 1.630, de 15 de janeiro de 1946.
Art. 5.° - Ficam restabelecidos o parágrafo único do artigo

21 e o inciso 18 do artigo 260, do referido Decreto-lei n.° 1.630.
Art. 6. -- Fica substituída, em todos os dispositivos do nmesino

Decreto-1e-° 1 .630, nos quais figurar a expressão "Tribunal de
Apelação" por "Tribunal de Justiça".

Art. 7.°	Ficam revogados os artigos 73, 226, 233, 234, 235, 236,
237, 238 e 250 do já referido Decreto-lei n.° 1.630.

Art. 8.° - Considera-se estranha à organização judiciária a ma-
téria regulada nos artigos 293 a 298, do Decreto-lei n. 0 1.630, de 15de janeiro de 1946.
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Art. 9•0	Fica suprimido o lugar de porteiro-zelador de forum.
§ 1.'	Os cargos dos atuais porteiros-zeladores de fóruns ficam

transformados, apostilando-se os respectivos títulos, em oficiais de
justiça remunerados, nos têrmos onde haja vaga de oficial de justiça
ou logo que esta se verificar.

§ 2.° - Estando preenchidos, no respectivo têrmo, todos os lu-
gares de oficial de justiça remunerado, e já estando também preen-
chido o de porteiro-zelador, continuará êste em exercício classifica-
de eia quadro suplementar.

§ 30 - Verificada a hipótese do parágrafo anterior, o lugar de
porteiro-zelador ficará automáticamente suprimido quando vagar.

§ 4.° - As funções de porteiro-zelador de forum, definidas no
artigo 330 do Decreto-lei n.° 1.630, de 15 de janeiro de 1946, passa-
rão a er desempenhadas, nos têrmos onde se der a supressão dêsse
cargo, por um dos oficiais de justiça remunerados, designado pelo
Juiz perante quem servir.Art. 10 - Terão preferência para o preenchimento dos lugares
ainda vagos de oficiais de justiça remunerados os atuais oficiais de
justiça, nomeados pelos Juizes, que se encontravam em exercício a
16 de janeiro de 1946; e se houver número maior que o de vagas, o
niais antigo, salvo se o beneficiário da preferência não tiver tido
boa conduta funcional.

Art. 11	Dentro de quinze dias da vigência dêste Decreto-lei
abrir-se-á concurso para preenchimento das promotorias de justiça
vagas na primeira entrância, até a data do encerramento das inscri-
ções, sem prejuízo do concurso a realizar-se em março de 1948.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de julho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
.J()s( de 1m(JU1ImüCS Pinto

DECRETO-LEI N.° 2.147, DE t DE JULHO DE 1947

Consolida disposições sóbre a orgarilzaçõo da Ch efia de Polícia e dá
outras providêilzcias

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 6. 1 , n. V, do Decreto-lei federal n. 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

-Art. 1.0 - A Chefia de Policia do Estado de Minas Gerais, com-
nreen(lida na organização da Secretaria do Interior, será dirigida pelo
Chefe de Policia e terá a seu cargo os serviços policiais e de seguran-
ça pública e social eni todo o território do Estado.

Art. 2.9 - Ficam substituídas por dez delegacias adjuntas, que
ser5o providas mediante concurso previsto na legislação vigente, as
delegacias correspondentes aos atuais delegados regionais interinos.

Art. 3•9 - A administração policial será exercida através dos
seguintes órgãos:

1) Gabinete do Chefe - 2) Corregedoria Geral -
3) Departamento Administrativo - 4) Departamento de In-
vestigações	5) Assistência Técnica de Contabilidade -
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) 6 Delegacias Auxiliares - 7) 9 Delegacias Especializadas
a saber: a) Delegacia de Segurança Pessoal; b) Delegacia (ia ordem
Pública; e) Delegacia de Ordem Econômica; d) Delegacia de \si.
tência Social; e) Delegacia de Fiscalização de Costumes e jogo';
Delegacia de Furtos; g) Delegacia de Roubos e Falsificações; 1m li(.

legacia de Trânsito e Acidentes; i) Delegacia de Vigilância (urH e
Repressão à Vadiagem. --- 8) 5 Delegacias de Distritos da (
9) 70 Delegacias Adjuntas --- 10) Delegacias Municipais	11 Sub-
Delegacias Distritais (lo interior	12) Delegacias Especiais
Departamento (te Pronto Socorro e Medicina Legal - 14) (aa:-da
Civil	15) Serviço Estadual (lo Trânsito -- 16) Serviço de Bea-l-o
de Estrangeiros - 17) Serviço Médico da Policia Civil - 18; '8	Ssm
viço de Polícia Técnica -- 19) Escola de Polícia - 20) Serviço de
Identificação - 21) Serviço de Estatística Policial e Criminal	2)Serviço do , Vigilância de Menores - 23) Rádio Patrulha	21 Ca-
sa de Correção	25) Colônia Penal - 26) Cadeias Regionas
27) Cadeias Públicas	28) Albergue Policial --29) Transp eles
Policiais	30) Corpo de Segurança - 31) Escrivães (le PoIn-H
32) Escreventes de Polícia - 33) Carcereiros --- 34) Peritos -
Destacamentos Policiais - 36) Inspetores e Agentes de Políci, lo
Interior.

Art. 4. —A estrutura e atribuições dos órgãos componenlss la
Chefia de Polícia serão objeto de regulamentos baixados pelo twnado- do Estado.

Art. 5. - O Serviço de Polícia será executado em eoopca,ço
com os demais órgãos do poder público.	-

Art. 6.° - O provimento das Delegacias Municipais será Frito
na forma do Decreto-lei li. , 2.105, de 25 de abril de 1947.

Art. 7. - Quando a ordem pública e a conveniência do serviço
exigirem, poderá o Chefe de Polícia designar oficiais efetivos ou re-
formiados da Fôrça Policial para exercerem, em comissão, as fsum-
ções de delegados especiais, com observância do disposto no decreto
referido no artigo anterior.

Art. 8. - A competência funcional das delegacias auxiliares e
especializada abrangerá todo o território (to Estado.

Parágrafo único - O Chefe de Polícia poderá ampliar a compe-
tência funcional dos delegados adjuntos e especiais.

Art. 9.	Fica organizado na Chefia de Polícia, sem ausmisuto
de despesa, uma secção de Protocolo e Informações.

Parágrafo único - O Chefe de Polícia designará funcionário, lo
quadro do pessoal já existente para servirem na secção a que sere-
fere êste artigo.

Art. 10 - De acôrdo com o disposto no artigo 15, (lo Decreto-lei
1.600, de 29 de dezembro de 1945, fica transferido para a Cl-ãs

de Polícia o pessoal de que se compõe o quadro atual do Serviço d
Estatística Policial e Criminal do Departamento Estadual de
tística.

Art. 11 - Ficam transferidos do Departamento Estadual de ls
tatística para o Serviço -de Estatística Policial e Criminal da Clifia
de Polícia as verbas 004-57 (994) e Cr$ 85.500,00 (oitenta e cimi(-o
mil e quinhentos cruzeiros) da verba 004-03 (070), para a verba 111-
030-69 (994) - Despesas com o Serviço de Estarística Policial e cri-
minal da Chefia de Polícia.
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Art. 12 ---- No Regulamento Policial serão previstos os meios pa-
pa observância das disposições contidas no artigo 141 da Constitui-
ção Federal.Art. 13 - O Chefe de Polícia designará um delegado para Cxci'-
cer, elo i-Oii1jS5O, a Chefia do Corpo de Segurança do Departamento
de Imoveal mações.Art. 11 - Serão mantidas, com o pessoal que as consisti-Te, C seio
acalento de despesas, as secções de Contrôle e Expediente (LO Dcpart:o
mento de Investigações, já em funcionamento a título de experiência.

Art. 15 - O atual fotógrafo-chefe do Serviço de Identificação
será aproveitado nas funções de Chefe (Ia Secção de identificação
Civil- com os vencimentos (10 cargo de que é titular.

Art. 16	A fiança do Intendente da Guarda Civil será elevada
de Cr$ 3. 000,00 para Cr$ 10. 000,00-

Art. 17 - O Chefe de Polícia designará um delegado especializa-
do para exercer, em comissão, o cargo de Diretor da Escola (le Po-
lícia.Art. 18 - O quadro da polícia de carreira, prevista no Decreto-
lei a: 2.120, de 15 de junho de 1947, será assim constituído:

a) Delegados auxiliares - b) Delegados especializados
Delegados de Distritos da Capital - d) Delegados adjuntos letra C
— e) Delegados adjuntos letra B - f) Delegados adjuntos letra A.

Art. 19 - O Chefe de Polícia designará delegados para dirigir
o Serviço Estadual de Trânsito, o Serviço de Vigilância (te Menores e
a Guarda Civil, devendo a escolha dos primeiros recair em delegados
especializados.Art. 20 - Os Delegados Especializados exercerão suas funções
nas Delegacias em que forem classificados pelo Chefe de Polícia.

Art. 21 - O Chefe de Polícia fixará, em portaria, as atribuições
das Delegacias Especializadas, até a publicação do novo Regulamen-
to Policial do Estado.Art. 22 - O território de jurisdição de cada urna das delegacias
de distrito da Capital será delimitado em portaria (lo Chefe tie Po-
licia.Art. 23 - A Corregedoria Geral da Polícia, os Delegados Adjun-
tos, os Escrivães de Polícia e Assistência Técnica de Contabilidade
terão as atribuições, os vencimentos e vantagens definidos no De-
creto-lei n.° 2.120, de 16 de junho de 1947, cuja regulamentação será
feita pelo Govêrno.

Parágrafo único	Compete aos Delegados Adjuntos	&.
B e C, além das atribuições dos, delegados de polícia em geral, exer-
cer as funções que lhes forem cometidas pelo Chefe de Polícia e, U
ordem dêste, pelo Corregedor Geral.

Art. 24 - A primeira investidura na carreira policial só se fa-
rá mediante concurso, na forma estabelecida no art. 49, do Decreto-
lei a. 2.120, de 16 de junho de 1947.

Art. 25	Todos os delegados adjuntos ingressarão na carreira,
classificados na letra A.Art. 26 - A promoção às letras B e C será gradual e sucessiva,
após estágio, cuja duração será lixada em regulamento.

§ 1.' - As promoções obedecerão ao critério de dois têrços por
merecimento e um têrço por antiguidade.

§ 2.° - São condições para a promoção por mAerecimento;
a) exercício moa classe a que pertencer;



282 -

b) ter revelado competência, honestidade e vocação para a
carreira policial.

§ 3.' - A promoção por antiguidade recairá no delegado mais
antigo na classe.

§ 4.' - Serão apurados os requisitos para promoção po unia
comissão nomeada pelo Chefe de Polícia e composta do Corr gedor
Gera), de um Delegado Auxiliar e de um Especializado.

Art. 27 - O provimento das delegacias auxiliares será feito, em
comissão, mdiante livre escolha entre os delegados especializados e
os de distritos da Capital.

Art. 28 - As Delegacias Regionais serão transformadas em Dele.
gacias Adjuntas, de conformidade com o art. 7. 1', do Decreto-lei n,
2. 120, de 16 de junho de 1947.

§ 1.0 - Para concorrer ao provimento das mesmas e ingreg.
sar na polícia de carreira os atuais delegados regionais pO(leniO sub-
meter-se a concurso.

§ 2.0	Será de títulos o concurso previsto no presente artigo.
§ 3.' - A comissão perante a qual o mesmo será processado fu.

cionará sob a presidência do Chefe de Polícia e será integrada pelo
Corregedor Geral, pelo Superintendente do Departamento Administra.
Livo da Chefia de Polícia e por uiii Delegado Auxiliar.

§ 4.' - Os títulos de ordem moral serão devidamente aprecia.
dos para os fins de julgamento e classificação dos candidatos.

Art. 29 - Os atuais Delegados Regionais que não se submeterem
ao concurso permanecerão nessa categoria e poderão ter exercício
nas delegacias adjuntas que estiverem vagas.

Art. 30 - Ë da competência (10 Chefe de Polícia a classificação,
transferência e remoção (Ias autoridades policiais.

Parágrafo único - No interêsse do serviço e da disciplina fun-
cional, o Chefe de Polícia exercerá essa competência mediante pro.
nunciamento da Corregedoria Geral.

Art. 31 - São em número de 70 as delegacias adjuntas, corres-
pondentes a 70 Circunscrições Policiais, que compreenderão o g se-guintes municípios:

1.' CIRCUNSCRIÇÃO
A!! enas - Machado - Campestre - Serrania -- Arcado	Gi-mirim - Paraguaçu - Alterosa.

2.' CIRCUNSCRIÇÃO
Araxá	Sacramento - Ibiá - Campos Altos	Perdizes -Santa Juliana - Nova Ponte.	-

3.' CIRCUNSCRIÇÃO
Barbacena - Mercês - Bias Fortes - Carandaí - Alto Rio Do-

ce - Rio Espera.
4.' CIRCUNSCRIÇÃO

Borifini - Belo Vale - Brumadinho - Itaguara.

5.' CIRCUNSCRIÇÃO
Carangola -- Tombos - Divino - Espera Feliz.
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6.' CIRCUNSCRIÇÃO

Caralinga - Tarumirim	Inhapim - Bom Jesus do Galho.

7.' CIRCUNSCRIÇÃO

Calaguazes - Mirai - Astolfo Dutra.

8.0 CIRCUNSCRIÇÃO

Caxambu	Baependi	Aiuruoca -- Liberdade.

9.' CIRCUNSCRIÇÃO

Conselheiro Lo! nele	João Ribeiro - Congonhas do Campo.

10.0 CIItUNSCRIÇÃO

Diviriópolis - Itapecerica - Santo Antônio do Monte - Lagoa
da Prata.

11.' CIRCUNSCRIÇÃO

Guaxupé - Guaranési -. Muzainbinho - Cabo Verde - Divisa
Nova - Nova Resende	Monte Belo.

12.' CIRCUNSCRIÇÃO

Itujubá - Brazópolis - Pedi-alva - Cristina	Maria da Fé -
Delfim Moreira.

13. CIRCUNSCRIÇÃO

Juiz de Fora - Matias Barbosa -- Santos Duinont - Mercês.

14.' CIRCUNSCRIÇÃO

Lavras - Nepomuceno -- Perdões - Itumirim.

15.' CIRCUNSCRIÇÃO

Leopoldina - Além Paraíba - Volta Grande	Pirapetinga -
Recreio.

16.' CIRCUNSCRIÇÃO

Pouso Alegre - Silvianópolis - Ouro Fino - Bueno Brandão -
Jacutinga - Borda da Mata - Monte Sião.

17.' CIRCUNSCRIÇÃO

Ouro Préto - Mariana - Itabirito.

18.' CIRCUNSCRIÇÃO

Pará de Minas - Itaúna - Mateus Leme - Pequi - Betim -
Esmeraldas.
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19.' CIRCUNSCRIÇÃO

São João Nepomuceno	Bicas -- Guarará - Mar de Espanha
- Rio Novo.

20.' CIRCUNSCRIÇÃO
Poços de Caldas - Parreiras - Rotelhos - Andradas - Santa

Rita de Caldas.
21.' CIRCUNSCRIÇÃO

Ponte Nova - Abre Campo -- Rio Casca	Raul Soares Ma.
tipó -- Jequeri	Barra Longa	São Pedro dos Ferros.

22.' CIRCUNSCRIÇÃO
Sabará - Santa Luzia - Caeté - Nova Lima - Jaboticalubas

- Lagoa Santa.
23.' CIRCUNSCRIÇÃO

São Domingos do Prata - Alvinópolis -- Dom Silvério.

24.' CIRCUNSCRIÇÃO
São João Dei Rei - Tiradentes -- Prados	Rezende Costa	La-goa Dourada - Dores de Campos.

25.' CIRCUNSCRIÇÃO
São Sebastião do Paraíso - Monsanto - Arceburgo - São To.

maz de Aquino - Jacui - São Pedro da União - Pratápolis -
Itamogi - Capetinga.

26.' CIRCUNSCRIÇÃO

Sete Lagoas - Paraopeba - Cordisburgo - Matozinhos
Pedro Leopoldo.

27.' CIRCUNSCRIÇÃO
1]bú	Visconde do Rio Branco - Pomba -- Guarani

cema - Senador Firmino.

28.' CIRCUNSCRIÇÃO
Uberaba - Veríssimo	Conceição das Alagoas - Campo FIoS

rido - Conquista - Frutal.

29.' CIRCUNSCRIÇÃO
Uberlândia - Toribaté - Tupacigua'.

30.' CIRCUNSCRIÇÃO
Varginlw	Três Pontas - EIói Mendes - Carmo da Cachoeira,

31.' CIRCUNSCRIÇÃO
Andreiôncjii - Francisco Sales - Lima Duarte - Bom Jardim

de Minas	Rio Prêto - Santa Rita de Jacutinga.

283

32.' CIRCUNSCRIÇÃO

Araguari - Indianópolis - Estrêla do Sul.

33.' CIRCUNSCRIÇÃO

Três Corações - Campanha - São Gonçalo do Sapucai - Cam-
buquira - Lambari - Conceição do Rio Verde.

34.' CIRCUNSCRIÇÃO

Corinto - Buenópolis - Curvelo.

35.' CIRCUNSCRIÇÃO

Diuniajitina	Itamarandiba

36.' CIRCUNSCRIÇÃO

Formiga - Campo Belo	Candeias - Pains - Iguatama -
Arcos.

37.' CIRCUNSCRIÇÃO

Governador Valadares - Conselheiro Pena.

38.' CIRCUNSCRIÇÃO

Ilabira - Santa Maria do Itabira - Antônio Dias - Nova Era
Rio Piracicaba - Barão de Cocais - Santa Bárbara.

39.' CIRCUNSCRIÇÃO

Manhuaçu - Manhumirim - Ipanema ---- Lajinha - Simonésia
- Mutum.

40.' CIRCUNSCRIÇÃO

Montes Claros - Bocaiúva. - Coração de Jesus - Francisco Sá.

41.' CIRCUNSCRIÇÃO

i1ui'iae	Euguaalis - Miradouro - Laranjal - Palma.

i2. CIRCUNSCRIÇÃO

()Iivciiu - Luil Sucesso	Passa Tempo - Cláudio - Car-
1110 It	-- S:iW \utônio do Amparo.

CIRCUNSCRIÇÃO

Saida Rita do Sapucaí - Santa Catarina - Para'isópolis - Ca-
tadupas - Sapucaí-Mirim - Cambuí - Camanducaia - Extrema.

44.' CIRCUNSCRIÇÃO

Passos - Cássia - Ibiraci - Alpinópolis - Delfinópolis.
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45.' CIRCUNSCRIÇÃO

Paios de Minas - Carmo do Paranaíba - Presidente Olegãrio,

46.' CIRCUNSCRIÇÃO

Patrocínio	Monte Carmelo - Coroinandel.

47.' CIRCUNSCRIÇÃO

Pilagui - Bom Despacho - Martinho Campos - Poinpéu.

48.' CIRCUNSCRIÇÃO

Itanhandu - Pouso Alto - Ibaluba	Silvestre Ferraz	São
Lourenço - Itamonte - Virgínia - Passa Quatro.

49.' CIRCUNSCRIÇÃO

Teófilo Otoni - Carlos Chagas	Águas Formosas - Ataléia -
Poté - Malacacheta - Itambacuri.

50.' CIRCUNSCRIÇÃO

Viçosa - Piranga - Ervália - Teixeiras.

51.' CIRCUNSCRIÇÃO

Paracatu - João Pinheiro - Unai.

52.' CIRCUNSCRIÇÃO
Pedra Azul - Jequitinhonha - Medina.

Pirapora.	
53.' CIRCUNSCRIÇÃO

54. CIRCUNSCRIÇÃO

Peçanha - São João Evangelista	Santa Maria do Suassui.

55. CIRCUNSCRIÇÃO

Pium-i - llambuí - Guia Lopes - Guapé.

56.' CIRCUNSCRIÇÃO

lluiutaba - Campina Verde - Prata.

57.' CIRCUNSCRIÇÃO

Salinas - São João do Paraío - Rio Paruo.

58. 1 CIRCUNSCRIÇÃO
São Francisco - Brasília - São Romão	São João da Ponte.
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59.' CIRCUNSCRIÇÃO

São Gotardo - Tiros -- Rio Paranaíba - São Gonçalo do Abacté.

60.' CIRCUNSCRIÇÃO

Conceição do Mato Dentro - Sabinópolis - Rio Vermelho
Dom Joaquim - Sêrro.

61.' CIRCUNSCRIÇÃO

Aiinorés --- Resplendor -- Mantena.

62.' CIRCUNSCRIÇÃO

Alinejiara - Rubim - Jacinto.

63.' CIRCUNSCRIÇÃO

Arissuai - Itãnga - Novo Cruzeiro.

64.' CIRCUNSCRIÇÃO

Boa Esperança - Carmo do Rio Claro - Conceição da Apareci-
da	Campos Gerais.

65.' CIRCUNSCRIÇÃO

Dores do lndaiá	Abaeté - Morada - Luz.

66.' CIRCUNSCRIÇÃO

Gi;ihãe.	\ril.giflópolis - Açucena	Mesquita -- Ferros.

67.' CIRCUNSCRIÇÃO

Grão Mwj u 1 - - 1 'rteirinha.

68.' CIRCUNSCRIÇÃO

J(tfIl!(L(:U	liita

69.' CIRCUNSCRIÇÃO

Miiuis Novas - Capelinha.

70 • ' CIRCUNSCRIÇÃO
Monte Azul - Espinosa.

1.9	Servirá de sede em cada Circunscrição Policial a comar-
ca indicada em primeiro lugar na discriminação constante dêste ar-
tigo. 2' - Poderá ser alterado, desdobrado, anexado ou transposto
de uma para outra o território de cada Circunscrição, bem como
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transferida a respectiva sede ,se assim o indicar a conveniência do
serviço policial.

Art. 32 - Será a seguinte a carreira dos escrivães (te Policia
do Letado:

a) escrivães de delegacias auxiliares;
escrivães de delegacias especializadas;

e) escrivães de delegacias de Distritos da Capital;
d) es-rivães letra C;
e) escrivães letra B;
f) escrivães letra A.
Art. 33 - As Delegacias Adjuntas terão escrivães noniealts pelo

Govêrno, observado o art. 14, Decreto-lei n. 9 2.120, de 16 de ju.
nho de 1947, e as promoções dos mesmos obedecerão ao Cmtéi'io ai
ternativo, na forma da legislação em vigor.

Art. 34 - Serão aproveitados nas funções que ocupam os aluis
escrivães de delegacias auxiliares, especializadas e de distritos da
Capital.	 -

Art. 35 Aplica-se aos escrivães de polícia, em gerai, o di
posto no art. 30 dêste Decreto-lei, no que concerne a transferência
de Usam para outra

Art. 36	A	(ti	ao cia e	a	alaa	 •;	a guia
te graduação:

a) Inspetor;
b) Subinspetor;
c) Investigador letra C;
d) Investigador letra B;
e) Investigador letra A.
Art. 37 - A investidura no cargo inicial da carreira (te inves

tigadon- será feita mediante concurso.
Parágrafo único - As promoções obedecerão ao critério ele nie•

recimento e ao de antiguidade, alternadamente, sendo condição obri-
gatória a apresentação do diploma da Escola de Polícia.

Art. 38 - A primeira promoção, por antiguidade, dos autais ia.
vestigadores,ecairá no niais antigo da respectiva classe, desde que
apresente c/rtificado de freqüência na Escola de Polícia e satisfaça
os demais-`requisitos legais.

Art. 39 - Para o provimento do cargo inicial da carreira iv in-
vestigador deverá o candidato satisfazer os seguintes requisitos, além
dos já especificados na legislação em vigor:

a) ter a idade mínima de 21 anos e a máxima de 30 anos;
h) ter comprovada idoneidade moral;
c) não haver sido condenado por crime eleitoral, 1)01' qleai(urr

crime definido na parte especial do Código Penal, por crime contra
a economia popular ou por estabelecer ou explorar jôgo proibido.

Art. 40 - Nenhum aumento de vencimentos ou de proventos de
qualquer natureza advirá das disposições do presente Decreto-lei.

Art. 41 - As custas e emolumentos policiais serão pagos por
verbas ou em selos especiais, apostos e inutilizados nos documentos,
constituindo sua ..rrecadação renda do Estado.

Parágrafo único - Na proporção da renda recolhida pelas dele-
gacias ou repartições policiais, será arbitrada, em tabela, que coas
tará do orçamento da Chefia de Polícia, a participação das autori.
dades que tiverem efetuado a arrecadação.

Art. 42 - Serão os atuais os vencimentos das autoridades poli-
ciais e dos funcionários do quadro da Chefia de Polícia, referidos
neste 1)ccreto-lei.

Ar[. 43 - A atual Delegacia Especializada de Juiz de Fora fica
transteritia para a Capital, com a denominação de Delegacia de As-
sistência Secial.

Art. 44 - Os Decretos-leis ns. 2.105, de 25 de abril de 1947 e
2.120, de 16 de junho de 1947, continuam em vigor com suas dispo-
sições incorporadas ao presente decreto-lei, cuja regulamentação se-
rá oportunamente baixada pelo Govêrno.

Art. 45 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decieio-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de julho de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

o
DECRETO-LEI N. 9 2.148, DE 11 DE JULHO DE 1947

Revoga o Decreto-lei ii.' 2.045, de 12 de fevereiro de 1947

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6, n.9 V, do Decreto-lei federal n.° 1 .202, de 8
de abril ele 1939,

considerando que, de acôrdo com a legislção vigente, as condi-
ções de fornecimento de energia elétrica aos consumidores não cons-
lituens matéria que deva ser fixada em lei, mias sim regulada por meio
de contratos de fornecimento,

DECRETA:
Art. 1. - Fica revogado o Decreto-lei ii. 2.045, de 12 de feverei-

rode 1947.
Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando em

vigor êste Decreto-lei na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de julho de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra

DECRETO-LEI N.i 2.149, DE 11 DE JULHO DE 1947

Dispõe sóbre o Serviço de Estatica de Educação

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6., n.° V, do Decreto-lei Federal n.°
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1 . 1 - Fica transferido para o quadro da Secretaria da Edu-
cação o pessoal lotado no Serviço de Estatística de Educação, a que
se refere o artigo 1., item II, letra d, do Decreto-lei n. Q 1.600, de 29
de dezembro de 1945.
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Art. 2. -- Os cargos (10 Serviço de Estatística de Educação, ora
transferidos, serão transformados de acôrdo com os quadros d

o
a Se-

cretaria e com as funções que vinham exercendo os respectivs Ii-
tulares.

Art. 3•0	Fica suprimido no quadro da Secretaria da Educa-
um lugar de Praticante e transferida do Departamento )stadua]
Estatística para a mesma Sécretaria parte das verbas 104-004-3
85.260,00), 104-004-4 (Cr$ 21.000,00) e 104-004-7 (Cr$ 14. 490,1)0),
na importância total de Cr$ 120.750,00.

Art. 4•0 O Serviço de Estatística da Educação será i)arte inte-
grante do Departamento de Educação, ao qual ficará subordinado
administrativamente.

Art 5•9 - O Secretário da Educação baixará as instruções que
julgar necessárias à execução dêste Decreto-lei e estabelecerá as lar-
mas a que o Serviço de Estatística da Educação obedecerá no exercí-
cio de suas atividades.

Art. 6. As despesas decorrentes da execução (lêste Decreto-lei,
no presente exercício, correrão por conta das (lotações orçamenti-
rias referidas no artigo 4•0, inclusive a do lugar de Praticante nle
suprimido.

Art. 7•0	Êsteb Decreto-lei entrará em vigor na data de sua (11-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de julho de 1O)T.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
A ugusto Mário Caldeira Brant
José (/o' MaÇ/(ll/uleS Pinto

DECRETO-LEI N. 2. 150, DE 11 DE JULHO DE 1947

Abre à Secretaria da Agricullura, Indústria, Comércio e Trabalho, o
crédito especial de Cr$ 500.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, na conformidade du
disposto no artigo 6., n. 0 V do Decreto-lei Federal 11. 0 1 .202, de
abril de 1939, e:

considerando que deve realizar-se, nesta Capital, em ngôsto
corrente ano, a XIII Exposição Nacional de Animais e Produho
Derivados;

considerando que as Exposições Nacionais já realizadas nos 0-
versos Estados da Federação, têm constituído acontecimento tra(li('io-
nal e marcante (Ias nossas possibilidades agropecuárias;

considerando que uma das maiores finalidades (Ias Exposições,
sejam regionais, estaduais ou nacionais, é fixar, em épocasépocas distintas,
a evolução por que passam, fragmentáriamnente, as diversas regiões te
uni país ou êsse próprio país em seu conjunto, fornecendo (lados se-
guros para se aquilatam- do progresso (lêste ou daquele ramo da ati-
vidade coletiva;

considerando que outra vantagem, dentre muitas das Exposições
Nacionais, reside no. intercâmbio entre credores olos vários Estados
sob o ponto de vista social, econômico e comercial;
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cnsiderando que, para os fazendeiros de Minas, tais vantagens
serSo dc enorme valia, por isso que delas se beneficiarão ao máxi-
mo, pelas naturais facilidades que lhes oferecerá a realização do cer-
tame cia Belo Horizonte;

considerando que cabe ao Govêrno do Estado custear a realiza-
ção (lo magno certame nacional;

considerando que em virtude de não dispor a Secretaria da
Agricultura de verba orçamentária para ocorrer às despesas decor-
rentes da Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados, urge
dotá-la da importância necessária,

Decreta:
Ar[. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Agricuiluma, Indúsimia,

Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr 500.000,00 (quinhen-
tos miiil cruzeiros), para ocorrer às despesas decorrentes da XIII Ex-
posiç5o de Animais e Produtos Derivados a ser realizada em agôsto
do corrente ano.

Ar[. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de julho (le 1947.
MILTON SOAIIES CMi'os
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetli

DECRETO-LEI N. 0 2.151, DE 11 DE JULHO DE 1947
Autoriza despesas e abre à Secretaria do Interior o crédito eispecial

de Cr$ 235.559,70
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando a atribuição

que lime confere o artigo • 9 , n. V, do Decreto-lei federal 11." 1 .202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica o Secretário de Estado dos Negócios do Interior
autorizado a intensificar os serviços de assistência a menores desam-
parados, podendo, para isso, realizar despesas até o limite do cré-
dito constante do artigo 2..

Art. 2. - Para ocorrer às despesas autorizadas no artigo ante-
rior ,fica aberto, à Secretaria do Interior, o crédito especial de Cr
235.559,70 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e
nove cruzeiros e setenta centavos)

Art. 3•9 -Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 11 de julho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

DECRETO-LEI N. 9 2.152, DE 12 DE JULHO DE 1947
Cri(. a Tara de "Serviços de Recuperação Econômica" e dá outras

providências

O GoVdiL1001O1 (lo Lslado (te Minas Gerais, usando da atribuição
que lime confere o art. 6., n. < ' 	do Decreto-lei federal n. 0 1.202, (te
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8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo senhor Presidente
da República, decreta:

Art. 1.1 - Fica criada a taxa de "Serviços de Recuperrç5o Eco-
nómica", a ser cobrada sôbre as transações de qualquer natureza rea-
lizadas no Estado, para atender à despesas com a execução do pro-
grama de fomento à Produção do Estado.

Parágrafo único - Esta taxa vigorará a partir de 1948 riu 1953
devendo ser exigida nas seguintes bases:

a) à razão de 0,6%, nos exercícios de 1948, 1949, 1950 e 1951;

b) à razão de 0,4% no exercício de 1952;
e) à razão de 0,2% no exercício de 1953.
Art. 2. - E' facultado ao Poder Executivo vincular o tihulo a

que se refere o artigo anterior ao serviço de amortização e juros (1O
empréstimos que o Estado venha a contrair, para execução (lo pra
grama de fomento à produção.

Parágrafo único O produto líquido de sua arrecadação pode.
rã ser, neste caso, recolhido aos estabelecimentos de crédito loevia-
mente designados, nos contratos de financiamento.

Art. 3. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isen-
ção, até o prazo máximo de cinco anos, de impostos estaduais à; no-
vas indústrias que se instalarem no Estado, e previstas no i)roi:ina
de fomento à produção, tendo-se em vista as peculiaidd de
cada uma.

Art. 4•Q - O Secretário das Finanças baixará instruçô u; la O

cumprimento do disposto no artigo 1. Q e seu parágrafo único, (liste
Decreto-lei.

Art. 5. , — Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno, em Aimorés, 12 de julho de 1947.
MILTON iOARES (xII'os
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianneiti

DECRETO-LEI N.' 2.153, DE 12 DE JULHO DE 1947

Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais e coizléizi ou
Iras providénvias relativas ao fomento da produção

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6. 1, n.' V do Decreto-lei Federal nY 1.202, de
S de abril (te 1939, e

considerando que, em face das atuais e notórias condições eco-
nômicas, o Govêrno deve dedicar particular atenção ao problema da
produção;

considerando que os estudos realizados revelaram; necessidade
de urgentes e sistematizadas medidas de emergência n que uoncer
ne ao seu fomento;

considerando (jue, entre essas medidas, incluem-se a Criação de
órgãos e serviços, a abertura de créditos especiais e operações de
crédito para o seu financiamento,

Decreta:
Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a:
1) regulamentar, contratando o pessoal necessário OS supuintem

!, . ffil-
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órgãos e serviços, que ficam criados: Instituto de Pesquisas Agronô-
micas, Estação Central de Experimentação Vegetal; Subestação de
Fruticultura de Ouro Preto; Subestação de Almeida Campos; Estação
Exili iiental de Cana; Serviço Especial de Cultura do Algodão;
Serviço Especial de Cultura do Trigo; Instalação de 5 Laboratórios

Fabricação de Vacinas; Instalação de três Laboraióiios
de Inseminação; Estação Central de ExperiinenLção Antmnul; Nova
Cidade Industrial; Serviço de Aproveitamento do Rio Santo Antô-
nio: Comissão de Estudos da Hê(le de Frigoríficos; Comissão i)(1'a
ins[;tlação de Moinhos Centrais l)ilaa Calcáreo; Fábrica de Adubos
Fosfatados; Comissões de Compras de Equipamentos; Comissão Exe-
cutiva e Orientadora do Plano de Fomento á Prouução; quatro Es-
colas Industriais; cinco Escolas Agrícolas de Grau Médio; 'mie e cinco
Escolas Agicolas Elementares; dez Escolas Vocacionais p ia a In-
dústria e Departamento Central de Contabilidade, que resultará da
unificação dos atuais serviços de contabilidade dos diversos Depar-
tamentos da Secretaria da Agricultura.

2) contratar o pessoal que, para a execução das medidas de
emergància, se tornar necessário aos atuais órgãos da Secretaria
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho;

3) abrir créditos especiais até o limite de Cr 61 .146.870,00
(sessenta e um milhões, cento e quarenta e seis anil, oitocentos e
setenta cruzeiros), para o fomento ã produção no corrente exercício,
conforme a seguinte discriiiiinaçãO

HeaparelhamentO do Departamento de Produção Vegetal -
- (r 24.253.221,00.

Idem do Departamento de Produção Animal - Cr$ 9.048.050,00
Ensino Técnico Profissional - 	Cr$ 9.128.000,00.
Moinhos Centrais para Calcãreo -- Cr$ 1.000.000,00.
Aproveitamento do rio Santo Antônio -- Cr), 5.250.000,00.
Nova Cidade industrial - Cr$ 2.500.000,00.
Fábrica de Adubos Fosfatados	C'$ 1-000.000,00-
RCoie (te Arrnazéias, Silos e Veículos de Transporte - Cr$ .

1.920.000,00 .
Colonização, Imigração, Êxodo das Populações - Cr$ -

340. ;:0,00 -
licorganização das Estâncias Hidrominerais - Cr 750.000,00.
Filoento à Cultura do Algodão - Cr$ 400.000,00.
lomento à Cultura do Trigo - Cr$ 141 .600,00.
Inquéritos e Investigações sôbre Assuntos Econômicos -- Cr$

250.000,00.
Ensino Agrário Ambulante	Cr$ 156.000,00.
Previsão para empréstimo à indústria de fabricação (te e(iui-

pamentos elétricos e hidráulicos - Cr$ 1.000-000,00-
Previsão para construção de restaurailtes e hospitais, cmii cola-

boraçiio com o S.A.P.S., o S.E.S.I. e o S.E.S.C. -- Cr$ 1.000.000,00
Previsão para o programa de criação de cooperativas e (te fomento

ao coCJ)eiUtiViSmo - Cr$ 1.000.000,00-
Comissões de ConTpras de Equipamentos - Cr$ 450.000,00.
Comissão Orientadora e Executiva do Programa --- Cr$ .....

560. 000,00.
l)uspesas preliminares para instalação de Frigoríficos - Cr$

1.00() .000,00.
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4)	realizar as operações de crédiloes' 'i	fin:tncja.
mento do programa de fomento à produção.

Art. 2.0 -Revogadas as disposições em contrário, entrará éste
Decreto lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Govêrno, em Aimorés, 12 de julho de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giarinelti
José de Magolhães Pinto

DECRETO-LJ:I 's.	2 Lt, I)l	12 l)l Jl'LlIt> 1)1	1917

D.põe sdb re o (([o lomento de le i , `,(, nos jmr (1 in 1 il,ero Ia Vila
()perdris (1(1 "Cido de lI(d(/stliol" e autoriza o (I/OrUllSeiStO de ter-
renos adquiridos posteriormente para a criação de novos núcleos
ou parques indústriais no Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6. 9, n.0 V, do Decreto lei n. 9 1.202, de 8 de 1939,decreta:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aforar 
l'1 R.dústrias estabelecidas na "Cidade Industrial" para o fim, de cos-

trução da Vila Operária, da referida Cidade, e pelos mesmos moldes
pelos quais Ihe aforou terrenos em que estão ali localizados, os
terrenos que o forem ou já tenham sido adquiridos pelo Estado por
'compra direta ou por desapropriação.

Art. 2 . 0 - O preço do aforamento será establecido pela Se-
cretaria da Agricultura, não podendo ser inferior ao mínimo fixado
por metro quadrado no aforamento feito à indústria interessada, na
época de seu estabelecimento na "Cidade Industrial".

Art. 3. - Os aforamentos autorizados por êste Decreto lei
estarão sujeitos às mesmas condições estabelecidas pelo decreto
lei n.9 778, de 19 de junho de 1941, e os terrenos aforados serão uti-
lizados exclusivamente para construção de residências ou alojamentos
de operários e empregados das indústrias estabelecidas na "Cidade
Industrial".

Art. 49 Fica também o Poder Executivo autorizado a aforar
terrenos que adquiriu' para compra direta ou por desapropriação,
para instalação de novos núcleos ou parques industriais, às indústrias
que neles queiram instalar-se, desde que observadas as condiçõs
previstas no Decreto-lei n.° 778, de 19 de junho de 1941.

Art. 5•9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando fade
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Govêrno, em Aimorés, 12 de julho de 1947.

MILTON SOAIIES CAMPos
Américo Renê Giannetli
José de Magalhães Pinto
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DECRETO-LEI N. 0 2.155, DE 12 DE JULHO DE 1947

Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que específica, de
propriedade do Estado, situados nesta Capital, para custear a
construção dos edifícios que enumera.

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando (Ia atribuição
que lhe confere o art. 6, n° V, do Decreto-lei federal n° 1 .202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a. alienar, por
meio de concorrência pública, em que não serão aceitos preços infe-
tenores ao mínimo fixado na avaliação, os imóveis de propriedade
do Estado, situados nesta Capital, abaixo discriminados:

1) Quarteirão 11. 9 28-A da 3,0 Secção Urbana da Capital, ao lado
do Mercado Municipal, com a área de 1.520,00 m2 (mil quinhentos
e vinte metros quadrados), dando frente para a Avenida Amazonas
e limitando pelos lados com as ruas Goitacazes e Padre Belchior.

II) --- Quarteirão n.° 31-A, da 1.1 Secção Urbana (la Capital, com
a área de 4.329 ni2 (quatro mil trezentos e vinte e nove metros qua-
drados), e o prédio nele construido, onde funciona aTualmente a Se-
cretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, limitan-
do, pela frente, com a' Praça' Rio Branco, pelos fumados, com a rua
dos Guaranis e pelos lados, com as ruas' dos Caetés e Paulo de
Frontin;

111) --- Parte dos lotes 1, 2, 3 e 4, do Quarteirão u 32, da 3.
Secção Urbana, desta Capital, com a área aproximada de 319,00 m2
(trezentos e dezenove metros quadrados) e o prédio nêle coiastuí-
do de mi. 616-626, da rua Rio de Janeiro com frente para esta rua
e limitando pelos lados e fundos com propriedades particulares,
tudo como consta da planta cadastral da cidade.

Art. 2.0 - A concorrência a que se refere o artigo anterior será
feita por intermédio da Secretaria da Agricultura.

Art. 3,0 - Os recursos obtidos com a alienação dos imóveis
acima referidosserão aplicados na construção do Palácio da Jus-
tiça e do edifício destinado à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho.

Art. 4•0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
iste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio do (jovêrno em Aimorés, 12 de julho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetli
Pedro Aleixo

DECRETOLEI N.2.156, DE 12 DE JULHO DE 1947
Estabelece a subdivisão do distrito de Ubai, do município (te Bra-

sílM, comarca de São Francisco, em dois subdistritos
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-

ção que lhe confere o art. 6., n. 9 V, do Decreto-lei federal n.'1.202,
de 8 de abril de 1939, e de conformidade com o disposto no art.
13, do Decerto-lei federal n. 0 5.901, de 21 de outubro de 1943,
decreta:
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Art. 1.0 - Fica o distrito de Ubai, do município de Biaifla,
comarca de São Francisco, dividido em (bis subdistritos, que se
denominarão I. Q subdistrito e 2. subdistrito.

Art. 2. - O 1.9 subdistrito com l)1'cnde a vila de Ubo í
priamente dita e o território rural adjacente.

Art. 3•9 - O 2.0 subdistrito compreende, entre outro, o p0.
voado denominado Comipo Belo e território vizinho.

Parágrafo único E' a seguinte o linha divisória entre o 1.'
e o 2. <> subdistrito: começa na divisa colei o município de pira-
poro, no Rio São Francisco, na foz do rio Paracatil ou Ganieleira
e pelo qual sobe até atingir a divisa com o distrito de Fern5o Dias,
na barra do ribeirão dos Santos.

Art. 40	Revogam-se as disposições em contrário, cnftando
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua l)uhlicação

Palácio do Govêrno, em Aimorés , 12 (te Julho de 1947.
MILTON Sonos (:A
Pedro Alei.ro

DECRETO-LEI N.° 2.157, DE 12 DE JULHO DE 1947

Estabelece a subdivisão do distrito de Sele Cachoeiras, Comarca
de Ferros

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6.0, n.' V, do Decreto-lei federal n.'
1.202, de 8 de abril de 1939, e na conformidade com o disposto
no art. 13 do Decreto-lei Federal n. 0 5.901, de 21 de outubro de1943, decreta:

Art. 1.0	Fica o distrito de Sete Cachoeiras, comarca de
ros, dividido em dois subdistritos, que se denominarão o primeiro
subdistrito e segundo subdistrito.

Art. 2. O primeiro subditrito comprende a vila de Sete
Cachoeira prôpriamente dita e o território rural adjascente, e o
segundo subdistrito abrange, entre outros, o povoado denomina-
do Santo Antônio da Fortaleza e território vizinho.

Art. 3•9 - E' a seguinte a linha divisória entre os dois sub-
distritos: começa no rio Santo Antônio, na foz do ribeirão Pedra
Grande, sobe pelo rio Santo Antônio até a foz do ribeirão Santo
Antônio; daí, por espigão, alcança, de novo, o rio Santo Antônio
na foz do ribeirão Mesquita; continua pelo divisor da vertente da
neargem direita do ribeirão Mesquita, até a serra do Capitão do
Mato, nos limites com o distrito da cidade.

Art. 4•0	Revogam-se as disposições em contrário, mirando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Govêrno, em Aimorés, 12 de julho de 1917.

MILTON SOARES CAMPOS
Pecfrj Aleixo
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DECRETO-LEI N. 9 2.158, DE 12 DE JULHO DE 1947

Altera o Decreto-lei n. Q 1.831, de 21 de agóslo de 1946

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6., n. v V, do Decreto-lei federal núme-
ro 1.202, 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Ao artigo 6. (lo Decreto-lei a. 9 1.831, de 21 de
agôsto de 1946, fica acrescentada a seguinte alínea

"Art. 6. - O) aprovar em última instância os projetos (te
estradas e obras do D. E. R.;"

Art. 2. O Poder Executivo sempre que julgarnecessário
tendo em vista o desenvolvimento dos serviços, poderá decretar a
organização ou as reorganizações da estrutura interna do DER.
mediante proposta do Conselho Rodoviário, que elaborará sôbre
sugestões do Conselho Executivo.

Art. 39 - O inciso "e" do artigo 16 passa a ter a seguinte
redação:

"e) ordenar pagamentos e suprimentos dentro das verbas e
créditos do serviço e autorizar adiantamentos mediante prévia e
especial autorização do Conselho Rodoviário".

Art. 4•9 - Os artigos 20 e 29 ficam redigidos:
"Art. 20 - As receitas do D . E. R. serão recolhidas em conta es-

pecial à disposição do Diretor Geral do Departamento (te Estradas
de Rodagem, ao Banco do Brasil, a estabelecimentos paraestatais ou
outros estabelecimentos de crédito, a critério do Conselho Rodoviário"

"Art. 29	Com prévios pareceres do Conselho Rodoviário
e do Secretário (Ia Viação e Obras Públicas, o Governador do Es-
tado poderá autorizar o D.E.R. a realizar operações de crédito
com Institutos de Previdência, Caixas Econômicas e outros está-
betecimentos de créditos nacionais ou estrangeiros, bem como a
tomai' empréstimo, pelo lançamento de apólices rodoviárias, e acei-
tar qualquer outra modalidade de financiamento, cabendo ao D.
E.R. atender com seus recursos aos serviços (lêsses empréstimos".

Art. 5•0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
isto Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio do Govêrno em Aimorés, 12 de julho de 1947.
MIL'loN SoAmus CAMPOS

José Rodrigues Seabrn

DECRETO-LEI N. 9 2.159, DE 12 DE JULHO DE 1947

Autoriza ei Govérno do Estado a doar, com o cláusula de reversão,
imóvel dêste, situado no Município de Uberaba

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6., número V, do Decreto-lei federal
númro 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 —Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao SE
NAJ (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) o terreno e as
edificações, de sua exclusiva propriedade, situados em Uberaba,
e que integravam o patrimônio do Liceu de Artes e Ofícios da
mesma Cidade.
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Art. 2. - Da escritura de doação constará cláusula que irn•
ponha ao donatário a obrigação de instalar e pôr em funcionauin.
te no imóvel doado, dentro de prazo improrrogável, uma escola
técnico-profissional.

Art. 3. - Da mesma escritura constará cláusula de rever-
são do imóvel ao dom'nio do Estado, independentemente de qual.
quer interpelação, caso o donatário não cumpra a obrigaõo refe-
rida no artigo anterior.

Art. 49 O Estado fará inserir na escritura quaisquer ou•
tras cláusulas necessárias à defesa de seus direitos, inclusive ou.
t!as hipóteses de reversão que não as explicitamente declaradas no
presente Decreto-lei.

Art. 5•9 -_ Revogadas as disposições em contrário ,entrará êste
])( , reto-lei em vigor na data de sua publicação.

lalicio do Govêrno, ém Aimorés, 12 de julho de 1947.
MILTON Sones CiMros
José de iihiqa!liões Pinto
A !fllj((, I'ii	(iui,,,rtIi

DECRETOS
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E(RETO 1V 2.373, DE 7 DE JANEIRO DE 1947

DECRETO N. 2.373, DE 7 DE JANEIRO DE 1947

1	Nomeia comissão para estudar a reorganização da Usina
Central de Leite

o
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando das

atril)niçoes que lhe confere o Decreto-lei n.ç 1.202, e tendo em
vista a necessidade de reorganizar a Usina Central de Leite, para
que mais eficientemente atenda à finalidade de sua instalação, re-
solve nomear uma comissão constituída pelos srs. drs. Orestes Di-
oh, Diretor do Departamento Estadual de Saúde; Oto Pires Cirne,

, Dimetur da Divisão de Assistência Médico-Social; José Januário Car-
neiio Filho, Inspetor-Chefe da Divisão de Inspecção (le Produtos de
Origem Animal do Ministério da Agricultura; José Bawdcn Teixeira,
Joa(lu iiii Fernandes Braga e Anchieta Guimarães, Superintendentes
de l)eiartamento da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho, sob a presidência do titular desta Secretaria, para estu-
dar os vários problemas que se relacionam com aquela Usina, in-
clusive o de arrendamento à Cooperativa, Sociedade ou firma idô-
nea, apresentando em relatório as conclusões que julgar acertadas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de janeiro de
1947.

Ai.cmEs UNS.
José de Meio Soares de Gouvéa.

DECRETO N.° 2.374, DE 9 DE JANEIRO DE 1947

Tensa extensivas aos funcionários e extranumerários da R. M. V
as disposições do Decreto n." 2.372, de 31-12-46

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no exercí-
cio de suas atribuições, resolve tornar extensivas aos funcionários
e extranumerários da Rêde Mineira de Viação as disposições (lo
Deemto •9 2. 372, de 31 de dezembro de 1946, entrando êste Decreto
cai vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de janeiro de 1947.
A!cIDEs UNs.
João Euná pio Borges.
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DECRETO N. 9 2.375, DE 11 DE JANEIRO DE 1947
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de janeiro de
'	1147.

Dá denominação espeal ao grupo escolar da cidade de Tarumirlin

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usaiilo de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Professor
Arduino Bolivar" ao grupo escolar da cidade de Tarumirim, criado
pelo Decreto-lei n.° 1.723, de 29 de abril de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de janeiro de
1947.

ALCIDES LINS
lide! onso Mascarenhas da Silva

DECRETO N. 2.376, DE 11 DE JANEIRO DE 1947

Dá denominação especial ao grupo escolar no.turno da cidade
de São João Nepomuceno

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Carlos
Chagas" ao grupo escolar noturno da cidade de São João Nepomu-
ceno, criado pelo Decreto n. 9 11.549, de 22 de setembro de 1934.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de janeiro de
1947.

ALCIDES LINS
lide fonso Mascarerehas da Silva

DECRETO N.' 2.377, DE 11 DE JANEIRO DE 1947

Dá denominação especial ás escolas reunidas do bairro de Córrego
do Ouro, na cidade de Santos Dumoni

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Padre
Antônio Vieira" ás escolas reunidas do bairro de Córrego do Ouro,
na cidade de Santos Dumont.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de janeiro de
1947.

ALCIDES UNs
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N. 9 2.378, DE 11 DE JANEIRO DE 1947

Dá denominação especial ás escolas reunidas da cidade de
Pouso Alto

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve dar a denominação especial de "Francisco Ma-
nuel" ás escolas reunidas da cidade de Pouso Alto.

Am.CIDES LINS
lide fonso MascarenhaS da Silva

DECRETO N. 2.379, DE 11 DE JANEIRO DE 1947

raxmsf aroma em grupo escolar, com a denomiflOQO especial de "Co-
ronel Caetano Mascarenhas", as escolas reu,iidas de Cedro de
Paruopeba.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
mas atribuições, resolve transformar em grupo escolar, com a de-
nornnação especial de "Coronel Caetano Mascarenhas", às escolas
reunidas (Te Cedro, em Paraopeba.Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de janeiro de
1947.

ALCIDES LINS
lide! ouso Mascoretiluis da Silva

DECRETO N.° 2.380, DE 11 DE JANEIRO DE 1947

Dó a denominação especial de "Coração de Jesus" ás escolas
reunidas de Esperança, em Itabirito

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando (IC

suas atribuições, resolve dar a denominação csj)eCial de "Coração
de Jesus" ás escolas reunidas de Esperança, em Itabirito.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de janeiro de
1947.

ALCIES UNS
lldef onso Mascareilhas da Silva

DECRETO N.9 2.381, DE 11 DE JANEIRO DE 1947

Dá ao grupo escolar da cidade de Estréla do Sul a denominação
especial de "Monsenhor Horta"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar ao Grupo Escolar da cidáde de Estrê-
Ia do Sul a denominação especial de "Monsenhor 1-lorta".

Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, 11 de janeiro de
1947.

ALCIDES UNS
lIde! 011-50 MascarellhaS da Silva
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DECRETO N. 2.382, DE 11 DE JANEIRO DE 1947

Dá a deiioiiia,o especial (te	et;tc	G::n eS" ao ,O'!i11l(/O fp,upo
escolai' de Alivaishinh& criado pelo Decreto :. 8. )8, de
19-4-28

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Carlos
Gomes" ao segundo grupo escolar de Muzambinho.

Palácio da Liberdade, eni Belo Horizonte, 11 de janeiro de
1947.	-

Arcinis LINS
lide foreso Muscuren lias da Silvo

DECRETO N. 2.383, DE 11 DE JANEIRO DE 1947

Dá a (leflO1flinuçõ6 esoecial de "Ministro Francisco Com pos" n
grupo escolar de Matam, criado pelo Decreto-lei n.° 1.702, de 1-4-946

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, ucaindo de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Ministro
Francisco Campos" ao grupo escolar de Mutum.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 (te janeiro de.1947.
A1.CIDES LINS
lIde! ouso Muscareii lias (1(1 Silva

DECRETO N. 2.384, DE 17 DE JANEIRO DE 1947

Considera licenciados os funcionários que menciona

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, decreta:

Artigo 1. Ficam considerados licenciados, na forma previs-
ta no Capitulo VII, Secção VII, do Decreto-lei n.° 804, de 1941, re
11tivanene ao período de 10 a 20 de janeiro do corrente ano,
todos os servidores estaduais candidatos a cargos que serão dis
putados nas eleições de 19 dêste.

Artigo 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do êste Decreto cio vigor na data de sua pul)licação

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de janeiro
de 1947.

.'\r.cIDEs LINS
João Eunápio Borges
José Soares de Matos
José de Meio Soares de Goavéa
lide fonso Mascurenhas da Silvo
Alfredo de Castilho
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DECRETO N.° 2.385, DE 21 DE JANEIRO DE 1947

Concede isenção de impostos e taxas á Casa do Estudante
de Ouro Préto

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no exercício
de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Constituição
Federal, ar!. 31, letra "b", e de acôrdo com o estabelecido na le-
gislação vigente, decreta:

Ar!. 1.' - Ficam, a partir da publicação (lêste Decreto, Isen
las lo pagamento de quaisquer impostos e taxas exigidos na legis-
lação tributária do Estado, as atividades exercidas pela Casa do
biulcate de Ouro Preto, com a finalidade estabelecida no art. 31,
kii "b", da Constituição Federal vigente, inclusive as aquisições
d ioóveis que realizar.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
iste Decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de janeiro d'a 17
AIcmEs LINS
José Soares de Matos.

DECRETO N.' 2.386, DE 23 DE JANEIRO DE 1947

Transforma em grupo escolar as escolas reunidas de Ribeirão dos
Neves, município de Pedro Leopoldo, e dá-lhe denominação
especial.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve transformar em grupo escolar as escolas
reunidas de Ribeirão das Neves, município de Pedro Leopoldo, e
transFerir para o mesmo estabelecimento a denominação especial de
'Professor Mendes Piientel, dada ao grupo escolar de Cordisbur-
go pelo Decreto n.° 2.354, de 17 de dezembro de 1946.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de janeiro de
1947.

ALCIDES UNS
lide! ouso Mcescarenhas da Silvo

I)CRETO N.9 2.387, DE 24 DE JANEIRO DE 1947

Transforma em grupo escolar as Escolas Reunidas de Araçai.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais resolve trans-
formar em Grupo Escolar, com a denominação de "Jorge Masca-
reahas", as Escolas Reunidas de Araçaí, município de Paraopeba.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de janeiro de 1947.
ALCIDES LINS
lidef ouso Mascarenhas da Silva
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DECRETO N. 9 2.388 , DE 24 DE JANEIRO DE 1947
Dá denominação especial ao 3. 1 grupo escolar da cidade de

São Sebastião do Para iso

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando (te
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Interven.
tor Noraldino Lima" ao 3•Q grupo escolar da cidade de São Sehas-
tão do Paraiso, criado pelo Decreto n." 2.342, de 16 de (lezcluhro
de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de janeiro de1947.
ALCIDES LINS
li(IefO liso ffrh(scal-enhas da Silva

• DECRETO N.9 2.389, DE 24 DE JANEIRO DE 1947
Dá denominação especial ao grupo escolar da cidade de Cordisburgo

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições,

considerando que o professor Cândido Pereira de Sonsa (Mes-
tre Candinho), lecionou, durante 40 anos ininterruptos, essi Cor-disburgo;

considerando que foi sempre professor e aplicou tôda a sua
atividade e experiência na formação do caráter e da inteligência de
gerações e gerações;

considerando que é aspiração de tôda a coletividade cordisbur.
guense ver o seu nome patrocinando o Grupo Escolar da inesnlacidade;

considerando que é mineiro bom e digno, merecendo o res-
peito e a estima do povo de seu município;

resolve dar ao Grupo Escolar da cidade de Cordisburgo a de-
nominação especial de "Mestre Candinho".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de janeiro de1947.
ALCIDES UNS
lide! onso Mascarenlias da Silva

DECRETO N.° 2'. 390, DE 24 DE JANEIRO DE 1947

Dá denominação especial ás escolas reunidas anexos ao 8." Regi-mento de Artilharia Montada, na cidade de Pouso Alegre.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Marechal
Mascarenhas de Morais" ás escolas reunidas anexas ao 8. 1 Regi-mento de Artilharia Montada, na cidade de Pouso Alegre.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de janeiro de 1947,
ALCIDES UNS
lide! onso Mascarenhas da Silva
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DECRETO N.° 2.391, DE 29 DE JANEIRO DE 1947

Nomeia representantes da lavoura e do comércio de café para os
fins previstos no Decreto-lei federal n. 9410, de 1946.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, resolve nomear os si-s. Afonso Dias de Araújo e
Vila Sá para representantes, respectivamente, da lavoura e (lo co-
rnêr'io de café do Estado de Minas Gerais, na Junta Consultiva
instituída pelo Decreto-lei federal n. 9.410, de 28 de junho de 1946,
para efeito de liquidação do Departamento Nacional do Café.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de janeiro
e 1947.

ALCIDES LINS
José Soares de Matos

DECRETO N.9 2.392, DE 31 DE JANEIRO DE 1947
Dá a denominação especial de "Professor La-Fuiete Côrtes", ao

grupo escolar da cidade de Alpiiaópolis
O Interventor Federal no Estado de Minas Õerais, usando de

suas atribuições, resolve dar ao grupo escolar da cidade de Alpi-
aópolis. a denominação especial (te "Professor La-Faiete Côrtes" -

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de janeiro de
1947.

ALÁ IDES LINS
Il,lefonso Mascarenhas da Silva

1)ECRET0 N." 2.393, DE 31 DE JANEIRO DE 1947

Dá denominação especial ás escolas reunidas do bairro do Tijuco
na cidade de São João dei-Rei

O Interventor Federal no Estado (le Minas Gerais, lJSafl(lO de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Secretário
Ligo Pirnentel" ás escolas reunidas do bairro do Tijuco, na cidade
de São João de]-Rei.Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de janeiro de
1947.

ALCIDES. UNS
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.' 2.394, DE 31 DE JANEIRO DE 194i

Transfere um Grupo Escolar na Capital e contém outras
providências

0 Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, decreta:

Art. l . - Fica transferido para o bairro do Carmo, na Ca-
pital, com a denominação de "Presidente Antônio Carlos", o Grupo
Escolar anexo á Granja-Escola "João Pinheiro".
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•Art. 2. --- Na referida Granja-Escola, o ensino I)rirnúri() será
ministrado em classes anexas, constituindo-se de professôras desig-
nadas pela Secretaria de Educação o corpo docente respetivo.

Art. 3•Q - As classes primárias anexas serão diretamente su-
bordinadas ao diretor do estabelecimento, funcionando como sua
imediata a orientadora técnica, que servirá de elemento de ligação
com a Secretaria de Educação.

Art. 4.9 - Será observado, nas classes primárias anexas, o re•
gime escolar adotado pelo regulamento da Granja-Escola "João Pi•
nheiro", executando-se o programa do ensino primário em tudo
quanto, o juízo do diretor e da orientadora técnica, se adaptar ás
condições especiais do estabelecimento.

Art. 5•Q E' a orientadora técnica obrigada a apresentar á
Secretaria de Educação os relatórios e as informações pela mesma
solicitados.

Art. 6.9 - A Secretaria de Educação tomará, desde já, as pro.
vidências necessárias á transferência a que se refere o arti go l.,
entrando êste Decreto em vigor tão logo a mesma se efetive.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de janeiro de
1947.

ALCIDES LINS
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N. 11 2.395, DE 31 DE JANEIRO DE 1947
Cria o 2.9 grupo escolar na cidade de Iluiutaba, com a denomina-

ção especial de "Professor lide fonso Mascarenhas da Silva".

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve criar o 2. 1 grupo escolar na cidade de
Ituiutaha, com a denominação especial de "Professor Ildefonso Mas-
carenhas da Silva".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de janeiro de
1947.

ALCIDES LINS
João Euruí pio Borges

DECRETO N. 2.396, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1947
Declara sem efeito o Decreto número 2. 111, de 2 de fevereiro de 1944

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando das
atribuições que lhe são conferidas,

atendendo a que razões de ordem administrativa aconselham
a modificação de plano anterior destinado á construção da vila
operária, na Cidade Incl,istrinl. í'iu relai5n nos meios de utilização
ou aquisição dos terrenos destinados Aquele fim;

atendendo a que, onerados como se acham, difícil, senão im-
possível qualquer iniciativa particular no sentido de sua aquisição
em condições mais ifavoráveis, impossibilitados os seus proprietá-
rios de dêles dispor livremente, o que não deixa de contribuir para
limitar ou dificultar as possibilidades de habitação, decreta:
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Art. P Fica sem efeito o Decreto n.° 2.111, de 2 de
fevereiro (Iv 1944, que declara de utilidade pública, para serem ad-
quiridos em juízo ou fora dêle, os terrenos necessários á constru-
ção (In vila operária da Cidade Industrial, com as benfeitorias nos
mesmos existentes.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1947.
A1.cmEs IÃNS
Alfredo Castilho

I)ECRETO N.9 2.397, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1947

Autoriza seja renovado o contrato relativo á exploração dos servi-
ços telefónicos no município de Ponte Nova

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais e tendo eia vista o Decreto-lei federal nú-
mero 5. 144, de 29 de dezembro de 1942, decreta:

Ari. 1. - Fica autorizada a renovação do contrato (te cofl-
eesso feita à Companhia Telefônica Aliança Mineira S. A., pela
Prefeitura Municipal (te Ponte Nova, para a exploração (los servi-
ços de comunicações telefônicas naquele município, nos têrmos da
minuta aprovada pela Secretaria (Ia Viação e Obras Públicas.

Art. 2.9 - O contrato ora renovado, para efeito (lo prazo da
concessão, começará a vigorar da data (te sua assinatura.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1947.
ALCIDES LINS
Alfredo de Caslilho
João Euná pio Borges

DECRETO N. 2.398, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1947

Autoriza seja renovado o contrato relativo á exploração do serviço
de comunicações telefônicas no município de Uberlândia.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições legais e tendo em vista o Decreto-lei federal nó-
meio 5.144, de 29 de dezembro de 1942, decreta:

Art. 1. Fica autorizada a renovação (lo contrato (te conces-
são ,'i Emprêsa T. Teixeirinha, feita pela Prefeitura Municipal (te
Uberlân(lia, em data (1v onze de julho de 1938, para a exploração
dos crviços de comunicações telefônicas naquele município, nos
têriaos da minuta aprovada pela Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas.

Art. 2. - Ëste Decreto entrará em vigor na (lata de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de fevereiro de
1947.

Ai.cmEs LINS
Alfredo de Castilho
João Eunó pio Borges
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DECRETO N. ç 2.399, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947

Determina providências em proveito do ensino

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, decreta:

Art. 1. 0 Fica suspensa, durante os períodos letivos, a reali-
zação de excursões, congressos, semanas estudantis e outras mani-
festações, a fim de não serem perturbados os trabalhos escolares.

§ 1.0 - As excursões de estudantes têm sempre objetivo de es-
tudo, sendo obrigatória a apresentação de relatório, em duas vias,
após a sua conclusão, urna das quais será enviada, coi a aprecia-
ção cio professor que a presidir, ao Departamento pró rio (ia Se-
cretaria de Educação.

§ 2. 9 -- As excursões dentro do Estado devem ser aprovadas,
prèviamente, pelo diretor do estabelecimento escolar interessado
ou por quem o substituir e, fora do Estado, pelo Secretário de
Educação.

§ 39 - O Secretário de Educação pode autorizas- ou proibir
excursões ou quaisquer outras manifestações estudantis, notadanien-
te as de finalidade escolar.

Art. 2. - Durante o ano, escolar, os pontos facultativos não
serão extensivos aos estabelecimentos de ensino, como escolas pú-
blicas, jardins de infância, grupos escolares, escolas normais, giná-
sios e colégios, institutos especializados e profissionais, Instiluto
de Educação, Conservatório Mineiro de Música e outros.

Art. 3•0 - As aulas serão dadas em todos os dias da semana,
resitado o horário fixado.

Art. 49 Serão comemorados pela Secretaria e por todos os
estabelecimentos de ensino do Estado o dia de Tiradentes (21 de
abril), o dia da Pátria (7 de setembro) e o dia da Bandeira (19 de
novembro) -

Parágrafo único - Os dias de festas escolares não poderão
exceder de quatro em cada mês.

Art. 50 Haverá em cada estabelecimento de ensino uni livro
de ponto para os pa-ofessôres e outro para os funcionários, que será
encerrado pelo diretor ou seu substituto legal, diàriainente, sem
qualquer tolerância de horário.

Parágrafo único - O professor deverá anotar em caderneta
ou ficha própria a matéria lecionada em cada aula ou o exercício
escolar realizado no dia, assentamento que será conferido pela Se-
cretaria e visado pelo diretor, ou seu substituto, cada semana.

Art. 6. 9 - Os professôres dos estabelecimentos de ensino nor-
mal, secundário e profissional devem lecionar o programa de suas
cadeiras ou disciplinas. Cada professos- é obrigado a dar, no míni-
mo nove (9) horas semanais de aulas e trabalhos escolares, quando
o Regulamento do estabelecimento! não determinar maior número.

§ 1.0 - Quando a conveniência do ensino não comportar o ho-
rário mínimo, o Secretário de Educação ou a Diretoria do estabe-
lecimento darão ao professor outra atribuição, de acôrdo com a
sua capacidade e as necessidades educacionais.

§ 2. - Se não puder ser dada outra atribuição, o professor
permanecerá no estabelecimento a disposição de seus alunos, con-
forme horário fixado pela Administração, e sem prejuízo (Ia vida
escolar.

Art. 7,0 - É obrigatório o comparecimento cio professor ás
reuniães da Congregação, ficando sujeito a desconto se faltar, salvo
nos (OSOS de: ausência, a serviço; de moléstia comprovada, de gala,
OU (te luto.

Art. 8.° - O professor de cadeira desdobrada poderá optar
por qualquer delas.

Parágrafo único - Enquanto não forem providas as discipli-
nas desdobradas, o titufar da cadeira originária continuará a le-
cionar tôdas as disciplinas nela incluídas, percebendo l)OF aula
extraordinária, sempre que essas excederem do número de aulas
regulamentares, por semana, contanto que não seja inferior a nove
(9) e se o Regulamento cio estabelecimento não exigir maior núme-
ro de aulas.

Art . 9•1 Os professôres em disponibilidade, a qualquer títu-
lo, serão transferidos para cadeiras criadas ou vagas, afins, à sua,
ex officio ou a requerimento, até trinta (30) dias depois da publi-
cação dêste Decreto e entrarão em exercício no prazo legal.

Se o interessado nada requerer, dentro do prazo de trinta (30)
lias, o diretor do estabelecimento de ensino, sol) pena de respon-
sabilidade pela desobediência proporá a sua transferência ou infor-
mará que nada propõe, caso tôdas as cadeiras estejam providas efe-
tivaniente -

Art. 10 - Sempre que haja professôres excedentes nos est
belecimentos de ensino,, a sua Diretoria ou o Secretário de Educa-
ção podem lhes dar outras atribuições compatíveis com o seu cargo
ou função, sem direito a quelquer remuneração extraordinária.

Art. 11 - É vedado aos diretores dos estabelecimentos, mes
no quando êles funcionem em turno, reduzir os horários escola-
res, sena prévia autorização do Secretário de Educação.

Art. 12 - Nenhum professor de estabelecimento de ensino
normal, secundário, especializado ou profissional poderá exercer
comissão, salvo os casos de mandato político ou representação do
País, Estado ou da Nação, no estrangeiro, sem lecionar, soais de
dois (2) anos consecutivos ou quatro (4) intercalados, contados
todos os períodos do comissionamentO.

Art. 13 —1 A professôra que tenha feito um curso de aperfei-
çoamento ou de especialização não poderá fazer outro sem haver
prestado, durante dois (2) anos consecutivos, os serviços corres-
pondentes ao novo título ou diploma obtido.

Art. 14 -- As secretarias dos estabelecimentos de ensino fica-
ri)) abertas rios períodos de férias escolares. Os funcionários goza-
rão férias na forma estabelecida no Estatuto dos Funcionários Pú-
blicos Civis (Decreto-lei 11.0 804, de 28-10---941), (te acôrdo com
a escala organizada pela Diretoria do estabelecimento em que ser-
vir e, de preferência, nos períodos de férias escolares.

Art. 15 - Nos casos omissos, o Secretário de Educação bai-
xará instruções para o cumprimento dêste Decreto.

Art. 16 - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revoga(las as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de
1947.

ALCIDES LINS
lide! onso Mascarenhos da Silva
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DECRETO N. 2.400, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1917

Concede outorga de mandato aos estabelecimentos que menciona,
para ministrarem o ensino normal (te segundo ciclo.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve conceder outorga de mandato par minis-
trarem o ensino normal de segundo ciclo, nos têrnsos cio ac'tg. 2.91
do Decreto-lei federal n.9 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Or-
gânica do Ensino Normal), e nos têrmos do parágrafo 2.°, art. 4•0, do
Decreto-lei estadual n.9 1.873, de 28 de outubro de 1946, aos se-
guintes estabelecimentos de ensino do Estado:

Escola Normal "Nossa Senhora do Carmo", de Aimor{',.
Escola Normal "Santos Anjos", de Além Paraíba.
Colégio "Além Paraíba", de Além Paraíba.
Escola Normal anexa ao Colégio "Municicil", de Alft-nas.
Escola Normal "N. S. cio Santíssimo Sac' 'aaa'ic o, de Andre-lândia.
Escola Normal "São Domingos", de Araxá.
Escola Normal "Imaculada Conceição",
Escola Normal "Nossa Senhora da Piedade', de luto Hocizonte.
Escola Normal "Sagrado Coração de Jesus", de Belo Horizonte,
Escola Normal "Imaculada Conceição", de Belo Horizonte.
Ginásio "Pio XII", de Belo Horizonte..
Colégio "Afonso Arinos", de Belo Horizonte.
Colégio "Isabéla Hendrix", de Belo Horizonte.
Escola Normal "Pedro II", de Boa Esperança.
Escola Normal "N. S. de Sion", de Campanha.
Escola Normal "São José", de Campo Belo.
Escola Normal "Artur Bernardes", de Carangola.
Escola Normal anexa ao Colégio "Municipal", de Carangola.
Escola Normal "Nossa Senhora do Carmo", de Caratinga
Escola Normal "Santa Teresinha", de Caxambu.
Escola Normal "São Joaquim", de Conceição do Mato Dentro.
Escola Normal "Nossa Senhora de Nazaré", de Conselheiro

Lafaiete.
Escola Normal anexa ao Orfanato "Santo Antônio", de Curvei().
Escola Normal "Nossa Senhora das Dôres", de Diamantina.
Escola Normal "Imaculada Conceição", de Guaxupé.
Escola Normal "Sagrado Coração de Jesus", de Itajubá.
Ginásio "São João", de Januária.
Escola Normal "Santa Catarina", de Juiz de Fora.
Escola Normal "Stela Matutina", de Juiz de Fora.
Escola Normal "Nossa Senhora de Lourdes", de Lavras.
Escola Normal "Imaculada Conceição", de Leopolii.
Escola Normal "Santa Teresinha", de Manhumirim.
Escola Normal "Providência", de Mariana.
Instituto Norte-Mineiro de Educação, de Montes Claros.
Escola Normal "São Paulo", de Muriaé.
Escola Normal "São José", de Muzambinho.
Escola Normal "Nossa Senhora de Oliveira", de Oliveira
Escola Normal "Paissandu", de Ouro Fino.
Escola Normal "Nossa Senhora Aparecida", de Passa Quatro.
Escola Normal "Bela Clara", de Paraisópolis.
Escola Normal "Nossa Senhora do Patrocínio", de Patrocínio,
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Escola Normal "Jesus, Maria, José", de Poços de Caldas.
Escola Normal "Nossa Senhora Auxiliadora", de Ponte Nova.
Escola Normal "Santa Dorotéa" de Pouso Alegre.
Ginásio "São Sehastião", de Raul Soares.
Escola Normal "São José", de Santos Dumont.
Escola Normal "Santa Ursula", de São Lourenço.
Esco i a Normal "Nossa Senhora das Dôres", de São João (lei-Rei.
Escola Normal "D. Prudenciafla", (te São João NepOmUcefio.
Escola Normal "Regina Pacis", de Sete Lagoas.
Escola Normal "Sagrada Família", de Três Corações.
Escola Normal "Nossa Senhora (Ias Dôres", de Uberaba.
Escola Normal "Nossa Senhora do Carmo", de Viçosa.
Ginásio "Rio Branco", de Visconde do Rio Branco.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de

1947.
ALCII)ES LINS
Jidefonso Moscarenhias da Silva

DECRETO N. 9 2.401, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947

Concede outorga de mandato aos eSt(!beiC(ime11tos que menciona,
para ministrarem  ensino normal de primeiro ciclo.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve conceder outorga de mandato para minis-
trarem o ensino normal de primeiro ciclo, nos têrnmos (lo art. 2.9,
do Decreto-lei federal a. 9 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Or-
gânica do Ensino Normal), e nos têrinos do parágrafo 1. 0 , art. 4.
do Decreto-lei estadual n. 9 1.873, de 28 de outubro de 1946, aos
seguintes estabelecimentos de ensino do Estado:

Escola Normal de Ahaeté.
Escola Normal "São Pascoal", de Belo Horizonte.
Escola Normal "Sagrados Corações", de Carmo do Rio Clmo.
Escola Normal ele Ferros
Escola Normal "Getúlio de Carvalho", de Guanhíies.
Escola Normal "Imaculada Conceição", de Itapecerien.
Escola Normal "Santos Anjos", de Juiz de Fora.
Escola Normal de Lambari.
Escola Normal de MatozinhoS.
Escola Normal "Nossa Senhora do Amparo", de Monte Carmelo.
Escola Normal "São José", de ParaguasSu.
Escola Normal "Dr. Basilio Furtado", (10 Rio Novo.
Escola Normal "N. S. do Santíssimo Sacramento", de S. Gotardo
Escola Normal "Nossa Senhora da Conceição", de Sêrro.
Escol ,-, Normal "Sagrado Coração de Jesus", de Três Pontas.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de

1947.
ALCIDES LINS
lide fonso Mascarenhas da Silva



DECRETO N. 2.402, DE 7 DE FEVEBEIRO DE 1947

Da ao 5. Grupo Escolar de Cataguw;cs a del?omilrncão e:peciol d
"Desembargador Nisio Batista"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dai a denominação especial de "Desem
bargador Nísio Batista" ao 5.9 Grupo Escolar da cidade de Catagua.ses, criado pelo Decreto ri. 9 2.164, de 29 de junho de 1945

Palácio da Liheçdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de
1947.

Ar.czoEs UNS
ll(IefOflsO Mu.scarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.403, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá oc Grupo Escolar de Espera Feliz a denominação e.'wecial de
"Interventor Julio de Carvalho".

O Interventor Federal no Estado de Minas Qerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Interven.
tor Júlio de Carvalho" ao Grupo Escolar da cidade de Espera Feliz,
criado pelo Decreto o. 9 9.292, de 8 de janeiro de 1930.

Palácio da Liberdade, em BelHorizonte, 7 de fevereiro de
1947.

ALCIDES UNS
lIde! onso Mascarenhas da Silva

DECRETO N. v 2.404 DE 7 DE F L1WIEO DL 11!l7

Dá ao Gruno Escolar de Belo Vale a denominação especial de
"Dr. Gama Cerqueira".

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve (lar a denominação especial de "Dr. Cama
Cerqueira", ao Grupo Escolar (Ia cidade de Belo Vale, criado pelo
Decreto n. 9.388, de 11-2-1930.

Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de
1947.

ALCIDES LINS
lide! onso Mascarenhas da Sili'(,

DECRETO N. 2.405, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1917

1)6 ao Grupo Escolar de A (aléia a denominação especial ds
"Dr. António 01mb".

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Dr Antô-
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fio Olinto", ao grupo escolar da cidade de Ataléia, criado pelo
Decreto-lei n. 1.723 de 29-4-1946.

l'elácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de
1947.

Ai.cIDEs LINS
lide! onso Mascaren lias da Silva

DECRETO N.' 2.406, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947

Dd ao Grupo Escolar da cidade de Canzaieducclia a denominação es-
pecial de "Dr. Moreira Brandão"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar ao Grupo Escolar da cidade de Caman-.
ducaia a denominação especial de "Dr. Moreira Brandão".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1947.
ALCIDES LINS
lide fonso MascarenhaS da Silva

DECRETO N.° 2.407, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá ao Grupo Escolar de Carmo do Paranaíba a denominação especial
de Winslon Churchill".

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "WinstOfl
Churchill" ao grupo escolar da cidade de Carmo do Paranaíba, cria-
do pelo Decreto número 4.059, de 16-12-1913.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1947.

ALCIDES UNS
lide! onso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.408, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá ao Grupo Escolar de Conquista a denominação especial de
"Dr. Prado Lopes"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve dar a denominação especial de "Dr. Prado Lo-
pes" au Grupo Escolar da cidade de Conquista, criado pelo Decreto
núme; o 4.873, de 18 de setembro de 1917.Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1947.

ALCIDES LINS
lidei onso Mascarenhas da Silva.
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DECRETO N.° 2.409, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá ao Grupo Escolar de Almenara a denominação especial de
"Conde de Afonso Celso"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Conde de
Afonso Celso" ao Grupo Escolar da cidade de Alonenara, criado pelo
Decreto-lei 11.0 1.723, de 29-4-1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1947,
ALCIDÊS LINS
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N. 2.410, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947
Dá a denominação especial de "Secretário Levindo Coelho" ao segun.

do Grupo Escolar de Governador Valadares, criado pelo Decreto.
lei n.° 1.069, de 4-2-944.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Secretário
Levindo Coelho" ao segundo Grupo Escolar de Governador Valadares,

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 do fevereiro de 1947,
ALCIDES LINS
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.411, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá ao Grupo Escolar de Conceição das Alagoas a denominação epe.
cial de "Carlos Luz".

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Carlos Luz"
ao Grupo Escolar da cidade de Conceição das Alagoas, criado pelo
Decreto-lei n.° 1.723, de 29-4-1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de fevereiro de
1947.

ALCIDES LINS
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.412, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá ao Grupo Escolar de Bueno Brandão a denominação especial de
"Secretário Olinto Orsini"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Secretário
Olinto Orsini" ao Grupo Escolar da cidade de Bueno Brandão, criado
pelo Decreto n.° 4.882, de 9-10-1917.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1947.
ALCIDES Lnss
Ildefoioso Maocarezhas da Silva
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DECRETO N.° 2.413, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá a denominação especial de "Secretário Olinda de Andrado" ao
Grupo Escolar de Alterosa, criado pelo Decreto-lei n." 1.723, de
29-4-1946.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de

coas diihuições, resolve dar a denominação especial de "Secretário
Olin(bi (te Andrada" ao Grupo Escolar de Alterosa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1947.
ALCIDES LINs
lIde foriso Mascarenluis da Silva.

DECRETO N.° 2.414, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá ao Grupo Escolar da cidade de Divisa Nova a denominação especial
de "Secretário Tristão da Cunha"

() Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando suas
atribuições, resolve dar a denominação especial de "Secretário Tris-
tão da Cunha" ao Grupo Escolar da cidade de Divisa Nova, criado
pelo l)ecreto-lei n.° 1.723, de 29 de abril de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1947.
ALCIDES LINS	-
Ildefonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N. Q 2.415, de 14 de FEVEREIRO DE 1947

Dá ao Grupo Escolar da cidade de Campo Florido a denominação
especial de "Professor Gomes Horta".

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Professor
Gornes Horta" ao Grupo Escolar da cidade de Campo Florido, criado
pelo Decreto-lei n.° 1 .723, de 29 de abril de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de fevereiro de

1947.
ALCIDES LINS
lide fonso Mascarenhas (ia Silva

'DECRETO N.° 2.416, DE 15 DE FEVEREIRO DE l47

Concede outorga de mandato aos estabelecimentos que menciona,
para ministrarem o ensino normal de segundo ciclo.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve conceder outorga de mandato para minis-
trarem o ensino normal de segundo ciclo, nos têrmos do artigo 2. 1 do
Decreto-lei federal n.° 8.530, (te 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica
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do Ensino Normal), e nos têrmos do 2., artigo 4.°, do Decreto-lei
estadual n.° 1.873, de 28 de outubro de 1946, aos seguintes estabeleci.
mentos de ensino do Estado:

Escola Normal "Sagrado Coração de Jesus", de Araguari.
Escola Normal "Sacré-Coeur de Marie", de Belo Horizonte,
Escola Normal "Nossa Senhora do Carmo", de Cataguazes.
Escola Normal "Mário Casassanta", de Divinópolis.
Escola Normal "Benedito Valadares", de Ituiutaha.
Escola Normal "Imaculada Conceição", de Machado.
Escola Normal "Imaculada Conceição", de Nova Lima.
Escola Normal "Santa Ângela", de Paraisópolis.
Ginásio Municipal "Benedito Valadares", de Patos de Minas,
Escola Normal "São Domingos", de Poços de Caldas.
Escola Normal "Nossa Senhora das Dores", de Presidente Vargas,
Escola Normal de Sacramento.
Escola Normal "Paula Frassinetti", de São Sebastião do Paraíso.
Escola Normal "São Francisco", de Teófilo Otoni.
Escola Normal "Nossa Senhora das Lágrimas", de Uberlândia,
Escola Normal "Santos Anjos", de Varginha.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 1947,

AIcmEs LINS
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.417, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1947

Concede outorga de mandato aos estabelecimentos que menciona,
para ministrarem o ensino normal de primeiro ciclo

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve conceder outorga de mandato para ininis-
trareni o ensino normal de primeiro ciclo, nos têrrnos do artigo 2.'
do Decreto-lei federal n.° 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgâni-
ca do Ensino Normal), e nos têrmos do § 1', artigo 4°, do Decreto-lei
estadual n.° 1.873, de 28 de outubro de 1946, aos seguintes estabeleci-
mentos de ensino do Estado:

Escola Normal "Nazareth", de Arassuaí.
Escola Normal "Santa Teresinha", de Formiga.
Escola Normal "Darei Vargas", de Itabirito.
Escola Normal de Matozinhos.
Escola Normal "Nossa Senhora do Amparo", de Monte Carmelo.
Escola Normal "São José", de Paraguaçu.
Escola Normal "Mauá", de Sabará.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de fevereiro de1947.

ALCIDES LINs
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N 2.418, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1947
Concede outorga de mandato ao estabelecimento que menciona, para

ministrar o ensino normal de primeiro ciclo
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, resolve conceder outorga de mandato para ministrar
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ensino normal de primeiro ciclo, nos têrmos do artigo 2., do De-
elo federal n.° 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do En-
io Normal), e nos têrmos do § 1, artigo 4 1, do Decreto-lei esta-
ai n.° 1.873, de 28 de outubro de 1946, à Escola Normal "Nossa Se-
ora Aparecida", de Brazópolis.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 1947.
ALCIDES UNS

lldefoiiso Mascurenhas da Silva

DECRETO N.° 2.419, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1947

te outorga de mandato aos estabelecimentos que menciona,
para ministrarem o ensino normal de segundo cicio.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
mias atribuições, resolve conceder outorga de mandato para minis-
trarem o ensino normal de segundo ciclo, nos têrmos do artigo 2,
do Decreto-lei federal n° 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgâ-
RIca do Ensino Normal), e nos têrmos do § 2., artigo 4.° do Decreto.
Lastadual n.° 1.873, de 28 de outubro de 1946, aos seguintes estabe-

lecimentos de ensino do Estado:
Escola Normal "Sagrado Coração de Jesus", de Alfenas.
Escola Normal anexa ao Ginásio Municipal, de Botelhos.
Escola Normal "Nossa Senhora da Conceição", de Conceição do

Rio Verde.
Escola Normal "Imaculada Conceição", de Governador Valada-

Escola Normal "Santa Clara",de Itambacuri.
Escola Normal "Sacré-Coeur de Marie", de Ubá.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de fevereiro de

ALCIDES UNS
Hdefonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.420, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá ao Grupo Escolar de Bias Fortes a denominação especial de
"Cardeal D. Carlos Mota"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Cardeal D.
Carlos Mota" ao Grupo Escolar da cidade de Bias Fortes, criado pelo
Decreto-lei n	1.723, de 29-4-1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de fevereiro de
1947.

ALCIDES LINS
lidei onso Mascarenhas da Silva
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DECRETO N.° 2.421, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1947

Dá ao 3. 11 Grupo Escolar da cidade de Araguori a denominação espe-
cial de 'Costa Sena".

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial de "Costa Sena'
ao 3.1 Grupo Escolar da cidade de Araguari, criado pelo Decreto n,'
2.175, de 14 de setembro de 1945.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de fevereiro de
1947.

ALCIDES UNS
lide fonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.422, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1947

Ratifica o Cnvénio de Ensino Primário firmado entre o Govéi'no do
Estado e as Administrações Municipais

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, decreta:

Art. 1 . 0 - Fica ratificado o Convênio de Ensino Primário firma-
do, em 22 de fevereiro do corrente ano, entre o Govêrno do Estado
e as Administrações Municipais, em obediência ao que se estabeleceu
no Convênio Nacional de Ensino Primário, assinado no Rio de Janei-
ro em 16 de novembro de 1942, entre a União, de um lado, os Estadoi
o Distrito Federal e o Território do Acre, de outro lado, e ratificado
pelo Decreto-lei federal n.° 5.293, de 1 . 0 de março de 1943 e pele
Decreto-lei n.° 944, de 11 de outubro de 1943, do Govêrno dêste Es
tado.

Art. 2.° - Fica também ratificado o Acôrdo Especial feito nos
têrmos do Decreto-lei n.° 9.256, de 13 de maio de 1946, entre o Go.
êrno Federal e o Govêrno do Estado de Minas Gerais, em 9 de aôs.

to de 1946.Art. 30 - Os municípios providenciarão a expedição imediata
de Decretos de ratificação do Convênio de Ensino Primário firmado
entre o Estado e as Administrações Municipais.

Art. 4• 1'	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
este Decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de fever&"o de
1947.

ALCIDES LINS
1efon.3o Mascarenha,s do Silva

João Eunápio Borges

DECRETO N. 2.423, DE 3 DE MARÇO DE 1947

Modifica a distribuição da verba 025-21 (8323), sem aumento de
despesa

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, na conformi-
dade do disposto no artigo 27, parágrafo 2.°, do Decreto-lei federal
ia.' 1.202, de abril de 1939, decreta:

Artigo 1 . 0 -- Fica modificada no Departamento de Compras e
Fiscalização, a verba 025-21 (8323), do orçamento vigente, que passa
a ter a seguinte distribuição: Cr$

Para a Fazenda-Escola de Florestal .	.	36.000,00
Para a Escola de Itajubá ............260.000,00
Para a Granja-Escola "João Pinheiro"	1.090.000,00
Para o Aprendizado Agrícola "José Gonçalves	110.000,00
Para o Instituto "Barão de Camargos" . . .	180.000,00
Para o Aprendizado Agrícola "Carlos Prates"	80.000,00
Para o Ensino Agrícola ..............40.000,00

Cr$ ..............1.796.000,00

Artigo 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
iste l)ecreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de março de
1947.

ALCIDES LINS
José Soares de Matos

DECRETO N.° 2.424, DE 3 DE MARÇO DE 1947

Declara de utilidade pública a União Operária Padre Eustáquio

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 7•0, n.° 1, do Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a União Operá-
ria Padre Eustáquio, sedeada na Capital do Estado.

Art. 2.° -- Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de março de 1947.
ALCIDES UNS
João Jll1iOP1O Borçies

DECRETO N. 2.425, l)E 3 DE MARÇO DE 1947

Concede outorga de mandato aos estabelecimentos que menciona, para
ministrarem o ensino normal de segundo ciclo.....

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
S1195 atribuições, resolve conceder outorga de mandado para minis-
Irarem o ensino normal de segundo ciclo, nos têrmos do artigo 2.°,
do Derreto-lei federal n.° 8.530, de 2 de janeiro de 1946 ,(Lei Orgâ-
nica do Ensino Normal), e nos têrmos do § 2., artigo 4., do Decre-
te]ri estadual n.° 1.873, de 28 de outubro de 1946, aos seguintes
E stabelecimentos de ensino do Estado:

Escola Normal "São José", de Campos Gerais;
Escola Normal "São José", de Ibiá;
Escola Normal "Fernando Costa", de Itanhandu
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Escola Normal "Nossa Senhora de Lourdes", de Lavras;
Escola Normal "Iaculada Conceição", de Montes Claros;
Escola Normal "Imaculada Conceição", de Passos;
Ginásio "São Lourenço", de São Lourenço.
Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 3 de março de 1947,ALCIDES UNS

lide! onso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.426, DE 3 DE MARÇO DE 1947

Concede olilorgu de mandato ao estabelecimento que menciona, para
ministrar o ensino normal de primeiro ciclo

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve conceder outorga de mandato para minis-
trar o ensino normal de primeiro ciclo, nos têrmos do artigo 2., do
Decreto-lei federal n.° 8.530, de 2 de janeiro (te 1946 (Lei Orgânica
do Ensino Normal), e nos têrmos do § 1., artigo 4.°, do Dec1(o-lej
estadual n.° 1.873, de 28 de outubro de 1946, à Escola Normal Santa
Ewiges", de Aiuruoca.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de março de 1947,
ALCIDES UNS
lide fonso Mascare li/las da Silva

DECRETO N.° 2.427, DE 4 DE MARÇO DE 1947

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os terrenos
que menciona

O interventor Federal no Estado de Minas Gerais, de acôro com
o disposto no artigo 6.°, do Decreto-lei federal n.° 3.365, de 21 de
junho de 1941, e na Lei estadual n. 0 900, de 12 de setembro de 1925,decreta:

Art. 1.0 - E' declarada de utilidade pública, para efeito dc de-
sapropriação, os terrenos e servidões adiante descritos, situados no
município de Nova Lima, e necessários à defesa e obras coinplctnen-
tares da captação do córrego "Mutuca", para refôrço do abastecimen-
to de Belo Horizonte:

a) três glebas de terreno dentro da bacia do referido córrego,
a montante da barragem, com as áreas de 25,92 HA, 15,88 e 10,00 lIA,
pertencentes a Antônio Augusto, Afonso Bernardino e herdeiros de
Justino Cardoso, ou a sucessores dos mesmos, constando Como tal
Salim Kalil, residente em Juiz de Fora;

b) servidão de caminho\ por terreno pertencente a Fernando
Conde, em dois trechos de 700 e 250 metros lineares, para remover
da bacia captada a estrada de tropa entre esta Capital e Piedade doParaopeba;

e) servidão de passagem da linha adutora para esta Capital, com
a largura de 10 metros e extensão seguinte: 789,30 ms. em terreno
de Fernando Conde; 1.941,40 meti-os em terreno de Frederico Mas-
carenhas; 1.694,00 metros, inclusive 346 ms. em túnel, em terreno

-- 23

proprietários ignorados, entre os quais se mencionam Olavo Bi-
de Magalhães, Joaquim Mendes e sucessores do Dr. Bernardino
psto de Lima; tudo de acôrdo com a planta mandada levantar e
a Prefeitura de Belo horizonte aprovada em 2020 (te fevereiro do
rente ano; jnCIuia(lo-se na desapropriação os caminhos de servi-
1 mais restrições impostas pela captação em comêço referida,

rendo as indenizações Por conta cia mencionada Prefeitura, a que
i OU1O1ilO, pelo presente Decreto, o direito de promover o pro-
so judicial.

	

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
Decreto em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 4 de março de 1947,

AcIDEs UNS
João Eunó pio Bor,qes

DECRETO N.° 2.428, DE 5 DE MARÇO DE 1947

o Regulamento da Escola Supeiioi' de Veterinária do Estudo
de Minas Gerais

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
atribuições, decreta:

	

Art. 1 .0	Ficà aprovado o Regulamento anexa da Escola Supe-
de Veterinária do Estado de Minas Gerais, sedeada nesta Capital.

	

Art. 2.°	Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
reto em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 ele março de 1947.

ALCIDES LINS
José de Meio Soares de Gouvêa

AMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DE VETERINÁRIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPITULO 1
Da Escola e seus fixes

Art. 1 . 0 A Escola Superior de Veterinária do Estado de Minas
Gerais, com sede em Belo Horizonte, tem por fim realizar trababsos
de ensino, experimentação e pesquisa, estudando os problemas da
produção animal e disseminando conhecimentos úteis à pecuária.

Art. 2. 1 -- Formará veterinários e veterinários especializados.

	

Art. 3,0	Realizará trabalhos de experimentação e pesquisa re
lacionados com a produção e a patologia animal.

Art. 4.° - Prestará auxílio à produção pastoril do Estado, com
terviço de fomento, assistência e defesa sanitária animal.

Art. 5 . - Ministrará ensino direto aos criadores e fazendeiros.

CAPITULO II
Do ensino

	Au. 6.°	O ensino ministrado pela Escola será em grau supe
miar e especializado e oberecerá sempre ao cunho teórico-prático.

e



324

Art. 70 Além de seus cursos regulares, a Escola dará cursos
breves, bem como prestará esclarecimentos orais ou escritos sôbi
quaisquúer assuntos relacionados com a Produção Animal.

Art. 8.°	Os cursos regulares da Escola serão distribuídos d
seguinte forma:

a) Curso de Veterinária;
b) Curso de Especialização.
Art. 9.°	O Curso Superior de Veterinária, com quatro anos do,

duração, compreende a formação de veterinários.
Parágrafo único	Neste curso serão estudadas, obrigatória

sistemàticaniente, as seguintes cadeiras:
1.' cadeira - Química orgânica e biológica.
2.' cadeira -- Anatomia dos animais domésticos (2 anos).
3. cadeira	Histologia e Embriologia.
4•a cadeira - Zoologia Médica e Parasitologia.
5.' cadeira - Fisiologia dos Animais domésticos.
6.' cadeira	Patologia Geral e Semiologia.
7.' cadeira - Anatomia Patológica e Técnica de ilecropsias.
8.' cadeira - Microbiologia e Imunologia (2 anos).
9.' cadeira - Alimentação dos Animais Domésticos.

10.' cadeira	Zootecnia Geral, Genética e Biometria.
11.' cadeira	Zootecnia Especial e Exterior dos Animais Do.

mésticos (2 anos).
12.' cadeira - Farmacodinâmica, Terapêutica, Toxicologia e Art

de Formular.
13.' cadeira - Patologia e Clínica Cirúrgicas. Obstetricia.
14.' cadeira	Doenças infecto-contagiosas e parasitárias dos

animais doméstimos.
15.' cadeira	Patologia e Clínica Médica dos animais domésti.l

cos (Monogástricos).
•

	

	16.' cadeira - Patologia e Clínica Médica dos animais domésti.
cos (Poligástricos)

17.' cadeira - Indústria e inspeção dos produtos de origem animal
18.' cadeira - Noções de Agronomia e Economia Rural.
19.' cadeira	Higiene Rural e Veterinária, Polícia Sanitária

Animal e Veterinária Legal.
Art. 10 -- Serão mantidos pela Escola cursos de especialização,

de um a dois anos, regidos por regulamento próprio.
Art. 11 -	Escola organizara cursos breves para fazendeiros,

de acôrdo com planos preestabele(Ados.
Art. 12 -- Cooperará no fomento e organização das exposições

pecuárias.
Art. 13 Organizará ensino ambulante, bem como serviço de

informações escritas e orais como meios de divulgação dos conheci-
mentos relativos à produção animal.

Art. 14 - A Escola fará publicar trabalhos de reconhccido valor,
julgados os seus méritos pela Congregação.

Parágrafo único - Os trabalhos serão divididos em
a) Relatórios anuais.
h) Trabalhos científicos originais.
e) Obras didáticas.
d) Monografias e circulares de propoganda e ensino
e) "Arquivos" da E. S. V.
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CAPITULO

Dos Departamentos a das disciplinas

Art. 15	A Escola terá, para efeito de administração, os se-
tes Departamentos, com as respectivas disciplinas:

1) ANATOMIA E CLÍNICA (Anatomia descritiva, comparada e
gi'ãfica dos animais domésticos, Patologia e Clínica cirúrgicas,
telricia, Patologia geral e Semiologia, Patologia e Clínica médicas
animais domésticos)
2) ZOOTECNIA (Zootecnia geral, Genética e Biometria, Zoo-
ia especial e exterior dos animais domésticos. Alimentação dos
nais domésticos, Noções de Agronomia e Economia rural)
3) FISIOLOGIA E QUIMICA (Química orgânica e biológica, Fi-
gia dos animais domésticos, Farmacodinâmica, Terapéutica, To-
logia e Arte de formular, e Indústria e inspeção dos produtos de
cai animal)
4) PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA (Zoologia médica e
isitologia, Microbiologia e Imunologia, Doenças infecto-contagio-
e parasitárias dos animais domésticos, e Higiene rural e veteriná.
Polícia Sanitária animal e Veterinária legal)
5) HISTOLOGIA E ANATOMIA PATOLÓGICA (Histologia e Em-
logia, Anatomia patológica e bécnica de necropsias).

Art. 16 - Cada Departamento v erá chefiado por um catedrático,
livre escolha da Diretoria, o qual será responsável pelo mesmo,
endo superintender tâdas as suas atividades.
Art. 17 - Cada Departamento poderá subdividir-se em secções,

indo cada secção sob o encargo de um professor.

CAPITULO IV

Dos cursos

Art. IS	U nsjiio das disciplinas do Curso de Veteminária será
iodo de acôrdo coas a seguinte seriação:

1.' série:
Química orgânica e biológica.
Anatomia dos animais domésticos (1.' parte).
Histologia e Embriologia.
Zoologia médica e Parasitologia.
Fisiologia dos animais domésticos.

2.' série
Anatomia dos animais domésticos (2. 1 parte).
Patologia geral e Semiologia.
Anatomia patológico e técnica de necropsias.
Microbiologia e Imunologia (1.' parte)
Zootecnia geral, Genética e Biometria.

3.' série:
Microbiologia e Imunologia (2.' parte)
Forma codinâmica, terapêutica, toxicologia e Arte de formular.
Patologia e clínica médica dos animais domésticos (mnonogástricos
Zootecnia especial e exterior dos animais domésticos (1.' parte).
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Alimentação dos animai	uinéstiC0s.
Noções de agronomia e economia rural.

4.	série
Patologia e clínica médica dos animais domésticos (Poligástricos)
Patologia e clínica cirúrgicas. Obstetrícia.
Zootecnia especial e exterior dos animais domésticos (2.' parte),
Doenças infecto-contagiosas e parasitárias dos animais domésticos
Higiene rural e veterinária, Polícia sanitária animal e Veteriná-

ria legal.
Indústria e inspeção dos produtos de origem animal.

CAPÍTULO V
Dos trabalhas de experimentação, pesquisa e extensão

Art. 19	A Escola realizará trabalhos de experimentação e
pesquisas aplicados aos interêsses da produção animal, visando:

1) Estudos econômicos e científicos sôbre animais domésticos,
com introdução e adaptação de novas espécies, raças e variedades,
consideradas adaptáveis, econômicainente, às condições do Estado,

2) Estudos nosológicos de interêsse na produção animal.
3) Organização e conservação de coleções científicas de inte-

rêsse técnico e didático.
Art. 20 - A Escola, visando o melhoramento da produção ani-

mal, principalmente do Estado, manterá 'um serviço de extensão, que
terá por finalidade:

1) A proíagação de métodos racionais no melhoramento da
produção animal.

2) A disseminação de conhecimentos úteis à economia rural.
3) A distribuição, com fins educativos, de produtos indispen-

sáveis ao melhoramento da produção animal.
Art. 21 - Para os fins previstos nos artigos anteriores, a Escola

manterá, na sua sede ou fora dela, secções especializadas para o es-
tudo dos materiais atinentes às mesmas.

Art. 22 -- Os trabalhos experimentais se aplicarão de preferên-
ciaaos problemas de mais premente solução para o melhoramento da
produção pastoril e do meio rural, seguindo planos prêviamente or-
ganizados e aprovados pela Diretoria, cujos resultados deverão ser re.
sumidos em relatórios.

CAPITULO V 1
I)u admissão e matr(llla

Art. 23 - As inscrições para os exames de admissão e estes pro-
cessar-se-ão de conformidade com as disposições legais vigentes.

Art. 24	As matrículas serão feitas na segunda quinzena de fe-
vereiro.	 -

Art. 25 - A admissão aos cursos de especialização será feita
de acôrdo com regulamento próprio.

Art. 26	A Congregação determinará, anualmente, o limite
máximo, de alunos para cada curso.

Art. 27 - Para ser matriculado, o candidato apresenta:
a) Requerimento dirigido ao Diretor.
b) Certificado de aprovação nos exames de admissão ou nos

exames da série anterior, passado pelo Secretário da Escola.
c) Prova de pagamento das taxas.
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CAPITULO V II

Do regime escolar

Art. 28 --- O ano letivo começará a 1. 9 de março e terminará a 15
(le novembro.

1	Os alunos deverão comparecer à abertura dos cursos,
1." de março, cmii hora préviamente determinada, sob pena de d-

moestação, salvo motivo de alta relevância, devidamente comprova-
4k), II juízo da Diretoria.

§ 2.° - Será de férias o mês de julho.
Art. 29 - A freqüência às aulas é obrigatória.
§ 1.0	O aluno que faltar a niai s de 113 (um têrço) (lo número
elas dadas cai cada cadeira de cada série, inihora comnstifi-

()O, não poderá prestar exame dessa cadeira em 1.' época, fican-
igualmente inibido de entrar nas provas parciais aquêle que tiver

faltado mais de 113 (um têrço), das aulas da respectiva cadeira, da-
li até o momento da prova.

§ 2.° - E' exigida a freqüência mínima de 50% das aulas, para
que o aluno possa prestar exame em 2.' época.

Art. 30 - Os alunos terão, no mínimo, 18 horas de aulas semanai.s
§ 1.° ---'- As aulas teóricas terão a duração de 50 minutos; as prá-

ticas e teórico-práticas, de 2 a 3 horas.
§ 2. 1 - Para a apuração de freqüência, a contagem das aulas

será feita desde a abertura dos cursos.
§ 3. Os professôres registrarão as aulas ciii rartã '-pr(qrios

niencionando os nomes dos alunos ausentes, a matéria dada e outras
)l)s;ervações julgadas necessárias..

Art. 31 --- O horário dos trabalhos escolares eerá organizado pelo
Conselho Técnico.

Art. 32 - Observar-se-á o regime de nota para o julgamento dos
rat)alhos escolares dos alunos.

§ 1. Os alunos receberão (luas notas, no mínimo, em cada
inês, sendo uma de sabatina escrita e a outra ou as outras de argüi.
ço, trabalhos e exercícios práticos.

§ 2. - As sabatinas escritas mensais deverão ser avisadas pelos
professôres com 48 horas de antecedência, no mínimo, devendo
Procisar-se tio dia 22 ao último tua (lo mês.

§ 30	A nota do mês será a média aritmética das notas atribui-
das durante o mesmo.

Art. 33 -- Realizar-se-ão na segunda quinzena de junho e pri-
meira de novembro, em tôdas as séries, provas escritas, parciais,
abrangendo tôda a matéria lecionada até então.

Art. 34 O aluno que faltar às sabatinas ou às provas par-
riais terá a nota zero (0) . Por motivo justificado, poderá, entre-
tanto, ser admitido a uma sabatina ou prova parcial substitutiva.

Art. 35 -- Os trabalhos dos alunos serão julgados por meio de
notas, graduadas (te zero (0) a dez (10).

Art. 36 - Até o dia 15 de cada mês serão remetidos aos res-
ponsáveis pelos alunos os boletins das notas do mês anterior.

Art. 37 --- Realizar-se-5o, sob a presidência do Diretor, com a
duração de 15 minutos, reuniões gerais, as quais comparecerão pro-
flsres e alunos do estabelecimento.

Parágrafo único. Os dias dessas reuniões ficarão a critério da
Diretoria.
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Art. 38 - O regimento interno, aprovado pela Congregação, será
Integralmente observado por todos os membros da Escola.

Art. 39 - Os alunos ficarão sujeitos às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Admoestação;
c) Suspensão até 90 dias;
d) Cassação de matrícula;
e) Expulsão.
§ 1.0 - Para efeito das penalidades acima, as faltas dos alunos

classificam-se em:
a) Faltas leves;
b) Reincidência em faltas leves;
e) Faltas graves ou fraude em exame;
d) Faltas com agravantes;
e) Faltas gravíssimas, nocivas à segurança da Escola, à disci-

plina, à moral e às leis do País.
§ 2.° - São competentes para aplicar as penas de que trata êste

artigo:
a) A Diretoria ou qualquer membro do corpo docente, a pena-lidade da alínea "a";
b) A Diretoria, a penalidade da alínea "b", verbalmente e por

escrito;
e) A Congregação, as demais penalidades.

CAPITULO VIII

Dos exames

Art. 40 - Realizar-se-ão na primeira quinzena de dezembro os
exames finais de primeira época de tôdas as matérias lecionadas
nos cursos regulares da Escola.

Parágrafo único. O aluno, cuja média de notas das provas
parciais fôr igual ou superior a sete (7), ficará isento do exame final
da cadeira cmii que obtiver tal média, sendo considerado aprovado

Art. 41	As promoções dos alunos do curso de veterinária
serão feitas de acôrdo com a legislação vigente.

Art. 42 -- O aluno reprovado em três ou mais cadeiras de cada
série perderá o ano.

Parágrafo único. Poderá o aluno ser matriculado, dependendo
de uma só cadeira, mas só poderá fazer o exame das cadeiras da
série imediata, depois de aprovado naquela de que ficou dependendo.

Art. 43 Haverá uma segunda época de exames finais, de 16
a 25 de fevereiro para os alunos reprovados em duas matérias da
série que cursaram e para os que não puderam fazer exames de pri-
meira época de umna ou duas matérias por falta de freqüência

§ 1.0 A inscrição para o exame de segunda época deverá ser
feita de l. a 15 de fevereiro, devendo o candidato juntar ao reque-
rimento a prova de pagamento da taxa correspondente.

§ 2.° Poderão ser admitidos em exames de segunda época os
alunos que, satisfeitas as exigências regulamentares para a inscrição
nos exames de primeira época, não tenham a êles comparecido por
motivo justo.

Art. 44 - Os exames de segunda época serão realizados de acôr-
cio com a legislação vigente.
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Ai-t. 45 - Será reprovado o examinando descoberto em fraude,
qual ainda poderão ser aplicadas as penalidades previstas neste

gulamento.Parágrafo único. Será cancelada qualquer aprovação obtida por
meios fraudulentos, devendo a Escola tomar as providências neces-
siria para invalidar os diplomas que se verificar terem sido con-
feridos cm conseqüência de fraude.

Art. 46 - Assiste ao examinando o direito de recorrer à Di-
retoria e à Congregação sôbre o resultado do exame, dentro do prazo
de 30 lias, a contar da data em que fôr tornado público.

Ao-t. 47 - Caso seja necessário, o Conselho Técnico poderá in-
dicar examinadores estranhos ao estabelecimento, especialistas no
aSUn[O a examinar.

Art. 48 - Todos os resultados dos exames, bem coiiao a com-
posição das bancas examinadoras, serão exarados em livro próprio
da Smretaria.Art. 49 - As provas escritas deverão ficar arquivadas na Secre-
taria da Escola.

CAPITULO 1 X

Dos programas

Art . 50	Aos professôreS, ouvidos os assistentes na parte que
lhes competir, cumpre organizar os programas das respectivas (lis-
ciplinas

§ J•0 ---- Êsses programas serão revistos anualmente e entregues
à Diretoria até 15 de dezembro.

2. 9 -	A Diretoria, cuvido o Conselho Técnico, 1)o(lerI su ge-
rir modificações aos programas, devolvendo-os aos respectivos pro-
fess is, para revisão.

3. 1 -- Os professôres, depois de estudarem as modificações
propostas pela Diretoria, devolvê-los-ão até o dia L Q de fevereiro,
a fim de serem aprovados pela Congregação.

Am-t. 51 - Uma vez aprovados os programas, deverão os profes-
sóres executá-los na íntegra.

CAPITULO X

Das excursões, estágios e prêmios

Art. 52 --- De acôrdo com a conveniência do ensino, a Escola
promoverá excursões de alunos a regiões e estabelecimentos rurais,
onde possam adquirir conhecimentos úteis.

§ 1. 1	A natureza e o programa das excursões serão aprovados
prèviamente pela Congregação.

§ 2.°	Uma vez aprovada pela Congregação uma excursão, todos
os alunos serão obrigados a fazê-la.

3. - Para atender ao caráter de obrigatoriedade das excur-
sões. a Escola fornecerá meios de transporte e ajuda de custo para
a mesmas, a critério da Diretoria.

e.. -	ernxinads qUoqur c( tLrSt), .jcvert'O o a.U1mmi dpr-
sentar, dentro de 30 (lias, relatórios circnnstanciados sôire os as-
suntos e observações nela feitas.

§ 5.	0 material científico colhido pertencerá à Escola.



§ 6.0	Os aluno deverão fazer 1 i	 cuie, obe-decendo aos programas organizados.
Art. 53 Haverá uma grande excursão, (te caráter obrigatório

para os alunos do 4.° ano, e terá um programa organizado prèvia.
mente pelos professõres que nela tornarem parte, obedecida à mdi.
(jçO constante do parágrafo 1.0 do artigo anLerior.

Art. 54 --- Aos melhores alunos que concluírem o curo, pode.ião ser concedidas passagens e outros favores para estágio (tc aper.
feiçoamento em estabelecimentos nacionais e estrangeiros, com ocompromisso de apresentarem relatórios circulistanciados dos as-
untos que forem estudados, sob pena de indenização das (leSpesas.

Parágrafo único. Os favores constantes dêste artigo serão con-
cedidos pelo Secretário da Agricultura, mediante requerimento dos
interessados, informado pela Congregação.

Art. 55	A Escola premiará aos seus melhores alunos pelos se-guintes modos:
a) Facilitando-lhes estudos facultativos previstos neste rego-lamento;

seio; b) Permitindo-lhes trabalhos remunerados, quando houver en-

c) Conferindo-lhes prêmios, que forem instituídos por l)arliCU-lares, associações ou pelo Govêrno.
Art. 56 -- Todos os anos o Secretário da Agricultura poderá

enviar a instituições nacionais ou estrangeiras, professôre da Esco-
la, indicados pela Congregação, para efetuarem estudos especializa.
(los ou de aperfeiçoamento

Parágrafo único. - Os professôres escolhidos tei-ão direito à
passagem de ida e volta e, além dos respectivos v encimentos, a urnaejuda de custo, calculada de acôrdo com o custo de vida na região
onde fôr feito o estágio.

Art. 57	Os professôres que gozarem das regalias do artigo
anterior, apresentarão minucioso relatório das pesquisas e traba-
lhos feitos, assim como de tudo que lhes pare c(1(mtil ao melhora-mento da Escola.

CAPÍTULO X 1
Das traias! ex-é Imcius

Art. 58 A Escola poderá aceitar transferrjc-jns de al -1os deestabelecimentos congêneres, reconhecidos pelo Govêm-no Federal,
desde que sejam equivalentes as condições (lO cwso. 011 (1 (051) (ifl-trário, se sujeitem os candidatos ao complemento de tudo o que fôr
necessário para a rigorosa observância dêste regulamento.

Parágrafo único. A transferência só será aceita quando soli-
citada dentro do período regulamentar de matrícula.

Art. 59 O candidato à transferência deverá requerê-la ao Di-retor, juntando guia de t ransferência visada pela Superintendência
do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura, pro-
vo de havei- pago a taxa de transferência e uni histórico de sua vida
escolar, inclusive do curso secundário, devidamnemite documentado.

Parágrafo único. Será vedada a transferência para o último
0(1 dO curso.

Ârt. 60 -	Os ( cumentos (los candidatos à trai sferêmicia su'o
examinados pela Secretaria da Esçola, que emitirá parecer a respeito.

Art. 61 - A E,cola fornecerá a seus alunos os documentos ne-
cessários a fim de se transferirem para outros estabelecimentos.
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CAPITULO XII

Dos diplomas e certificados

Art. 62 - A Escola conferirá aos alunos que terminarem o cur-
sa superior o diploma de veterinário, e certificado de esper iali'i.ação
aos que er ivare1 os cursos respectivos de vetei-iflários sanitaris-
tas, veterinários zootec- nistas ()ti 	outras especialidades.

Art. 63 - Os diplomas de conclusão de - curso e o certificado
serão assinados pelo Diretor, pelo secretário da Escola e I)e10 di-

to, e levarão o selo Nacional.
\rt. 64 -- A conferência de diplomas e certificados realizar-se-á

m .,essão solene da Congregação, e especialmente reunida para
êsse fim.Parágrafo único. As solenidades obedecerão à reguarnentaã0
estabelecida pela Congregação.Ai-t. 65 -- Os alunos que por motivo justificado não puderem
colar grau na sessão solene, poderão fazê-lo ulteriormente, 

em sessãosessão
ordinária da Congregação.	 -

CAPITULO Xlii

Da administração

Art. 66 - A Escola Superior de Veterinária, subordinada à Se-
cretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho do Estado
de Minas Gerais, será administrada por um Diretor, auxiliado pelo
seguinte pessoal:	 -

1 Secretário.
1 Bibliotecário
1 EscrituráliO.
1 Caixa-almoxarife.
1 Desenhista.
1 Fotógrafo e microfotógrafo.
1 Dactilógrafo.
1 Chefe de Auxiliares de Laboratório.
6 Auxiliares de Laboratório.
6 Serventes.
1 Contínuo.e tantos auxiliares, trabalhadores e tratadores (te animais, quantos

toremn necessários, dentro dos recursos orçamentários da Escola.

§ i	
o bibliotecário será de preferência, um profissional di-

o101fla(lo eh! veterinária.
§ 2.1 -- O caixa-almoxar ife será um profissional diplomado Cni

Contabilidade.Ari. 67 - Fica estabelecido o regime de tempo integral para o
pessoal administrativo da Escola, que obedecerá aos horários orga-
nizados pela Diretoria.Art. 68 - O Diretor será nomeado, em comissão, pelo Govêrna-
dor do Estado, devendo a escolha recair em profissional diplomado
em vecinária, e, de preferência, professor catedrático da Escola,
cin face de lista tríplice organizada pela Congregação.

Art . (;9	Em seus jmiil)e(lifllentOS. o Diretor desienará U seu
substituto, escolhido entre os Chefes de Departamento diplomados em

Veterinária, dando disso ciência à Secretaria da Agricultura.



Art. 70 - Além das atribuições colislautes (II5 lei ementos estaduais, compete ao Diretor:
a) Cumprir e lazer cumprir o Regulamento da Escola;b) conceder férias rego Janienta res ao lessoal administra i VO (laEscola
 resolve i , tudo quanto (liga respeito à administração da E-

cola, assinando o expediente e diplomas, autorizando as despesas
previstas cru visando as contas, rubricando os livros des-
tinados à escrituração, promovendo dentro de sua alçada, as subs-
tituições do pessoal administrativo, aplicando as penas disciplinaresde sua competência e exercendo as demais funções de direção neces-
sárias à ordena do estabelecimento;

d) apresentar anualmente à Secretaria da Agricultura um rela-
tório de tudo que ocorrer na Escola, oferecendo sugestões para omelhoramento da mesma;

e) organizar os elementos para orçamento anual da Escola;f) fiscalizar a execução dos p rogramas do curso;g) presidir os conc u r
sos, as sessões da Congregação, do Con-selho Técnico e reuniões gerais, convocando-as no prazo estabelecido,e encerrando-as ou suspendendo-as quando necessário;h) encaminhar recursos interpostos pelos candidatos a con-curso;

i) Encaminhar à Congregação, devidamente i nformadas, repre-sentações contra atos dos professôres;
i) designar um professor para coordenar as atividades doViço de extensão da Escola;	 ser-
k) aprovar os planos de trabalhos a p resentados pelos Ch( , fcsde Depart;
1) designam- o seu substituto em casos de impedimento
Art. 71	Ao Secretário compete:
a) Fazer a correspondência da Escola, de conformj(lmJc ((,flIs instruções do Diretor, mantendo em boa ordem as miititas, oh-cios e demais Papéis;
b) assinar diplomas e escriturar os livros concernentes aoserviço da Escola;
e) extrair certidões, processar contas, informar petições e ou-

tros papéis que lhe foi-eui distribuídos pela Diretoria da Escola, or-
ganizar e executar todo o serviço de redação oficial e de que a Direto-ria o incumbir;

d) desempenhar as funções (te Secretário das sessões da Congregação e do Conselho Técnico;
e) catalogar, fichar e ter sob sua guarda todos os livros pedemi-

centes à Secretaria, zelandm pela Conservação dos mesmos;
f) observar e fazer cumprir as disposições contidas no rei-

	

mento interdo, referentes à Secretaria.	 g
Ari. 72 -- São atribuições do Bibliotecário:a) Dirigir todo o trabalho da biblioteca central, nas suas sec-ções bibliográficas, técnica e de arquivos;
b) auxiliar o Conselho Técnico na impressão e distribuição dosArquivos da E. S. V. e outras publicações que a Escola venha afazei-;
c) o rganizar tôda a parte técnica (te catalogação e fichamentodos livros e revistas;
mi) orovjijeiiciair a aquisição de obras e revistas indicadas pelosprofessôres e autorizadas pelo Diretor;
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e) organizar e manter o serviço de permuta de publicações da
Escola;

f fazer registrar em livro especial e em fich:rin coum as
obras remetidas às bibliotecas departamentais e que delas fiquem fa-
efl(lO parte;

g) enviar semanalmente aos Departamentos uma relação dos
liVI5 e revistas ail ifl!- i(iOS Ou re'(hidos;

h) receber, registrar e arquivar as relações enviadas pelas bi-
Ii!iotecas departamentais;

i) velar pela ordem e conservação da biblioteca central e suas
irpeudências, cujos funcionários lhe ficam subordinados;

j) verificar e visar tôdas as contas e despesas da biblioteca,
envian(lo-as, em seguida, à Secretaria;

1<) registrar tô(ias as despesas e rendas da biblioteca, envian-
ia	tório mensal à Secretaria;

registrar e arquivar todos os papéis que lhe forem enviados;
') organizar e trazer em dia o livro de inventário e de arqui-

biblioteca;
1) auxiliar os professôres e alunos nas consultas e pesquisas

bibliográficas;
o) determinar as funções de seus auxiliares, comunicando-as

i Secretaria para aprovação do Diretor;
p) observar e fazer observar êste Regulamento e as respectivas

iposções regimentais.
Art. 73 - Compete ao Caixa-Almoxarife:
a) Chefiar os serviços de contabilidade e do almoxarifado;
h) levantar as fôlhas de pagamento e encaminhá-las ao Depar-

lamento de Ensino Técnico da Secretaria ria Agricultura, após confe-
réncia do Secretário da Escola e visto do Diretor;

c't examinar, processar e fiscalizar as despesas realizadas pela
Lsrola e das quais tenha que ser requisitqdo ou autorizado o pa-

e rito
(1) providencia ,- mi rito à Secretaria da Escola sôbre p:ignmnentos

jmo tenham de ser feitos pela fazenda pública, bem como sôbre os
adiantamentos para (leSpeSaS

e) proceder à tomada e ajuste de contas dos responsáveis por
e dc - ai-i1oces pertencentes à Escola, a fim de nue Sejam

os a éi s e documento cri cami nhados ao Departamento de, Ensino
Técnico da Secretaria da Agricultura;

f) demonstrar a necessidade de créditos suplemeiitarcs ou e%-
peciais

g) organizar os dados para o orçamento anual da despesa da
l;scola, de acór	com a Diretoria, que os remeterá ao deido tempo
o Departamento de Ensino Técnico;

li) manter cm dia a escrituração de lodo o movimento finan-
(oiro da Escola, (te modo a poder informar a qualquer momento do
estado das, verbas ou rendas;

i) apresentar ao Diretor um balancete mensal do movimento
íinareii-o da Escola;

J) apresentar ao Diretor semestralmente um quadro demonstra-
tivo lo material existente e bem assim especificar em balanço ou em
inventário as entradas e saídas do material recolhido ao almoxa-
rifnd o;

k) ter sob sua guarda e responsabilidade todo o waterial con-
tido nos depósitos do almoxarifado;



1) conferir e distribuir todo o material (tesi 1 nodo á Escola;
m) conferir as faturas e contas, informando-as e remetendo-as

à Serc ta ci co sioclmo do Diretor, respondendo pelos e;ros
ou omissões que nêles se verifiquem;

n) escriturar todo o patrimônio da Escola;
o) Cumprir e fazer cumprir a .s determinações emanadas do

Diretor e do Secretário da Escola;
Art. 74 --- Compete ao Escriturário:
a) Auxiliar o Secretário em tôdas as suas incumbências;
b) substituir o Secretário cm tôdas as suas falias e impedi-

inentos;
Art. 75 - Compete ao Dactilógrafo:
Dactilografar o expediente da Secretaria e executar os trabalhos

de escrituração, auxiliando o Secretário e o Escriturário no que fâr
determinado pelo Diretor.

Art. 76 - Compete ao Chefe dos Auxiliares de Laboratório:
a) Ter sob sua guarda as chaves dos edifícios da Escota e das

respectivas dependências, fiscalizando o trabalho dos auxiliares de
laboratório, serventes e contínuos;

b) zelar pela conservação e boa ordem dos móveis e rle outros
objetos que estiverem fora dos gabinetes e laboratórios;

c) encerrar o ponto;
d) expedir a correspondência oficial.

CAPITULO XIV

Do corpo docente

Art. 77 -- O corpo docente da Escola será constituído por pro.
fessôres catedráticos e assistentes e, eventualmente, por profes.sôres
interinos e contratados, diplomados em veterinária, excetuados os
cargos da 9., 10. e 11. cadeiras, que poderão ser ocupadas por di-
plomados em agronomia, o da 18. que só poderá ser ocupado por
diplomado em agronomia, o da 1. e 3. que poderão sei exercidos
por diplomados em medicina.

Parágrafo único Em casos excepcionais poderão ser contrata-
dos professôres brasileiros ou estrangeiros de reconhecida crio pctfn
cia, para reger, por tempo determinado, qualquer disciplina da Es-
cola on para realização de cursos de aperfeiçoamento.

Art. 78 A admissão ao cargo de professor catedrático será li ita
mediante concurso de provas e títulos, na forma estabelecida por
êste regulamento e de acôrdo com a lei federal vigente, naquilo em
que estas instruções forem omissas ou estiverem reformadas em vir-
tude de qualquer dispositivo legal, cujas condições deverão constar
resumidamente do edital de abertura do concurso.

Parág rafo único -. O edil ai de abertura do concurso deverá sem'
publicado no órgão oficial do Estado e na Capital Federal, com an-
tecedência de 180 dias da realização das provas.

Art. 79 Para inscrição no concurso (te professor catedrático.
deverá o candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor e os
seguintes documentos:

a) Diploma profisiona1 ou científico de instituições oúde se
ministre o ensino (Ia si isci pt na a cujo concurso Se propõe

b) prova de ser brasileiro nato ou naturalizado;
e) prova (te sanidade e idoneidade moral;
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1) documentação da atividade profissional ou científica que
inhc xercido e que se relacione com a disciplina em concurso;

C ,. prova de haver cumprido as obrigações e os encargos para
em	egurança nacional;
fl prova (te estar em gôzo de direitos políticos;
) fôlha corrida.

Asi. 80 - O julgamento do concurso de provas e títulos para
rufes r catedrático será realizado por unia comissão de cinco
ienh'os, que deverão possuir conhecimentos aprofundados da dis-

em concurso, dois dos quais pertencentes à Escola e mi-
ados pela Congregação, e três outros escolhidos pelo Conselho Téc-
sim dentre os professôres de outros institutos 'e ensino superior,

profissionais especializados de instituições técnicas ou científicas,
esign rIos pelo Secretário da Agricultura.

Caberá a esta comissão estudar os títulos apresentados
pelos candidatos e acompanhar a realização de tôdas as provas do
lonrursO, afim de fundamentar parecer minucioso, classificar os
candidatos por ordem de merecimento e indicar o nome do candi-
dato, o ocr provido no cargo.

2. O parecer de que trata o parágrafo anterior deverá ser
submetido à Congregação ,que só o poderá rejeitar por 23 de votos
de todos os seus membros, quando unãnime ou reunir 4 assinaturas
concordes, e por maioria absoluta quando o parecer estiver assina-
do apenas por três dos membros da comissão julgadora.

§ :L -- Em caso de recusa do parecer referido nos parágrafos
anterioces, será aberto novo concurso.

A!. 81 - Do julgamento do concurso caberá recurso no pra-
o máximo de 8 dias, exclusivamente de nulidade, para o Secretário
da Aricultura, sendo o processo, ouvida a Congregação, devida-
isente informado pelo Diretor.

Ar!. 82 -- O provimento no cargo de professor catedrático po-
derá ser feito ainda, se assim o indicarem irrecusáveis vantagens
para	e si sino, pela transferência de professor catedrático de disci-
pli	Ia mnesnaa natureza, de outra escola se )iOr, oficial ou re-
conhecida.

l'rágrafo único - A indicação será proposta por um dos pro-
lessàrcs catedráticos, mas só poderá ser efetivada mediante parecer
de unia comissão (te cinco membros, nos têrmos do artigo 80 e seus
parágrafos.

Art. 83	O concurso de títulos constará da apreciação dos
seguintes elementos comprobatórios do mérito do candidato:

s	De diplomas e quaisquer outras dignidades universitárias
e aro1êniicas apresentadas pelo candidato;

1)) (te estudos e trabalhos científicos, especialmente daqueles
que ossinalem pesquisas originais ou revelem conceitos doutrinários
de	valoi'

o) (te atividades didáticas exercidas pelo candidato;
1) de realizações práticas de natureza técnica ou profissional,

particul:irmflente daquelas de interêsse coletivo.
Parágrafo único - O simples desempenho de funções públicas,

Iíe!css ou não, a apresentação de trabalhos cuja autoria não possa
ser autenticada e a exibição de atestados graciosos, não constituem
docuimentos idôneos.



- /
Mi. 84 O Concrirso de prov:; teH; '''íj(. cru-dição e a experiência do candidato a catedr,tjco bem como os sePredicados d idáticos, Constará de:a) Defesa de tese;
b) p rova escrita;e) Prova prática ou experimental;(1) prova didática
Art. 85	A defesa de tese será pública, podendo o candidatoser argüido pelos examin adores, de per si, no máximo durante 30minutos
Parágrafo único - A tese apresentada deverá obedecer aos se.gUintes requisitos:
a) Ser escrita cru língua portugus na Ortografia oficial eversará sôbre assunto do Programa de ensino da cadeira em 

concur-so, de livre escolha do candidato;
h) não ser simples compilação bibliográfica ,observações e verificações pes	 devendo definirsoais ou descobertas originai ou omerecimento e esfôrço do candidato;
c) ser entregue à Escola, pelo menos trinta dias antes da rea-lização do concurso, em 50 exemp;ares imp ressos ou mimeogr405Art. 86	A prova escrita versará sôbre assunto inclui ( 10 no prgrama da cadeira em concurso e deverá ser realizada no Prazo má.ximo de cinco horas.
§ 1.0	

Os pontos, em número de 10 a 20, serão	 pelacomissão ju l g
adora antes do início da prova e lidos pala es can-didatos.

§ 2.° -- Os candidatos poderão formular por escritocontra os mesmos, competindo à 
comissão dar ou não pron:entoà reclamação dentro de uma hora.

§ 3.°	Satisfeitas estas formalidades, proceder-se-á	orteiodo ponto e início da prova.	 ao
§ 41 - Cada can didato receberá papel devidamente rubricadodevendo ao escrevei- deixar em branco o verso de cada fôlha.§ 5.°	Qualquer candidato só poderá retirar-se do recinto de.Pois de todos os outros terem terminado a prova.
§ 6.° - As provas escritas serão encerradas em envelopelacrado.
§ 71 -- P 'occr_s	em seguj(q à	Pública (IUsflr((vflsleituraescritas perante a comissão examinadorasob fiscalização dos demaisconcorrentes ou de um membro da comissão examinador", após oque a comissão se reunirá para o julgamento das provas.Art. 87	A prova prática versará sôbre assunto incluído no

cia cadeira cm concurso, Sorteado no momento e terá a du-
ração fixada pela comissão julgadora dentro do limite máximo decinco horas.

§
organi1.
	

Os pontos para essa prova, em número de 10 a 20 serãoza05 pela comissão julgadora antes de seu iníciode espécimes a ser diagnostic ados	. Nos ('USOSa comissão fará o seu diagnósticopor escrito, o qual será 'mantido rigorosamente secreto.§ 2.° -- Terminada a chamada dos candidatos, o p rimero ins-crito será conservado na sala e os demais recolhidos iflcon'umnjcávejs§ 30	O c andidato requisit	por escrito o material necess.rio, e o prazo de dum-ação da pro a só começará a ser contado depoisde entregue, dentro das P ossibilidades da Escola, o material requi-sitado.

-.'	1	ei-a o caun inato solicitar, a juízo da comissão, os do.
cUiil eu [os que julgar necessários.

5. ---- Durante a execução da prova, deverá o candidato ex-
plicar a técnica empregada e fazer a classificação dos candidatos,da seguinte forma;

a) Cada examinador dará, no conjunto de títulos e a cada uma
das provas de cada concorrente uma nota de zero (0) a dez (10),
consignando-a em cédula assinada, que será fechada em envólucro
opaco até a apuração;

b) cada examinador extrairá a média das notas que atribuir
a cada um dos candidatos, somando a nota dos títulos e as notas das
provas e dividindo a soma pelo número das provas exigidas, acres-cidas (te urna unidade;

(1) serão habilitados os candidatos que alcançarem de três ou
mais examinadores a média mínima de sete (7);

d) cada examinador fará a classificação parcial dos candida-
tos, indicando aquêle a que tiver atribuído a média mais alta;

e) será escolhido para provimento da cátedra o candidato que
obtiver o maior número de indicações parciais;

f) cada examinador decidirá o empate entre as médias atribui-
das por êle mesmo a dois candidatos; o empate entre os examinado-
res será decidido pelo Congregação em ato Contínuo e em tantos es-ratínios quantos forem necessários;

g) quando o concurso fôr feito para mais de uma cadeira da
miosina disciplina, cada examinador indicará para provimento delas
OS concorrentes a que houverem atribuído médias mais altas, e serão
providos os que assim obtiverem maior número de indicações.

Parágrafo único	A comissão julgadora indicará para nomea-
('fïo o candidato ou candidatos escolhidos na forma dêste artigo.Art. 90	As comissões julgadoras serão presididas pelo Dire-
mc, lendo como secretário o do estabelecimento, ambos sem direito
5 Voto.

Parágrafo único ---- De todos os concursos será lavrada uma ata,
assinada pela comissão julgadora, Diretor e Secretário.

Art. 91 - Ao professor catedrático compete:
a) A regência de sua cadeira com inteira responsabilidade na

(Iirecão e execução de todos os trabalhos da mema;
b) ensinar e fazer ensinar as matérias a seu cargo de acôrdo

comn os programas aprovados, os quais devem ser integralmente exe-cutados;
c) organizar anualmente o programa de sua cadeira;
(1) argiir e examinar os alunos nas épocas determinadas por

este regulamento, conferindo-lhes notas na caderneta de aulas e nasprovas;
e) organizar os ponto dos exames;
f) apresentar até 15 de dezembro um relatório do ano letivo,

referente à sua cadeira;
g) comparecer às reuniões cia Congregação;
la) fazer pai-te das comissões examinadoras e de outras para

quais fôr designado ou eleito;
i) Propôr a nomeação ou exoneração dos assistentes sob suaUiI'e(ãO
j) manter a ordem e disciplina nas depelêncjas de sua cdeira;
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k) registrar imediatamente após a auis o assunto (Ia mesma,
assim como as notas de argüição ou de trabalhos práticos que por-
ventura haja consignado;

1) organizar e dirigir excursões de estudo para seus alunos;
m) propôr ao Diretor a aquisição de material didático e livros,

assim como as modificações necessárias à sua cadeira;
n) responsabilizar-se pela boa conservação das instaiações, do

material e dos animais existentes, a seu cargo;
o) aceitar qualquer comissão cientifica ou administrativa dada

pela Diretoria;
p) trazer em dia os registros científicos, arquivos, cadernetas

e cartões (le aula;	-
q) organizar as coleções de laboratório, gabinete e dependên-

cias do ensino;
r) manter em ordem, disciplina e rigorosa economia as suas

dependências.
Art. 92 -- Os assistentes são de imediata confiança dos cate-

dráticos e serão nomeados por proposta dêstes.
Parágrafo único - Só poderá exercer o cargo de assstente pro-

fissional diplomado em veterinária.
Art. 93 São deveres do assistente, auxiliar e cooperar com o

professor catedrático naquilo que poi êste lhe fôr mdirado, substi-
tuindo-o em suas faltas e impedimentos, a juízo da Diretoria.

Art. 94 - Todo o pessoal docente fica obrigado a dar pelo me-
nos seis horas de trabalho diário à Escola, exceto aos sábados, em
que dará três horas.

Art. 95 - Não será permitido ao pessoal docente dai- aulas par-
ticulares remuneradas aos alunos da Escuta.

CAPITULO XV

Da Congregação

A!-t. 96 - A Congregação será constituída por todos os profes-
sores catedráticos em exercício, sob a presidência do Dirctoi, ou, na
falta dêste, pelo catedrático mais antigo, e secretariada pelo Secretá-
rio da Escola.

Art. 97 - A Congregação deverá reunir-se:
a) No dia 15 de fevereiro de cada ano, ou no primeiro dia

útil imediato;
b) uma vez por mês durante o ano letivo para julgar especial-

mente o trabalho e conduta dos alunos;
e) depois de terminados os trabalhos anuais para julgamento

dos mesmos;
d) quando convocada pelo Diretor ou a pedido da maioria

dos professôres ou do Conselho Técnico, com 24 horas de antece-
dência;

e) Em caso de urgência, quando convocada pelo Diretor, com
duas horas de antecedên(,ia;

f) para entrega de diplomas e colação de grau, ao encerramen-
to do ano letivo.

Art. 98 - A falta às reuniões da Congregação será contada como
falta de uru dia, desde que não justificada.

Art. 99 - O presidente tem o direito de vetar qualquer reso-
lução da Congregação, devendo, neste caso, ser resolvido o assunto

33) -

pelo Secretário da Agricultura, que tomará conhecimento do mesmo
pela cópia da ata e pelas razões do veto, apresentadas pelo presidente.

Ai-L. 100 - Cabe ao presidente da Congregação conceder a pala-
vra a seus membros e cassá-la sempre que achar necessário.

Am-t. 101 - A' Congregação compete:
a) Escolher por votação, uninoirminal, cru um só escrutínio,

deite os jh omessomcs caieumat meus oa E V ou entre pe s soas es-
tranlmas ao estabelecimento, veterinário ou médico veterinário, de ca-
pacidade técnica públicamiremite notória e (le fé de ofício comprova-
das, três nomes para a constituição da lista tríplice, destinada ao
proviumento (lo cargo de Diretor;

b) aplicar as penas disciplinares de sua alçada, auxiliando a
Diretoria na manutenção da ordem e disciplina escolares;

) resolver sôbre todos os assuntos que forem levados a sua
consideração;

(1) resolver sôbre recursos interpostos pelos alunos contra atos
de professores, do Diretor ou do Conselho Técnico;

resolver os casos omissos no presente regulamento e que
forem (la sua alçada;

f) julgar o mérito dos alunos que concluíram o curso na Es-
cola, para efeito de receberem favores referentes às viagens de apem-
Ceiçoinmento e outros estabelecidos por êste regulamento;

11 ) julgar as conclusões da comissão examinadora para provi-
meoto de cadeiras vagas;

li) julgar o parecer do Conselho Técnico sôbre os programas
de ensino organizados pelos professôres;

i) resolver. os casos especiais de matrícula e transferência;
j) indicamdois professôres para as bancas examinadoras dos

concursos para provimento (los cargos de professor catedrático;
k) eleger os professôres que anualmente deverão fazer curso

de aperfeiçoamento em instituições nacionais ou estrangciras;
1) eleger os membros do Conselho Técnico;
ai) aprovar os pedidos e programas de excursões realizadas pe-

los alunos.Art. 102 - Nas votações da Congregação, o presidente terá ape-
nas o voto de qualidade.

Parágrafo único - Por proposta de um dos membros da Congre-
gação e aprovação desta, a votação poderá ser soei-eta.

CAPITULO XVI

Do Conselho Técnico

Art. 103	O Conselho Técnico, de camálir consultivo e deli-
bei-alivo, representante direto da congregação junto à Diretoria, será
constituído por três professôres catedráticos em exercício na Esco-
la, dois dos quais deverão ser veterinários e eleitos pela Congregação
durinlo um ano o seu mandato.

Art. 104 --- A eleição será feita por escrutínio secreto, só se
considerando eleito o professor que obtiver maioria absoluta de votos.

Art. 105 - As reuniões do Conselho Técnico serão presididas
pelo Diretor e secretariadas pelo Secretário da Escola, o qual das
niesinas lavrará ata.

Art. 106 - O Conselho Técnico reunir-se-á uma vez por mês,
or(l i o à ri mnmen te e, exi r:mord ii ári aiim emite, sempre que o Diretor ou
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dois dos seus membros acharem necessária a sua convocação, que
deverá ser feita, pelo menos, com duas horas de antecedência.

Parágrafo único	 dAs reuniões o Conselho Técnico só pode-
rão realizar-se quando presente maioria dos seus nienbros.

Art. 107 - São atribuições do Conselho Técnico:
a) Dar parecer sôbre qualquer assunto de ordem didática ou

técnica;
1)) dar parecer sôbre os programas de ensino, organizados pelos

jofessôres;
e) organizar os horários das aulas, ouvidos os respectivos pro-

fessôres e atendidas quaisquer circunstâncias na regularidade da
freqüência e na boa ordem dos trabalhos didáticos ou administra-
i vos

d) constituir comissões especiais de professôres para estudo
de assuntos que interessem ao ensino;

e) encaminhar à Congregação, devidamente informadas, re-
presentações contra atos de professôres;

f) dar parecer sôbre os casos especiais (te matrícuia e trans-
ferência;

g) dar parecer sôl)re as conclusões da comissão examinadoma
dos concursos para provimento das cadeiras vagas;

h) informar os recursos interpostos pelos candidatos a con-
curso;

i) indicar à Diretoria os membros da Comissão de exames de
admissão à Escola;

D indicar três membros para integrar a comissão examinadora
dos concursos para provimento dos cargos (te professor catedrático;

k) dar parecer sôbre trabalhos e orientar aMi-te técnica das
publicações da E. S. V.

CAPITULO XVII

Das falias, licenças e férias do pessoal da Escola

Art. 108 - As faltas, licenças ou outras interrupções de exeuci-
cio dos servidores da Escola, obedecerão às normas estabelecidas
pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas
Gerais.

Art. 109 --- O Diretor e professôres terão direito a 15 dias de
férias, anualmente; os demais servidores obedecerão às prescrições
a êste respeito estabelecidas pelo Estatuto dos Funcionarios Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO XVIII

Das penalidades

Art. 110 --- As penalidades dos servidores da Escola obedecerão
di	ilivo'; do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Es-

dinns Gerais.
Art. 111 - Os prejuízos verificados no estahelecimemto por ruI-

pc ou desídia de qualquer servidor ou aluno, serão indenizados pelo
respectivo valor.

§ 1. - A cobrança das indenizações, quando recair em alunos,
far-se-á diretamente ao responsável.
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2.	- Se o culpado fôr servidor do estabelecimimeu [o, ser-lhe-á
descontada dos vencimentos a importância respectiva.

Art. 112 - Das cobranças terão os responsáveis direito a recur-
mo ao Secretário da Agricultura.

CAPÍTULO XIX
I)u Educação Física e Desportos

Art. 113 ----A Escola organizará uma secção de educação física
e desportos, com o fim de aperfeiçoar as condições físicas de todos
os alunos e servidores.

1. - A educação física e prática (los desporto; serão obriga-
tórias para todos os alunos.

2.1 ----- Sàmente poderão ser dispensados da prática
ção física e desportos os alunos que, por motivo de saúde,
com atestado médico a impossibilidade (te fazê-lo.

Art. 114 A secção de educação física e desportos
rinten (lida por uni professor devidamente habilitado, cuja
obedecerá aos dispositivos dêste regulamento, no que fôr

Art. 115 ---- A secção de educação física e desportos
à organização a(101ada na E. N. E. ' F. D . , no que lhe foi-

CAPITULO X X
Disposições Gerais

Art. 110 O) pessoal técnico e administrativo da E,cola Supe-
rior de Veterinária receberá os vencimentos constantes da tabela
anexa.

Art. 117	As taxas serão cobradas (le acôrdo com a tabela anexa.
Ari. 118 --- O regimento interno da Escola, será organizado pela

Congregação e aprovado pela Diretoria.
Art. 119 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos

pelo Diretor, pelo Conselho Técnico ou pela Congregação, na parte
tocante a cada um, ou ainda mediante consulta à Superintendência
de Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agmicuitura.

Art. 120 ---- Êste regulamento só poderá ser alterado por proposta
da Congregação e mediante audiência prévia da Superintendência do
Ensino Agrícola e Veterinário.

CAPÍTULO XXI
Disposições Transilórias

Art. 121 - - Anualmente, a começar de 1948, serão providos, de
acôrdo com o Capítulo XIV dêste regulamento, no mínimo quatro lu-
gales de professôres catedráticos.

Art. 122 -. Enquanto não forem providos por concurso os car-
gos de catedráticos, as cadeiras (la Escola serão regidas por profes-
sôres contratados pelo Secretário da Agricultura, pom indicação -da
Diretoria, ouvida a Congregação, cabendo nesse, caso aos professô-
ris ia 1 cal idos tdas as atribuições conferidas por êste regulamento
aos professôres catedráticos, naquilo que não contrariar a legislação
vigente.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de março de 1947.
ALCIDES LINS
José de Melo Soares de Gouvêa

(Ia educa-

será supe-
admissão

aplicável.
obedecera
aplicável.



r

- 342 -	
-

TABELA DE TAXAS

Cr$
1 - Para inscrição no concurso de habilitação

ou no exame vestibular ............	60,00
2 - De Matricula, por ano de curso ........	50,00
3 - De freqüência, por ano letivo ........	100,00
4 - Para exame de segunda época ........	100,00
5	Para atestados comuns ..............	10,00
6	Para certidões comuns ..............	20,00
7 -- Para certificados (te exames ..........	10,00
8 - Para guia de transferência ............	100,00
9 - Para expedição de diploma de conclusão do

curso ..........................100,00

DECRETO N.' 2.429, DE 5 1)E MARÇO DE 1947

Aprova o Regulamento da Escola Superior de Agricultura fo Estudo
de Minas Gerais

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais,, usando (le
suas atribuições, decreta:

Art. 1.'	Fica aprovado o Regulamento anexo da Escola Sul)e-
nor de Agricultura do Estado de Minas Gerais, sediada em Viçosa.

Art. 2.' --- Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de março de
1947.

ALCIDES UNS
José de Melo Soares Gouvéa.

REGULAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPÍTULO 1

Da Escola e seus fins

Art. 1.' - A Escola Superior de Agricultura do Estado de Mi-
nas Gerais, com sede em Viçosa, é um estabelecimento que tem por
fim adquirir e disseminar conhecimentos relativos õ produção e
defesa agropecuária, realizando, em conjunto, os trabalhos de ensi-
no, de experimentação e pesquisa e de extensão agrícola.

Art. 2.' - Formará engenheiros agrônomos e manterá cursos
de especialização e extensão.

Art. 3.'	Realizará, através dos Departamentos e cru
fora de sua sede, o trabalho de experimentação e pesquisa e o estudo
teórico-prático dos fatôres relacionados com a produção agrícola e
defesa agropecuária.

Art. 4.' Ministrará ensino direto aos agricultores e prestarei
auxílio à agricultura realizando serviço de fomento, assistência e
defesa sanitária vegetal e animal.

CAPITULO II

Do Ensino e dos Cursos

Art. 5.' - -- O cus1no ministrado pela Escola será eia grau supe-
rior especializado e obedecerá sempre ao cunho teórico-prático.

Art. (;. -- Os cursos regulares da Escola serão distribuidos da
seguinte forma

a) Curso superior de agronomia;
h) curso de especialização.
Itt. 7.' O curso médio, até que seja adaptado às exigências

da lei orgânica do ensino agrícola (Decreto-lei n.' 9.013 - de 20
(te agôst (tc 1946), conservará sua organização atual e será regido
poi um regimento próprio aprovado pela Congregação.

Art. 8. - O curso superior, com a (tulação cio quatro anos, é
destinado à formação de engenheiros agrônomos.

I.	Neste curso serão estudadas, obrigatória e sistemãtica-
iii(ie. as seguintes cadeiras:

1.' cadeira	Matemática.
2. cadeira - Física e mecânica agrícolas.
3. cadeira --- Solo e adubos. Mineralogia e geologia.
4.' cadeira - Química analítica e orgânica.
5.' cadeira	Tècnolgia rural.

cadeira - Botânica agrícola.y.
7. cadeira - Zoologia agrícola.
8.' cadeira -- Anatomia dos animais domésticos.

cadeira	Emitomnologia Agrícola.
tU.' cadeira	Fitopatologia e microbiologia agrícolas.
1i. cadeira - Agricultura geral.
12.' cadeira - Genética, estatística e experimentação.
13.' cadeira - Agricultura especial.
14.' cadeira - Horticultura.
15.' cadeira -Silvicultura.
16.' cadeira -. Zootecnia geral, genética animal e exterior dos

(flhlIIOIS domésticos.
17.' cadeira -- Zootécnica especial.
18. 4 cadeira	Topografia e estradas. Hidráulica agrícola.
19. cadeira - Construções rurais e desenho.
20.' cadeira - Economia, sociologia e contabilidade rurais.
21.' cadeira - Higiene veterinária e rural.

2.'	O ensino das disciplinas no curso de agronomia será
ieaiiza(lO (le acôrdo com a seguinte seriação:
1.' alio:

1. Matemática.
2. Física e mecânica agrícolas (1.' parte).
3. Química analítica e orgânica (1. ; parte).
4. Botânica agrícola (1. parte).
5. Zoologia agrícola.
6. Anatomia dos animais domésticos.
7. Construções rurais e desenho (1.' parte: desenho).
8. Solos e adubos. Mineralogia e geologia (1. 1 parte: mninera

logia e geologia).
2.' ano:

1. Física e mecânica agrícolas (2. parte).
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2. Química Analítica e Orgânica (2. 1 pane)
3. Botânica agrícola (2. 1 parte)
4. heliética, eStatística e eXpeiilnentação
5. Entoiiiologia agrícola.
6. Topografia e estradas. Hidráulica agrícola (1. paitc)
7. Zootênia geral, genética animal e exterior (los 	do-mésticos.
. Fitopatologia e Microbiologia agricolas (1. , I,jre)

3. ano - 1. Topografia e estradas. (Hidráulica ag cola (2.parte)
2. Solos e adubos Mineralogia e Geologia (2. parte).
3. Zootêcnia especial (1. parte)
4. Agricultura geral.
S. Horticultura (1. 1 parte: Fruticultura).
6. Economia ,Sociologia e Contabilidade rurais (1. 11 parte: Con.

tabilidade e Sociologia rurais).
7. Tecnologia rural (1.4 parte: Tecnologia dos produtos de

origens animal)
4. 11 ano - 1. Zootecnia, especial (2. 4 parte).
2. Agricultura especial.
3. Horticultura (24 parte: Hortalicicultura e jardinagem)
4. Silvicultura.
5 Economia, Sociologia e Contabiliflade rurais (2. 1 parte).
6. Tecnologia rural (2. 1 parte: Tecnologia dos produ os de

origem vegetal).
7. 1-ligiene rural e veterinária.
8. Construções rurais (2.' parte)
§ 3. -. Os alunos do último ano ficani obrigados ao semmmimmá.

rio ou reuniões cqúivalentes, devendo apresentar, pelo menos, um
trabalho de interêsse da profissão agronômica.

Art. 9. - Aos melhores alunos do curso superior, sem pre-
juízo do estudo das matérias obrigatórias, poderão ser permitidos
estudos facultativos de aperfeiçoamento.

Parágrafo único - A realização dêsses estudos obedecerá às
instruções baixadas pelo Conselho Departamental.

Art. 10 - Os cursos especializados, com a duração de um a
dois anos, destinam-se á formação de especialistas pala os (tiver-
os órgãos da administração publica, parestatal ou privada.

Parágrafo único Os cursos de especialização serão regidos
por um regimento próprio, elaborado pelo Conselho Departanmen tal
e aprovado pela Congregação.

Art. 11 Visando á propagação dos ensinamentos sôbie agri-
cultura, a Escola fará publicar trabalhos de reconhecido valor,
julgados os seus méritos pelo Conselho Departamental.

CAPÍTULO III

Dos Departamentos e das Cadeiras

Art. 12 - A Escola manterá o sistema de Departamentos 1)0105
quais distribuir-se-ão as disciplinas que constituem os cursos re-
gulares.

§ 1. - Os Departamentos, em número de-onze, são os se-
guintes:
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1. \	a 1 .\i<tieul ora geral e agricultura especial)
2. Zootc(: aia (Zootecnia geral, genética animal e exterior

dos animais; Zootécnia especial)
3. Horticultura (Fruticultura, l-Iortalicicultura e jardinagem)
t. Silvicultura (Silvicultura geral e especial)
5. Biologia (Botânica agrícola, Zoologia agrícola; Entomo-

logia agrícola; Fitopatologia e microbiologia agrícolas)
6. Solos, Adubos e química (Química analítica e orgânica;

solos e adubos. Mineralogia e geogia)
7. Genética, estatística e experimentação	(Genética geral,

estatística, experimnentaçiio . Melhoramento de plantas)
8. Economia rural (Economia, Sociologia e Contabilidade

rurais)
9. Engenharia rural (Matemática; Física e Mecânica agrícolas;

Topografia, Estradas e hidráulica agrícola; Construções
rurais e desenho).

10. Tecnologia rural (Tecnologia dos produtos de origem
animal e vegetal).

11. Veterinária (higiene rural e veterinária. Anatomia (los
animais domésticos)
- Cada Departamento, para efeito de mdmninistmaçiio e en-

sino, poderá se subdividir erre secções ou grupos (te secções.
Art. 13. - Cada Departamento será chefiado por um profes-

sor catedrático ou seu substituto, de livre escolha do Diretor, o qual
será responsável direto perante a Diretoria pelos trabalhos de tôdas
as secções do Departamento.

Parágrafo único	O Chefe do Departamento,-te mcôrdo com
a Diretoria da Escola, distribuirá os encargos das secções ou gru-
por (le secções entre os l)rofessô1es do Depantanmenlo que chefia.

Art. 14 A Chefia do Departamento constitui função gra-
tificada nos têrmos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerai..

Parágrafo único Pelo exercício dessa função, o chefe do
Departamnto, além da gratificação a que se refere ste arti go, terá
direito a casa pala sua residência.

CAPITULO IV

J)u (tdfllLSSUO e nmatxícula

Ami. 15	A inscrição para os cursos regulares abrir-se-á a 15
de janeiro encerrando-se a 15 de fevereiro.

Parágrafo único - Para inscrição aos cursos acima serão exi-
gidos:

m) requerimento dirigido ao Diretor da Escola;
b) atestado médico de que o candidato não sofre de moléstia

infecto-contagiosa;
(-) certidão do registro civil provando ter o candidate, na mui-

flifliO, 18 anos;
(1) prova de pagamento (lo LepÚsltO sinal e tia taxa de ad-

missão;e) prova de preparo e carteira mie identidade, qrian do se tratar
de censo salenlifi.
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Art. 16 - Para admissão ao curso superior os candidados apre-
sentarão o certificado de conclusão do curso. secundário, alóni de sa-
tisf.aLeI-elIi às exigênc i as que, a i'espeo, a lc_islão (eueral ore
c rever.

Art. 17 Para admissão ao curso especializado, (levei-á o can.
didato apresentar o diploma de erigenheiro-agiômiunio, dvidaioelite
legalizado.

Art . 18	Para ser matriculado nos cursos regulares da lrola,
apresentará o candidato:

a) Certificado de aprovação no exame de adniiosão ou con-
curso de habilitação passado pelo Secretário da Escola;

b) prova de pagamento das taxas.
Ar! 19	Tôdas as i,iat rículas serão resolvidas peia cOinissa de

classificação, designada pelo Conselho Departamental, comnpeliiclo-
lhe examinar e determinar a situação de cada aluno dentro ia
curso, respeitadas as exigências prescritas pela legislação vicutc.

CAPITULO V
Do regime escolar

Art. 20 -- O ano leti!vo começará em 1. I, de março e terminará
a 30 de novembro.

1. Eui caso de calamidade pública ou por motivo grave,
poderão ser modificados, pela Congregação, o período letivo e sua
divaçao.

2.' - Os alunos comparecerão á abertura dos cursos eia 1.'
de março e 1. 9 de agôsto, a hora determinada, sob pena de perda (10
depósito de garantia e, se forem internos, do lugar no t iteriialo, sal-
vo iliotivo de alta relevância a juízo da Diretoria.

§ 3•Q Será de Férias o período de 1.9 a 31 (te julho.
Art. 21 - A freqüência ás aulas é obrigatória.
§ 1. - O aluno que faltar a 20% ou mais do número (1( , aulas CIII

cada matéria, embora com justilicaçuo, uã poderá Prestar exame
dessa matéria em 1.8 época.

§ 2. 9 - E' exigida a freqüência mínima de 50% ás aulas para
que o aluno possa prestar exame em 2. 1 época, em cada matéria.

§ 3•9 - O aluno que faltar a 8 aulas, sem justificação, estará in-
curso nas disposições do parágrafo primeiro dêste artigo.

§ 4•9 - Só podem freqüentar as aulas os alunos i-egularmuunte
matriculados.

Art. 22 - A juízo da Diretoria, poderão ser justificadas as fal-
tas motivadas pelas seguintes causas:

a) Enfermidade própria, provada com atestado médico;
b) Enfermidade grave ou morte de parente próximo;
c) Licença especial do Diretor.
Parágrafo único - As faltas por motivo de excursão oficial, quer

seja de estudo ou esportiva, não serão contadas.
Art. 23 - Os alunos realizarão semanalmente, no mínimo 18

horas detrabalhos escolares.
1	As aulas teóricas terão a duração de 50 mintuos ,as prá.

ticua de duas a três horas.
§ 2. Para aporação de freqüência, a contagem das aulas será

feita desde a abertura do semestre, computando-se as aulas que não
houverem, sido dadas por motivo de ausência do professor.
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§ 3Q Os profcssôres registrarão as aulas em cartões próprios
mencionando os nomes (los alunos ausentes, a meteria dada e outras
ohsc vações julgadas necessárias.

Art. 24 - Para o julgamento dos trabalhos escolares observar-
se-á o seguinte regime (te notas:

Os alunos receberão três notas, no mínimo, em cada mês:
uma te sabatina, unia (te trabalhos práticos, nas disciplinas em que
houver prática e outra de prova escrita.

§ 2. A nota do mês será a média aritmética das notas do pa-
rágrafo anterior.

§ 3. Nos meses de junho e novembro não se realizarão pro-
vs mensais.

§ 4 • v - As sabalinas deverão ser dadas sem prévio aviso e
constarão da matéria do mês, tendo a duração máxima de 20 minutos

§ 5. - O aluno que faltar á sabatina ,terá a nota zero; por nloti-
v justificado, deverá ser argüido ou fazei- nova sabatina.

Art. 25	As notas de trabalho prático deverão sei' aplicadas t,;,1
função de atenção, habilidade, freqüência e dedicação (lo aluno.

Art. 26	Poderá sei- feita am-gilição oral, podendo ser atrilei 1-
da nota, a qual será computada .na nota do mês.

Art. 27 - Realizar-se-.-to, ao fim (te cada mês, i-um exceção do
junho e novembro, em tôdas as classes, pi-ovas esci. 1 is, a bro iondo
tôda a matéria teórica e prática lecionada até então

LQ	Não haverá mais de (luas pi-ovas por dia.
§ 2. -- As provas lacasais deverão ser avisada ,, 1) la

res com 48 horas de antecedência, no mínimo, deveinlu se Jiroces-
sar (lo dia 22 ao último dia do mês. Somente eni casos excepcionai,,,
e a critério (Ia Diretoria, ête prazo pO(lerá sei , modificado.

§ 3. -- O aluno que, sem causa justificada, deixar de comparecer
à prova escrita, terá a nota zero.

§ 4•9 - Somente é permitido a segunda chamada na prova es-
crita mensal q uando, requerida ao Diretor e justificada a falta mios
casos do artigo 22 e seus parágrafos.

5. -- A segunda chamada da prova escrita mensal deverá sci
processada e realizada dentro de dez dias úteis, a contam' ito primei-
ro dia da presença do alumio nos trabalhos escolares, depois ila pri-
meira chamada.

§ 6. - Em nenhum caso poderá a segunda chamada da pi-ova
mensal ser realizada no período da prova subsequente ou das provas
pamc tais -

28 ltealiz:ir-scaO, na segumia (1Ui11Zelitt de junho e lli_-
vembro, em tôdas as matérias, provas parciais abrangendo todo o
assunto lecionado até então.

Art. 29 --- Os trabalhos (los alunos serão julgados por moio de
notas graduadas de zero a dez, sendo estas aplicadas e classifica-
(Ias dc acôrdo com a legislação vigente.

Ai-t. 30 Os alunos que obtiverem notas insuficientes em 2
meses consecutivos em 50% ou mais das matérias cmii que estiverem
clasÇicados, apuradas nos têrmos do § 2. 1 do art. 24, serão afasta
(10.,, do estabelecimento, pela Diretoria, excluindo-se da contagem de
matérias, oficinas rurais e reunião geral.

Art. 31 - A média anual será apurada para cada matéria, so-
tecido--a a mó dia das notas (los nieses corri a média das provas
parciais, livilinilo-se o resultado por (bis.
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Art. 32	Ao aluno apanhado ci,i	ii i o 1
- que!- cm sabatina quer em qualquer P I ' O ' ., escrita, oral e prática, terá

nota zero, devendo-se-lhe aplicar - -Uënali dade (te SUSJ)eflSãO, a cri-
tério da Congregação.

Parágrafo Único - -- Esta suspensão lerá a duração mia 11110 deduas semanas.
Art. 33 Realizar-se-á, duas vêzes por semana, sob a j)1CO1fl.

cia do Diretor, unia reunião geral, com a duração máxima dc 15
minutos, à qual comparecerão todos os lirofessôres e alunos do esta-
belecirnento.

§ 1. --- Nas reuniões gerais serão tratados espceialinente as . an-
tos que versem sôbre moral, civismo, economia, administração so-
ciologia e outros assuntos de interêsse geral.

§ 2. Poderão ser realizadas reuniões extraordinárias (011) amesma finalidade e mesmas exigências.
§ 39 - Os alunos que faltarem a 20% (10 número total de i-eulliã(o

gerais, por ano, com justificação, ou a 4 reuniões sem esta, não suriu
promovidos.

Art. 34 -- O regimento interno anualmente aprovado pelo Con-
selho Departamental, será integralmente observado por todos os
membros da Escola.

Art. 35 - Haverá o regime de internato, semintei-nato e externato
Parágrafo único - A capacidade do internato e do sen1niernato

será fixada anualmente pela Diretoria.
Art. 36 Os alunos internos, semintei-isos e externos ficarão

sob a juris(licâo e vigilância da Escola desde à matricula atéo seu
desligamento.

CAPITULO VI

Dos exames

Art. 37 -- na primeira quinzena de dezembro os
exames finais de primeira época de tôdas as matérias lecionadas nos
cursos regulares da Escola.

Art. 38 - Só poderão submeter-se a exame de cada matéria os
alunos que obtiverem média anual suficiente e a freqüência mínima
estabelecida.

Art. 39 - As promoções dos alunos do curso de agronomia serão
feitas de acôrdo com a legislação vigente.

Art. 40	Haverá uma segunda época de exames finais, de 1(1 a
25 de fevereiro, para os alunos reprovados em (luas(luas matérias da
rie que cursaram, para os que não puderam fazer exame de primeira
época de uma 011 duas matérias por falta de freqüência e para aquê-
les que, satisfeitos as exigências regulamentares, para a inscrição nos
exames de primeira época, não tenham a êles comparecido por motivo
justo.

Art. 41 -- Os exames de segunda época serão realizados de arôr-
do com a legislação vigente.

Art. 42	Será reprovado o examinando descoberto em fraude
ou em tentativa de fraude.

Art. 43 -- ao examinando o direito de recorrer á Direto-
ria e à Congregação sôbre os resultados dos exames, dentro do pra-
zo de 30 dias, a contar da data em que forem tornados públicos.

Art. 44 - Caso seja necessário, o Conselho Departamental po-
derá indicar examinadores estranhos ao estabeleci miiento, especialis-
tas no assunto a examinar, sendo os convites feit	pelo Diretoria.

Art. 45	As provas escritas deverão ficar arquivadas na Secre-
taria' por (biS anos.

Art. 46 Todos os resultados dos exames, bens COiflo a compo-
sição das bancas examinadoras, serão exarados em livro próprio da
Secretaria da Escola.

Art. 47	O aluno que ficar devendo duas ou trtiis matérias não
poderá se matricular no ano subseqüente.

CAPÍTULO VI 
Dos programes

Art. 48 - Os programas das diversas disciplinasse ão organiza-
dos l)elos_ professôres incumbidos da niinistração dos mesmos, erra
(0101)01-ação com os demais professôres do respectivo Departamento
e serão revistos anualmente

§ 1. - Os programas revistos e os novos serão apreseuLados à Di-
retoria até 31 de dezembro de cada ano.

§ 2. O Diretor encaminhará os programas ao Conselho De-
partamento, aconi punhados do respectivo parecer.

§ 3 - O Conselho Departamental estudará os programoas, apro-
vando-os ou sugerindo modificações necessárias., encaminhando-os,
ema seguida, à Congregação, para a aprovação definitiva.

§ 49 - Uma vez aprovados os programas nela Congregação, de-
verão os mesmos ser executados na íntegra.

CAPITULO VIII

Das e.ciuIsÕes, eslógios e prêmios

Art. 49 -- Dentro (te suas possibilidades e de acórdo coma con-
veniência do ensino, a Escola promoverá a realização de excursões
para os alunos dos diferentes cursos, em regiões e estabelecinsentos,
agrícolas, onde possam adquirir conhecimentos úteis.

1.0	Os alunos do primeiro ano de qualquer curso e os do se,
gundo ano do curso superior não têm direito à excursão.

§ 2. - Não poderá haver mais de uma excursão para cada clas-
se pot ano, 1. o caso de pequenas excursões, com a duração má-
xima (te três (lias, a critério do Conselho Departamental.

\rl. 50 - A natureza e o programa (Ias excursões serão aprova-
dos )rêviamnente pelo Conselho Departamental.

§ 1. - Uma vez aprovada, todos os alunos ficam obrigados a
fazer ti excursão, sob pena de transgressão disciplinar, salvo os mo-
tivos previstos pelo artigo 22 dêste Regulamento.

2. -- Para atender ao caráter de obrigatori (0101 e da excursão
a Eseola fornecerá os meios de transporte e urna ajuda de custo pa-
ra a mesma, a critério da Diretoria.

§ 3•9 - Terminada a excursão, deverão OS alunos apresentar,
dentro (te 30 (tias , rei atói-ios di reun si in iodos sobre os estudos e oh-
mervaçães feitos.



§ 49 - O material científico recolhido nas tx cuiãus pLil el)ce)'
à Escola.

§ 5.<1	Os alunos deverão fazer integralmente as excursões, obe
decendo aos piograinas organizados.-

Art. 51 -- Para os alunos que estiverem a terminar o curso su
perior, a Escola organizará no período de férias 01110 excui - ão rojo
pregi'unia atenda aos interêsses agrícolas de Minas e (tu Bra su-
jeitado-se às disposições do artigo 50 e seus parági atos.

§ 1.<1- O Diretor ,ouvidos o Conselho Departamental e os alu-
nos, designará o professor para chefiar essa excursão e outros pro-
fessôres para tomarem parte na mesma, de acôido com o inteiss do
estabelecimento.

§ 2. - Os alunos serão obrigados a, in(livi(lualmnente, apresen-
tar aos professôres ,que dirigem a excursão, no prazo dtteriainioto,
um relatório que constituirá trabalho sujeito à nota de apioviaiiicn[o.

§ 3. - Os piofessôres perceber,--eu diárias speciams proposhs pelo
Diretor e arbitradas pelo Secretário da Agricultura.

Art. 52 - A Escola, durante o período (te férias, cni casos es-
peciais, cio qualquer período, facilitará aos seus professôres (StúgiD
de aperfeiçoamento emia estabelecimentos de CiiSfl(, do País e do es-
trangeiro.

§ 1. - Para os estágios no País, o Diretor apresentará, anual
mente, ao Conselho Departamental ,a relação (lOS imomues dos pio-
fessôres escolhidos, para o devido estudo e aprovação.

§ 2. - Os estágios no estrangeiro serão concedidos mediante
parecer do Conselho Departamental aprovado pela Congregação.

§ 3 • 0 - -- Para que possa Sem' indicado para viagLili (te estmot() no
estrangeiro, é necessário que o professor tenha, pelo menos, quatro
anos de exercício do cargo de professor da ESAV -

§ 49 - Os professôres, durante o estádio, no País, Lei-ão di-
reito às despesas (te transporte e diárias regulamentares.

§ 59 - Para o estágio no estrangeiro perceberão, Iéimi das
despesas de transporte e dos respectivos vencimentos, uma ajuda 'te
custo arbitrada pio Secretário da Agricultura.

Art. 53 - O professor que fizer a viagem (te estudos ao estran-
geiro deverá prestar, pelo menos, mais cinco anos (le serviço ao
estabelecimento e apresentar relatório e documentos dos estudos que
fizer, sob pena de indenização tias despesas feitas.

Art. 54 Aos melhores alunos que conciuireni o cUI'S(' sil )C-
nor da Escola, poderão ser concedidas passagens e outros favores
para estágio de aperfeiçoaniento em estabelecimento nacional ou es-
trangeiro, com o compromisso de apresentarem reiatõrios clicUlis-
tanciados dos assuntos que forem estudar, sob pena de indeniza-
ção das despesas.

Parágrafo único - Os favores constantes dêste artigo serão conce-
didos pelo Soem-etário da Agricultura, mediante requerimento do iate
ressado, devidamente informado pelo Conselho Departamental.

Art. 55 - A Escola premiará os seus melhores alunos pelas se-
guintes modos:

a) facilitando-lhes estudos facultativos prescritos neste Re-
gulamento.

b) permitindo-lhes trabalho remunerado, quando houvem- ensêjo;
e) ocnfe indo-lhes prêmios que forem	instituídos 1)01' pa:ti-

culares, associações ou governos.

Art. 5	Aos melhores alunos quu coacliii cio	-i cc	cc	-

LreS la Escola, poderá o Govêrno do Estado, conceder o máximo (t(
ares que, Pela legislação vigente, sejam atrli)Uí(IOS a colonos nacui-

ou estrangeiros que queiram fixar-se em território mineiro.
Art. 57 - Fica instituído o prêmio "João Pinheiro" para o alto-

quc alcançar a média máxima do ano, acima de 90, no curso "11-

iOI te agricultura.
Parágrafo único	O referido prêmio constará (lo uma medalha

ouro com a efígie do patrono.

CAPITULO IX
Das tia ias! erênc ias

Art.	-- A Escola poderá aceitar transferência (te alunos de
is imncntos congêneres, legalmente reconhecidos, desde que sejam

quivitentes as condições de matrícula e de cursos, ou. em caso couti á-
ii, se sujeitem os candidatos ao complemento de tudo quanto for ne-
ssíiio para rigorosa observância dêste regulamento.

Art. 59 O candidato à transferência deverá requerê-la ao Dire-
r, juntando a guia de transferência, devidamente legalizada e outros

documentos que se fizerem necessários.
Art. 60 - Os documentos dos candidatos à transferência serão exa-

ninaitos e solucionados pelo Conselho Dpartamnental.
Art. 61 - Não é permitida a transferência para o último ano tios

ursos .
- 62 - A Escola fornecerá a seus alunos os documentos neces-
unos a fim (le se imansferireni para outro estabelecimento

CAPITULO X
Dos diploiiios

Ai-t. 63 -- A Escola conferirá aos amuos Liii ui1aleIi o curSo
nmpeiior, o diploma de engenheiro-agrônomo, e certificados de especia-
lização acs que termninai'emU os cursos -especializados.

Art. 64 Os diplomas de conclusão de cursos, conferidos pela Es-
cola, serão assinados pelo Diretor e Secretário, e pelo diplomado e le-
varão o sêlo nacional.

Art. 65 -- A conferência de diploma e a colação ele grau (te co-
genheiro-agrônomflo, assim como, a conferência de certificado de con-
clusãui ilo curso de especialização, realizar-se-ão em sessãosessão solene da
Congregação, especialmente runida para êsse fim -

§ 1. - As solenidades obedecerão à regulanientçãui estabelecida
pela Congregação.

§ 2.9 - A colação de grau e a conferência de diplomas e (te certi-
licaitus fora da sessão solene, só poderão ser feitas com  presença do
Diretor, Secretário e dois professômes, sendo lavrada a respectiva ata.

CAPITULO XI
Do Corpo Docente

66 - -- O Corpo Docente da Escola será foi-mimado dc professores
Catedráticos;
Adjuntos;
Assistentes;
stagiários.
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§ 1 . Em casos excepcionais, poderão sei' ('011 aai oi profes,ç
les brasileiros ou estrangeiros (te reconhecidLs competência, par
(ger, poi' tempo determinada, qualquer disciplina

§ 2.	As atribuições euLagen, eoileridas ao professor coo,tratado serão discriminadas rios respectivos contratos.
§ 3•9 - A título de estimulo aos profissionais que eiiverem fr

qüentando o curso de aperfeiçoamento, poderão ser êsses aprovei
fados como instrutores.

Art. 67 - O cargo de professor só poderá ser exercido oi' pro-
fissionais diploniados' em agronomia ou veterinária, nas disciplinas
privativas, nos têrmos das leis que regulamentaiji essas profissões.

Art. 68 --- O ingresso na carreira de professor se fará no cargo de
estagiário, para o (111,11 serão admitidos os profissionais com 3 ou
mais anos de atividade na especialidade respectiva ou esti'eitamen.
te relacionada com a cátedra, satisfeita a prova a didática.

Parágrafo ÚIIIC0 Para êsse cargo poderão ser adun idos ispe.
nas com um ano de atividade profissional os candidatos que tenham
concluído o curso de especialização ou de aperfeiçoamento rc'laci
nado com a cadeira em questão.

Art. 69 - O acesso ao cargo de professor assistente se far 0(10de professor estagiário que tenha exercido êste cargo dura nt(' dois
anos, mediante indicação da Congregação, satisfeitas as cond leões
previstas neste Regulamento.

Art. 70 - O cargo de professor adjunto será preenchido pelo
de professor assistente que venha exercendo êste cargo durante ã USOS,
mediante indicação da Congregação.

Art. 71 Além de satisfeitas as exigências de contagem de
tempo relativo aos artigos 69 e 70, a indicação para a promoção de-
verá preencher as seguintes condições:

a) suficiente capacidade didática;
h) capacidade técnica necessária;
e) idoneidade moral comprovada.
Parágrafo único - Cada urna destas condições será julgada me-

diante a discussão separada e votação secreta.
Art. 72 - A reprovação em uma das condições estipuladas, no

artigo anterior implica no afastamento imediato, sio candidato das1
funções de professor.

Art. 73 - A Diretoria levará, anualmente, à apreciação da Con-
gregação, os nomes dos professôres que tenham satisfeito os prizol
constantes dos artigos 68 e 69.

Art. 74 A admissão ao cargo de professor catedrático será
feita mediante concurso de provas e (te títulos na fornia estabelecida
por êste regulamento, cujas condições deverão constar, resuniidamen-
te, no edital de abertura de concurso.

Parágrfo único - O edital de abertura de concurso deverá ser
publicado no órgão oficial do Estado e na Capital Federal, com afl-
tecedênc4a de 180 dias, no mínimo, da realização das provas.

75 - Para inscrição no concurso de profe-ssor catedrático
deverá o candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor da
Escola e os seguintes documentos:

a) diploma profissional ou científico de instituto onde se mi-
nistre o ensino da disciplina, a cujo concurso se propõe;

b) prova de ser brasileiro nato ou naturalizado;
e) prova de sanidade e idoneidade moral;

d) documentação da atividade profissional ou científica que
lenha exercido e que se relacione com a disciplina em concurso;

e) prova de haver cumprido as obrigações e os encargos para
som a segurança nacienal;

pcova (te estai- no gozo dos direitos políticos;
g)	prova de ter sido diplomado, no mínimo, há cinco anos.
Art. 76 - O julgamento do concurso de títulos e de provas

para professor catedrático será realizado por uma comissão de
cinco membros, que deverão possuir conhecimentos aprofundados
da disciplina em concurso, dos quais dois serão indicados pela
Congregação, e três outros escolhidos pelo Conselho Departa-
mental dentre professôres de outros institutos (lo ensino superior
ou Profissionais especializados de instituições técnicas eu científicas.

§ 1. Caberá a esta comissão estudar os títulos apresenta-
dos pelos candidatos e acompanhar a realização de tôdas as provas
do concurso a fim de fundamentar parecer minucioso, classificar
os candidatos por ordem de merecimento e indicar o nome do can-
didato ,i 	promovido ao cargo.

2 O parecer de que trata o parágrafo anterior
submetido á Congregação, que só o poderá rejeitar por
de votos de todos os seus membros, quando unânime
quatro assinaturas concordes, e por maioria absoluta,
parecer estiver apenas assinado por três dos membros
são julgadora.

3 - Em caso de recusa do parecei- referido, nos
inteeedentes 1 será aberto novo concurso.

Art. 77 Do julgamento elo concurso caberá recurso, no pra-
zo máximo de 8 dias, exclusivamente de nulidade, ao Secretário
da Agricultura, que, ouvida a Congregação, dará ou não provimen-
to ao recurso.

Art. 78 -- - Para provimento no cargo de professor catedrático
interino, independente do concurso e antes da abertura dêste po-
derá ser indicado pelos votos de 2/3 da Congregação o professor
adjunto ou assistente com, pelo menos, três anos de exercício na
001(11:1 correspondente, obedecendo-se ao parágrafo Úlli('O do ar-
tigo 71.

,\rt. 79 - O provimento no cargo de professor catedrático de
ualquer das disciplinas lecionadas na Escola poderá ser feito, se

assini o indicarem irrecusáveis vantagens para o ensino, pela trans-
fer'ncia de professor catedrático de disciplina da mesma natureza
(te outra escola congênere, de acôrdo com o processo do artigo an-
terior e parágrafo único elo artigo 70.

\rt. 80	O concurso de títulos constará da apreciação dos
seguintes elementos coinprobatórios do mérito do candidato:

a)	de diplomas e quaisquer outras dignidades universitá-
rias e acadêmicas, apresentadas pelo candidato;

h) - de estudos e trabalhos científicos, especialmente daque-
les que assinalem pesquisas originais ou revelem conceitos doutri-
nários pessoais de real valor;

e) - de atividades didáticas exercidas pelo candidato;
d) --- (te realizações práticas de natureza técnica ou profis-

sional, particularmente daquelas (te interêsse coletivo.
Parágrafo único - O simples desempenho de funções públicas

técnicas ou não, a apresentação de trabalhos cuja autoria •não pos-

deverá ser
dois terços
ou reunir
quando o
da comis-

parágrafos
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sa ser autenticada e a exibição de atestados graciosos não consti-
tuem documentos idôneos.

Art. 81 - O concurso de provas, destinado a verificar a cru
dição e experiência do candidato a catedrático, bem como os seus
predicados didáticos, constará de:

a) defesa de tese;
b) prova escrita;
c) - prova didática ou experimental;
d) - prova didática.
Art. 82 - A defesa de tese será pública, podendo o candida-

to ser argüido pelos examinadores, de per si, no máximo durante
trinta minutos.

Parágrafo único - A tese apresentada deverá ohedec(- aos
seguintes requisitos:

a) - ser escrita cm língua portuguesa, em ortografia ofi - ial;
b) - não poderá ser simples compilação bibliográfica, dven-

do definir observações ou verificações pessoais, ou (lescobertcls ori-
ginais, ou merecimento e esforço (10 candidato;

c) - serem entregues, pelos menos, trinta dias antes da reali-
zação do concurso, 50 exemplares á Escola.

Art. 83 - A prova escrita versará sôbre assunto incluído no
programa de eisino da cadeira em concurso e deverá ser realiza-
da no prazo m5nirno de seis horas.

§ 1. Os pontos para esta prova, em número de dez a vin-
te, serão organizados pela comissão julgadora antes do seu inído
e lidos para os candidatos.

§ 2.' - Os candidatos poderão formular por escrito reclania-
çes contra os mesmos, competindo a comissão dar ou não provi-
mento á reclamação dentro de urna hora.

§ 3.' - Satisfeitas estas formalidades, proceder-se-á ao sor-
teio do ponto de início da prova.

§ 4.' Cada candidato receberá papel devidamente rubrica-
do, devendo, ao escrever, deixar em branco o verso de cada folha.

§ 5.' Qualquer candidato só poderá retirar-se do recinto
depois de todos os outros terem terminado a prova.

§ 6.' - As provas escritas serão encerradas em envrlli( la-
crado.

§ 7 9 - Proceder-se-á, em seguida, á leitura pública (Ias pro-j
vas escritas, perante a comissão examinadora, sob a fiscalização
dos demais concorrente ou de um membro da comissão examina-
dora, após o que a comissão se reunirá para o julgamento das
provas.

Art. 84 A prova prática versará sôbre assunto incluído no
programa de ensino da cadeira-em concurso, sorteado no fliornen-
[o de sua realização e terá a sua duração fixada pela comissão jul-
gadora, dentro do limite máximo de cinco horas.

§ 1.' - Os pontos para esta prova, em número de dez a vinte,
serão organizados pela comissão julgadora, antes do seu início.
Nos casos de especimes a serem diagnosticados, a comissão exa-
minará os mesmos antes (te sorteados e fará o seu diagnóstico por
escrito, que será mantido rigorosamente secreto.

§ 2.' -- 	a chamada dos can0l(iatos, o primeiro ins
crito será conservado na sala e os demais recolhidos incomunicáveis.

§ 3.' - O candidato requisitará, por escrito, o material ne-
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ceSsrio. O prazo de duração da prova só começará a ser contado
depois de entregue, dentro das possibilidades da E.cola, o material
requisitado.

§ 4.' - Poderá o candidato solicitar, a juízo da comissão`, os
documentos para consulta que julgar necessários.

§ 5.' Durante a execução (Ia prova deverá O candidato ex-
plicar a técnica empregada e fazer os comentários que julgar con-
yeni'atcs, podendo ainda a comissão argüi-lo àquele respeito.

6.' Terminada a prova o candidato terá o prazo de 60
minutos para relatar, 1)01' escrito, tudo que fêz durante a prova,
iefl(!() o relatório datado, assinado e entregue á comissão.

Art. 85 A prova didática será pública e terá a duração, ir-
redutível e improrrogável, de 50 minutos, versando sôbre ponto
soiRado com 24 horas de antecedência, de uma lista de dez a vinte
pontos, organizados pela comissão julgadora sôbre o assunto (10
prorama de ensino da disciplina em concurso.

1.9 O ponto será o mesmo para to(l0S os candidatos, ex-
ceto quando o número dêstes fôr superior a três, caso em que se-
rão divididos em turmas de três, sendo sorteado um ponto para
cada turma, com intervado de 24 horas entre urna e outra turma.

§ 2.' - Durante a realização da prova didática os demais can-
didatos se ~ o mantidos incomunicáveis.

§ 3.' Ao candidato será pérmitido, durante a preleçao, usar
material ilustrativo sôbre a mesma.

§ 4.' A nota da prova didática será dada logo após a l)Iele-
ção do ú1to candidato e, quando houver mais de uma turma, apos
o úi imo de cada turma.

Art. 86 - Terminada as provas, proceder-se-á á habilitação
e classificação dos candidatos, na seguinte forma:

a) Cada examinador dará no conjunto dos títulos e em cada
unia das provas de cada concorrente, segundo o merecimento que
lhes atribua, unia nota de zero a dez, consignando-a em cédula as-
sinada, que será fechada em invólucro opaco até a apuração;

1)) cada examinador extrairá a média (Ias notas que atribuir
a cada um dos candidatos, somando a nota dos títulos e as notas
das provas, e dividindo a soma pelo número das provas exigidas
acrescido de uma unidade;

(-) serão habilitados os candidatos que alcançarei!), de três ou
mais examinadores, a média mínima sete;

(1) cada examinador fará a classificação parcial dos candida-
tos, indicando aquêle a que tiver atribuída a média mais alta;

e) será escolhido para o provimento (Ia cátedra o candidato
que o l divei o maior número de indicações parciais;

f) cada examinador decidirá o empate entre as médias atribui-
das, por êle mesmo, a dois candidatos, e q empate entre os exami-
nadores será decidido pela Congregação em ato contínuo e eia
tantos escrutínios quantos forem necessários;

g) quando o concurso fôr feito para mais de uma cadeira da
mesma disciplina, cada examinador indicará, para o provimento
delas, os concorrentes a que houver atribuído médias mais altas
e sei-ão providos os que assim obtiverem maior número de indi-
cações.

Parágrafo único - A comissão julgadora indicará para a no-
meação o cnn d idato, ou candidatos, escolhidos na forma dêste
artigo.
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Art. 87 - O concurso obedecerá, integralmente, ás instruções'
constantes dêster capítulo e á lei federal vigente, naquilo em que
estas instruções forem omissas, ou estiverem reformadas, cm vir-
tude de qualquer dispositivo legal.

Art. 88 As comissões julgadoras serão presididas pelo Di-
retor, tendo como Secretário o (lo Estabelecimento, ambos sem
direito a voto.

Parágrafo único -- - De todos os concursos será lavrada ata, as-
sinada pela comissão julgadora, Diretor e Secretário.

Art. 89 - Ao professor catedrático compete:
a) A regência de sua cadeira, com inteira respousal)ii idade na

direção e execução de todos os trabalhos da mesma;
b) ensinar e fazer ensinar as matérias a seu cargo, (h. acôrdo

com os programas aprovados;
c) organizar anualmente, com a cooperação dos seus issisten-

[es, o programa de sua cadeira.
Art. 90 - Todo o pessoal docente ficará obrigado, aos limi-

tes de cada cargo, ás seguintes obrigações:
1. Organizar os planos de trabalhos experimentais que serão

submetidos á aprovação da Diretoria;
2. aceitar qualquer comissão científica dentro de . ua especia-

lidade, ou administrativa, dada pela Diretoria;
3. organizar, ou mandar organizar, sob sua responsabilidade,

as coleções de laboratórios, gabinetes e dependências de ensino;
4. dirigir os alunos nos trabalhos de sua incumbência;
5. realizar preleções em reuniões gerais, quando designados;
6. manter em ordem, disciplina e rigorosa economia, as suas

dependências;
7. trazer em dia ,os registros científicos, arquivos, cadernetas

& cartões de aulas;
S. ensinar e fazer ensinar tôda a matéria constante dos pro-

gramas;
9. apresentar relatório ao Diretor, até o dia 5 de janeiro de

cada ano.
Art. 91 - Aos professôres chefes de Departamento, que serão

em número de 11, compete:
1. Superintender, dirigir e responsabilizar-se pelos trabalhos,

nos respectivos Departamentos;
2. responsabilizar-se pela boa conservação das instalações, do

material e dos animais existentes nos seus Departamentos assinan-
do a respectiva ficha de carga;

3. superintender, nos seus Departamentos, de acôrdo com a
Contadoria, ao inventário anual (lo material existente;

4. Distribuir o pessoal diarista nos respectivos Departamentos;
5. representar à Diretoria contra faltas de seu pessoal;
6. propôr à Diretoria medidas que visem ao melhoramento

do ensiro e - trabalhos nos respectivos Departamentos;
7 use alizar o servico (Ir p0010 do prseM em seus Departa--

nientes ;
8. responsabilizar-se pelos serviços de registro, arquivo, con-

tas, correspondência e anotações nos seus Departamentos;
9. superintender administrativamente os trabalhos dos profes-

sôres de seus respectivos Departamentos.
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Art. 92 - Os professôres poderão sei- auxiliados cio suas au-
las práticas pelos encarregados de serviço, não podendo êstes, em
vaso algum, assumir a responsabilidade de qualquer curso.

Parágrafo único O auxílio didático a que se refere o pre-
ante artigo não conferirá, aos encarregados, ) direito ao título de
profcsor da Escola.

CAPÍTULO XII

1)a Congregação

Ar! 93	 órgão superior da (lireção didática
a pcógic! da l -ah, c rá constituída na forma da legislação vi-
gente

Art. 94 -- As resoluções da Congregação serão válidas quando
i-sente a maioria de seus membros e serão tomadas por votação
simbólica, nominal ou secreta, de acôrdo com o que fôr resolvido,
salvo os casos presci'istos neste regulamento.

§ 1. 1	O presidente terá apenas o voto de qualidade.
§ 2.° -- O secretário não terá direito ao voto.
Art. 95	Em matéria didática e pedagógica não haverá recur-

so (ias deliberações da Congregação.
Art. 96 -- A Congregação será sempre convocada com o mi-

niIll() de 24 horas de antecedência, salvo em caso de urgência, quan-
do convocada pelo Diretor, com duas horas de antecedência, no-
tificando, no texto da convocação, o assunto a ser tratado.

Parágrafo único	A Congregação se reunirá:
a) No dia 15 de fevereiro de cada ano, ou no primeiro dia

útil imediato;
b) uma vez por mês, durante o ano, para julgar, especialmen-

te, os trabalhos escolares e a conduta dos alunos;
e) logo após terminados os exames finais, para o julgamento

dos mesmos;
(1) para a entrega solene de diplomas e' a colação de grau,

ao encerrar-se o ano letivo;
e) quando convocada pela Diretor, por iniciativa própria on

a pedido da maioria dos professôres.
Art. 97 ---- Será obrigatório o comparecimento (los membros

da Congregação ás reuniões da mesma.
Parágrafo única - As faltas serão justificadas por
a) motivo (le doença;
li) viagem prévianiente autorizada
e) desempenho de um serviço público obrigatório;
d) motivo de fôrça maior, ou realização de um trabalho de alia

relevância, a critério da l)irctoria.
Am-t. C8 --- A' Congregação compete:
a) Escolher, por votação uninominal, com um só escrutínio, den-

'e OS jmrofessôi-es catedráticos (Ia ES. A .V, ou entre pessoas es-
tranhas ao Estabelecimento, porém, engenheiros agrônomos, de ca-

i dado técnica póblicainente notória e de fe de ofício compro-
vadas, três nomes para constituição da lista triplice destinada ao
provimento do cargo de Direr;

1)) deliberar sôbre tôdas as questões relativas ao provimento
nos ca gas ele magistério, salvo os que competem, em virtude dêste
regulamento, ao Conselho Departamental;
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e) deliberai- sôbre as questões que, direta ou indinte ressarem ás ordens pedagógicas e didáticas da Escola;
(1) deliberar, em primeira instância, sôbre a destitui • jo Jjmembros cio magistério;
e) deliberar sôbre as penas disciplinares de sua alçada
f) deliberar sôbre os recursos interpostos pelos alunos contra

atos do Diretor, professôres ou Conselho Departamental, relativosaos interesses (10 ensino;
g) deliberar sôbre os casos, de carater didático e pedagógico,

omissos no presente Regulamento;
h) regulamentar a sessão solene para a entrega de diploma e

colação de grau e, heni assim, as sessões públicas para a defesa datese;
i) elaborar, anualmente, o seu próprio regimento internoArt. 99 - Terá o presidente direito a vetar qualquer resolu-

ção da Congregação, devendo, neste • caso, ser o assunto resolvidopelo sr. Secretário da Agricultura, que tomai-, ,1 conhecimento do
mesmo pela cópia da ata e pelas razões do veto, apresentadas pelo
Presidente.

Parágrafo único As mesmas razões serão apresentadas á
Congregação pelo Presidente, junto com a comunicação da aplica-
ção cio veto, por ocasião da reunião imediata á cia resolução vetada.

Art. 100 Caberá ao Presidente a direção dos trabalhos da
reunião, desde a sua abertura até o seu encerramento, apresentan-
do os assuntos a serem discutidos, dando a palavra pela ordem e
cassando-a, sem pre que houver inconveniente, da linguagem, assim
corno pondo em votação as propostas apresentadas e apurando os
resultados das mesmas.

Art. 101 O Secretário (Ia Escola ou, na sua ausência, UMsubstituto especialmente desi gnado pela Diretoria, entre os mcm-
bros da Congregação, secretariaj-á as reuniões e elaborará as atas
que, depois de aprovadas pela Congregação, serão assinadas por
le e pelo Presidente.

CAPITULO XIII

Do Conselho Depcu-lomcnl(-xl

Art. 102 -- O Conselho Departamental da tscol:,,(Ir carater
consultivo e deliberativo, será constituído pelos diferentes chefes
de departamento, sob a presidência do Diretor.

Parágrafo único Nos casos em que possa haver utilidade em
ouvir-se um representante cio corpo discente, poderá ser convida-
do a fazer parte da reunião do Conselho Departamental o presiden-
te do Diretório dos Estudantes.

Art. 103	O Conselho Departamental, convocado sempre com,
pelo menos, duas horas de antecedência, reunir-se-á:

a) orciinàriamnente, uma vez por mês;
b) extraordjnáriamnente quantas vozes necessário fôr, por ini-

ciativa cia Diretoria ou a pedido d e dois terços de seus membros.Parágrafo único	O Conselho Departamental deliberará com
a presença de, pelo menos, dois terços de seus membros

Art. 104 - Compete ao Conselho Departamental:
a) Deliberar sôbre os casos especiais de matrícula, classifica-

ção de alunos e de transferências para a Escola.
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b) Deliberar, em cada caso particular, sôbre a conveniência
para a Escola (Ias concessões de viagens de estudo para o estran-
eiro ou a autorização de estágios junto aos estabelecimentos na-

cionais de ensino, aos professôres do Estabelecimento.
( ) Julgar do mérito dos alunos que concluirem curso na Es-

cola, para o efeito de receberem favores referentes ás viagens de
aperfeiçoamento, em eStal)eleirnentoS nacionais ou estrangeiros e
outros favores estabelecidos por êste regulamento.

(1) Julgar do mérito (Ias publicações a serem feitas pela Es-
cola.

e) Designar comissões especiais de professôres para o estu-
do de assuntos que interessam às atividades da Escola.

:0 Designar as comissões que deverao examinar os concur-
sos para professôres assistentes e estagiái-ios

g) Indicar os três professôres ou profissionais especializados
para membros da comissão de concurso de professor catedrático,
na forma (lo artigo 76.

li) Organizar os horários de aulas e de exames., ouvidos os
respectivos professôres e atendidas quaisquer circunstâncias que
possam intervir na regularidade da freqüência e na boa ordem
dos trabalhos didáticos e administrativos

i) Organizar as bancas exalnina(loras para os exames na Es-
cola (, bem assini superintendên-ias -

j) Emitir prccer sôbre quaisquer assuntos de ordem nidá-
tica OU peda gógica destinados a serem submetidos á deliberação
cia Congregação.

k) Examinar os programas de ensino das diversas disipli-
nas, -om intuito de verificar se os mesmos correspondem ás cxi-
gências regulanientares, se apresentam o devido grau de atualiza-
ção e, se não há repetição da matéria idêntica nos pontos das dis-
ciplinas correlatas.

1) Encaminhar os programas examinados, acompanhados de
sugestões para as respectivas modificações, à Congregação, para a
(Iis(LiSSao e a aprovação definitiva.

m) Informar os recursos interpostos pelos candidatos a con-
CUrSO

n . ) Informar as representações contra atos de professôres, en-
caminhando-as em seguida á Congregação.

o) Auxiliar o Diretor na elaboração (Ia proposta orçamentá-
ria anual.

p) Auxiliar a fiscalização do ensino na Escola, designando
comissões para assistir às aulas, aos trabalhos práticos, aos exa-
fies e beni assini verificar a marcha (105 programas.

(1) Cooperar com a Diretoria no estudo de todos os assuntos
que forem levados á sua consideração pelo Presidente.

r) Fixar, em novembro de cada ano, o número de alunos a
serem admitidos nos diversos cursos da Escola, no ano seuinte

s) Elaborar, anualmente, o regimento interno da E.S.A.V.
t) Praticar todos os demais atos de sua competência, em Vir-

ttl(lc (Ia Lei e do presente Regulamento.
Art. 105 _- caberá ao Diretor o direito de veto de qualquer

ato cio Conselho Departamental, devendo, nesse caso, o assunto sei
resolvido pela Congregação, que tornará conhecimento das razoe
do veto, dentro do prazo de 30 dIas.
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Art. 106	As resoluções do Conselho Departamental serão
tornadas por votação simbólica, nominal ou secreta, de acôrdo
com o que fôr resolvido.

Pargrafo ÚfljCj -- 	presidente terá apenas o voto de qua-lidade.
Art. 107	As reuniões do Conselho Departamental serão se-

cretariadas pelo Secretário da Escola, que redigirá as respectivas
atas.

Art. 108 - Assiste, ao intressado, o recurso ao Diretor e à
Congregação, contra quo tuiner ato do Conselho Departamental

CAPITULO XIV

I)as contribuições

Art. 109	Serão cobradas as seguintes contribuições
Taxa (te atlmissüo.
Taxa de freqüência.
Taxa de pensão.
Taxa de exame de segunda época.
Taxa de saúde.
Taxa de desportos.
'l'axa de laboratórios.
Taxa de transferência.
Taxa de inscrição para concurso de professor.
Taxa de diplomas, certificados e atestados.
Parágrafo único. O pagamento tias contrihuiçõ	será feito deacôrdo com a tabela anexa a êste Regulamento.
Art. 110 - O pagamento das contribuições de freqüência, pen-

são, saúde, desportos e laboratórios deverá ser feito em quatro pres-
tações, sendo a primeira em março, a segunda em maio, a terceira
em agôsto e a quarta em outubro.

§ 1. Os recolhimentos (levem ser feitos até o (lia dez dos
meses referidos, ficando o aluno que o não fizer, dentro dôsses
prazos, privado de todos os seus direitos e vantagens que lhe sãoassegurados.

§ 2. O pagamento das demais contribuições de que trata
o art. 109, deverá ser feito de uma só vez e adiantadamente

§ 3. Em nenhuma hipótese serão restituídas as taxas pagas.
Art. 111 -- Nenhum luflar será reservado a candidato á ma-

trícula, sem que haja sido feito, prèviamente, o depósito de sinal
constante da tabela anexa.

§ 1.0 -- Unia vez matriculado o candidato, o seu depósito (te
sinal será transformado em depósito de garantia destinado a res-
sarcir pequenos danos materiais pelos quais fôr o aluno respon-sável.

§ 2.' - O saldo do de pósito 'de garantia será restituído ao ahm-
no dentro do prazo (te 30 dias, a contar tia data do seu desliga-
mento (Ia Escola, mediante recibo, findos os quais reverterá o mes-
mo em benefício do estabelecimento.

Art. 112 -- Poderá a Escola organizar o serviço de hospeda-
gem a fazendeiros, mediante contribuição estipulada pela Diretoria.Art. 113	Poderá o Govêrno do Estado manter gratuitamaen-
le, até cinco por cento (5%) do total de alunos contribuintes.
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Parágrafo único. Essa concessão só poderá ser dada a candi-
datas filhos do Estado, de reconhecida falta de recursos pecuniá-
rios, e que tenham manifesta vocação para os estudos agrícolas e
sejai o, de preferência, filhos de agricultores profissionais.

.\i-t. 114 A critério da Diretoria, poderá ser concedido a
rc(Iu(' jio (le 50% nas taxas a candidatos ou a alunos de reconhecido
mero'imento e sem recursos.

Parágrafo único, O número total de alunos coimipreendidos
neste artigo não excederá de 10% do número total de alunos matri-
culiiilos

Art. 115 - Perderão os favores previstos nos arts. 113 e 114,
os alunos que obtiverem média anual inferior a 75 (setenta e cin-
co) ou que não tiverem promoção.

Art. 116 Os alunos que obtiverem as concessões constantes
dos arts. 113 e 114, prestarão serviços à Escola, quando exigido,
selo prejuízo (los seus trabalhos escolares.

CAPITULO XV
Da Experimentação e Pesquiso

Art . 117 -- A Escola realizará, nos campos ('xl)erlmilent:lis de
sete; Departamentos, e em suas diversas propriedades, e ainda, em
colaboração com as Estações Experimentais da Secretaria da Agri-
cultura, os trabalhos de experimentação e pesquisas aplicadas aos
interêsses da produção agrpecuária, visando:

a) Estudos econômicos e científicos para promover o me-
lhoramneo to das plantas e elos an i mais (te real valor para o Estado;

b) Estudo sôbre o solo de Minas Gerais, as suas características
e os seus corretivos para as diferentes culturas;

e) Estudo sôbre os problemas de irrigação e drenagem;
d) Estudos sôbre erosão, seus efeitos e meios de contrôle;
e) O aperfeiçoamento (los diferentes métodos e processos cul-

turais das principais plantas úteis do Estado;
f) Constatar a influência das pragas e das doenças sôbre as

plantas, sôbre a produção agrícola em geral e, especialmente, os
meios de preveni-las e combatê-las;

g) Estudos sôbre os problemas econômicos e sociais do meio
rural mineiro;

li) Estudos sôbre os problemas florestais do Estado;
i) Estudos sôbre os problemas concernentes ás indústrias

rurais;	 -
j) Estudo sôbre o emprêgo racional das 1áquinas agrícolas;
k) Estudos sôbre a introdução e aclimatação de plantas e

animais que possam ter valor para o Estado;
1) Coletar dados meteorológicos indispensáveis á interpreta-

ção dos resultados experimentais obtidos em Viçosa e em outras
estações experimentais do Estado e do País.

Art. 118 - Os trabalhos experimentais se aplicarão, de pre-
ferência, às questões de mais premente solução para o muelhoramnen-
lo ela produção e do meio rural.

Art. 119 - As estações experimentais dependentes (Ia E. S.
A. V., inclusive a estação experimental anexa, serão chefiadas por
técnicos de reconhecida competência, contratados pelo Diretor da
Escola de acôr(lo com o parecer do Conselho Técnico de Experi-
nuentaçiio e Pesquisa.

-
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§ 1.0	Os chefes das estações experimentais deverão dirigir
e coordenar os trabalhos técnicos e administrativos das estações.

§ 2 9	Deverão executar, em colaboração com Os professôres
interessados, todos os projetos aprovados pelo C.T.E.P..

§ 3.' - - Os chefes das estações experimentais residirão obrigs-
tèriamente na estação e não poderão afastar-se da sede das mes-
mas, por mais de 24 horas, seio prévia licença do Diretor (Ia Es-
cola.

Art. 120 -- O pessoal técnico para os tral)alhos das estações
experimentais será contratado pelo Diretor, de acôrdo (0111 o pa-
recei- do Conselho Técnico de Experimentação e Pesquisa.

§ 1. - As admissões dos contratados serão feitas em caráter
interino.

§ 2.0 - O pessoal técnico e o pessoal burocrático e subalterno
serão admitidos á ine(li(la (],as necessidades e de acôrdo coni as
leis e regulamento ciii vigor no Estado.

Art. 121 - O Conselho Técnico de Experimentação e Pes-
quisa será constituído de três professôres nomeados pelo Diretor.
porém, indicados pia Congregação em votação secreta.

Pargrafo único. A renovação (lêste Conselho será feita trie-
nalmente, podendo haver reeleição, obtendo o candidato unia vota-
ção igual ou superior a 75%.

Art. 122 - Ao Conselho Técnico de Experimentação e Pes-
quisas compete:

a) Julgar os projetos experimentais apresentados pelos che-
fes das estações experimentais, pelos professôres e outros interes-
sados, submetendo-os á Diretoria para a respectiva aprovação;

h) Fiscalizar a execução dos projetos;
e) Propor ao Diretor nomes de técnicos para a chefia das

estações experimentais e demais trabalhos técnicos.
(1) Julgai- os relatórios (los chefes(Ias estações experimentais

e do pessoal técnico, encaminhando-os á Diretoria com seu parecer.
e) Elaborar o regimento interno dos trabalhos de experimen-

tação e pesquisa e resolver com o Diretor os casos omissos no pre-
sente regulamento, no que diz respeito a êstes trabalhos;

f) Apresentar, anualmente, à Diretoria sugestões sobre os re-
Sulta(kos dos trabalhos experimentais (la Escola.

Art. 123 - 1) Conselho Técnico (te Experimentação e Pes-
quisas reunir-se-á uma vez por mês, ordinàriamente, e extraordi.'
nôriamente, quando solicitado pelo Diretor.

Art. 124 --- A Escola manterá um laboratório de análises e
interpretações dos dados experimentais.

Art. 125 - Todo o pessoal técnico das estações experimentais
fica sujeito ao regime de tempo integral.

Art. 126.,— Para maior eficiência, os trabalhos de experimen-
tarão e pesquisa, nas estações expciimllentais e em outras secções
tia i.scoia, poderão constituir uma divisão sem característica de
departamento autônono, mas tão s)niente lgm-upanient() 'Ir técnicos
com o fim de facihiar a coordena;u l Ini1tiva tcnica dos
referidos trabalhos experimentais.
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CAPITULO XVI

Do extensão agrícola e fomento

Ai-t. 127	A Escola realizará, visando o melhoramento di
pIO(lUÇãO agropecuária do Estado, os trabalhos de extensão agrícola
que terão por fim

j ) O ensino direto aos agricultores;
i) A propagação de culturas econômicas, de mimétodos efi-

ci(Iiks (te produção agrícola, tratamento e criação racionais de ani-
lomnésticos

c) Disseminação de conhecimentos úteis á economia rural;
1) Fornecimento de sementes, mudas e repi-odutores
Art .128 - Paia os fins Previstos no artigo anterior, a Escola
cursos breves de diferentes modalidades, bem como prestara

iccimentos sôhi-e quaisquer assunto,, técnicos relacionados com
a produção e defesa agropecuárias.

Parágrafo único	Os cursos breves se comporão de:
a) Seman a cio Fazendeiro;
Ii) Ensino ambulante;
e) Ensino ministrado em exposições agropecuárias;
d) Excursões de pi-ofessôres alunos às fazendas para ensi-

no direto a agricultores;
e) Circulares, boletins e informações diversas através da im-

prensa, rádio e outros meios de divulgação.
Art. 129 -- Os trabalhos de eãtensão agrícola se aplicarão, de

picícrência, ás questões (te interêsse prático e imediato para os
fa,ii (leiros -

Art. 130 - O Diretor da Escola, ouvido o Conselho Depai-ta-
I)(Y til, designará uni professor para superintender e orientar os
trala!hos de extensãõ agrícola.

Art. 131 - Os trabalhos de extensão agrícola terão um regi-
meito próprio aprovado pelo Conselho Departamental.

Art. 132 Os trabalhos de extensão agrícola, em futuro, p0-
terão constituir uma divisão sem características de departamento
autônomo, mas tão sômente uni agrimpani( , ilto de técnicos e de sec-
ções, visando assegurar uma ação (Ia Escola mais amnpla e eficien-
te, no meio rural.

CAPITULO XVII

Dos Serviços

Art. 133 --- A Escola, para atender aos diversos fins
tirados neste regulamento, manterá os seguintes serviços:

a) Serviço de Internato;
b) Serviço de Educação Física e Desportos;
c) Serviço de Saúde;
d) Sei-viço de Biblioteca;
e) Sei-viço de Publicidade.
Art. 134 - Êsses serviços, diretamente subordinados i

ria, obedecerão ás normas prescritas neste regulamento.
Parágrafo único. O Serviço de Saúde obedecerá ainda

regimiieuto próprio, aprovado pelo Conselho Departaiuntal.

es i, ac i -

Dire-

a um
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TITULO 1
Do Serviço ele lulernalo

Ait 135 A Escola manterá o Serviço de Internato pira re-
sistência dos alunos e hosepdagem dos lavradores durante a 'Sema-i
na do Fazendeiro".

Art . 136 O Diretor da Escola será auxiliado na a ais-
tração do Serviço de Internato, por (luas encarregadas que supe-
rintenderão: unia, o dormitório e lavanderia, a outra o refeitório
e a cozinha.

§ 1. --- As encarregadas serão admitidas pelo Diretor, de ieôr
do com os dispositivos dêste regulamento no que for aplicáv(-l.

§ 2. - Subordinado á encarregada do refeitório e cozinha
será admitido um cozinheiro para dirigir a cozinha.

§ 3. --- O corpo de funcionários do Serviço de Internato po-
derá ser aumentado desde que assim o exijam as necessidades do
Serviço, a critério do Diretor.

Art. 137 - As taxas (te internato deverão ser pagas adianta-
damente.

§ I - Nenhum aluno poderá ser admitido nos dormitórios e
refeitóriosemà apresentação da prova de pagamento da taxa a
que estiver sujeito.

§ 2. --- Os lugares serão reservados pela ordem de 1wng.,oniento
do depósito de sinal.

Art. 138 No internato será adotado o regime de responsa-
bilidade pessoal, sendo a disciplina mantida pelos próprios alunos,
de acôrdo com o regimento interno da Escola.

Art. 139 --A Diretoria poderá suspender o aluno do Interna-
to, atendendo aos interesses do estabelecimento.

TITULO II
Do Serviço de Educação Física e Desportos

Art. 140 --A Escola manterá o Serviço de Educação Física
e Desportos, com o fim de aperfeiçoar as condições físicas de to-
(los OS alunos e servidores.

§ 1.0 - A educação física e prática de desportos serão obriga-
tórias para os alunos nos dois primeiros anos.

§ 2. - Sàmente poderá ser dispensado da prática de educa-
ção fi:;icn e desportos o aluno que, por motivo de saúde, provar a
impossibilidade de fazê-lo, com atestado (lo médico especializado.

§ 3. -- Os alunos fisicamente deficientes ou defeituosos es-
tarão obrigados, nos têrmtos dêste regulamento, à freqüência aos
exercícios de educação física, mas só executarão aqueles que lhes
forem especialmente prescritos pelo médico especializado.

§ 40 Quanto à freqüência, os alunos ficarão sujeitos às dis-
posições do art. 21 e seus parágrafos, sem direito, porém, ao exa-
me de segunda época.

Art. 141 - A Escola manterá a Associação Atlética Acadêmi-
ca (le que trata o Decreto-lei federal n. 9 3.671, de 15-9-1941,
cujos estatutos serão aprovados pela Congregação.

Art. 142 -- A Escola organizará, com a colaboração da As-
sociaçân Esportiva Esaviana, excursões esportivas visando o inter-
câmbio com outros estabelecimentos ou instituições do País.

pai-agrafo único	Estas excurSoes e	ti(i cuiimpctiçoc5 serão
las pelos estatutos da Associação Esportiva Esaviafl'a.
Art. 143 O serviço de educação física e desportos será su-
nten (lido por uni professor devidarnente habilitado, contrata
nos têrmoS dos parágrafos 1. 0 e 2. (lo artigo 66 dêste regula-
10.parágrafo único --- O serviço (te, educaçãO	 ta

física e (tCSpOl'tO'
os auxiliares que forem necessrios,admitidos por propos

Diretoria. ouvid apiofessor superintende nte do serviço.

TITULO III
Lo Serviço de Saúde

Art. 144 - O Serviço de Saúde da Escola terá por fim zelar
tio licimi esta(lo (te saúde de seus alunos e servidores.§ 1. --- Auxiliará a administração do Serviço de Saúde um
nselho Administrativo, presidido pelo Diretor e composto de
neo membros: médico do serviço e quatro representantes, res-
ectivi(inente, de corpos docente, discente, administrativ os e ope-

ários. 2. - - Será rigorosamente exi gido o bom estado de saúde
te tolos os servidore s e alunos do estabelecimento.

30 
Para a amiSSão a qualquer serviço do estabeleciillen-

o, será exigido atestado médico, fornecido pelo chefe do Serviço
de Saúde ou p01- 

outro médico, a critério do Diretor-.
\rt. 145 - Todos os servidores v alunos farão parte dêste

Ser iço. Aos alunos cobrar-Se-á urna taxa anual estabelecida l)Or
êste regulamento - Aos servidores será descontada uma contribui-ii)L1i
ção estipulada pelo regimento interno do Serviço de Saúde.

§ 1.
- - As contribuições arrecadadas (los servidores serão

depositadas em uni Banco, em nome olo Serviço de Saúde, pelo
tesoureiro eleito pelo Conselho Administrativo.

§ 2.
-- 

As despesas do Sei-viço (te Saúde serão autorizadas
pelo l)iretor, ouvido o Conselho Administrativo.Art. 146 - O Serviço de Saúde será chefiado 1)Or uni médico
de reconhecida competência, que terá as honras de professor, e
cuja admissão, na Escola, se fará de acôrdo com as leis e regu-
Izuento em vigor no Estado.Art. 147 - Além do médico, o pessoal (10 Serviço de Saúde
coml)reendera uni farmacêutico C dois auxiliares com prática de
enfermagem, todos sujeitos, além do horário estabelecido, também
aos Chiflhiid0 de urgência -

§ 1.
- () r,:rmaCêUtico, os enfermeiros e demais auxiliares

serão admitidos pela Diretoria (la Escola, ouvido o médico do Ser-
viço te Saúde, de acôrdo com as normas estabelecidas pela le-
gislação estadual vigente.

§ 2. - O corpo de funcionários do Serviço de Saúde poderá
ser ampliado, a critério da Diretoria, e de acôrdo com neces-
sidades (lo Serviço.148 -- Ao médico do Serviço de Saúde competirá:

ai	Chefiar o Serviço de Saúde, ficando responsável direto
perante a	 interno.

Diretoria pelo bom funcionamento (lo mesmo e pelo
CUIOT)riiO('nt0 do respectivo regimentob) --Atender s pessoas previstas no regimento interno do
Serviço.
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e)	Zelar pela boa conscrvaçao rhr	i IIoic	'lii mate-
rial do Serviço, pelos quais ficará rcsjioirsóvel

d) - Apresentar, anualmente, ao Diretor, um resumo dos
trabalhos executados, com os esclarecimentos técnicos necessários.

e) - Realizar preleções em reuniões gerais, quando para isso
designado pela Diretoria.

f) l)eseinpenliar quaisquer conus.s5es inerentes á u:r pio-
fissão, por designação da Diretoria.

Art. 149 - Ao farmacêutico compete, além das atribuições
inerentes ao cargo:

a) - Zelar pela boa conservação da farmácia da Escola.
b) - Apresentar à Dirtoria, por intermédio do Chefe do Ser.

Viço de Saúde, um relatório anual de suas atividades.
e) - Desempenhar, por desi ori ação da Diretoria, qua quer ro-

missão compatível com as suas funções.
Art. 150 A Diretoria contratará, mediante contrato espe-

cial, um dentista, cujo gabinete dentário funcionará junto ao Ser-
viço de Saúde da Escola.

Parágrafo único - O Diretor da Escola expedirá, quando jul-
ga rnecessário, as normas para o funcionamento do gabinete den-
tário.

1'1TIJLO IV

1)o Serviço de Biblioteca

Art . 151 -- O Serviço de Biblioteca terá por fim angariar e
guardar obras úteis á agricultura e que possam auxiliar a assimi-
lação pelos alunos das matérias ministradas pelos professôres ou a
êstes servir de orientação nos seus trabalhos de pesquisa e expe-
rimentação.

Art . 152	O pessoal da Biblioteca compreenderá, alrn do
bibliotecário, dois auxiliares rio serviço.

Parágrafo único - Os auxiliares da Biblioteca serão admiti-
dos pela Diretoria da Escola, ouvido o Chefe do Serviço da Bi-
blioteca, de acôrdo coar os dispositivos dêote regulamento, no que
fôr aplicável.

At. 153 O Serviço de Biblioteca será chefiado por um en-
genheiro agrônomo e especializado no assunto, devendo ter co-
nhecimento de inglês, francês e espanhol.

Parágrafo único - A admissão do bibliotecário será feita de
acôrdo com a indicação da Congregação, respeitadas as exigên
cias da lei estadual.

Art. 154	Ao bibliotecário competirá:
a) - Organizar, administrar e zelar a Biblioteca da Escola.
b) Catalogar tôdas as obras, segundo fichas de assunto €

auto!-.
e) Submeter á aprovação do Conselho Departamental, unia

vez por- alio, na primeira quinzena tio mês de novembro, uma lista
das obras a serena adquiridas e das revistas e jornais a serem as-
sinados, lista esta organizada em colaboração com os professôres
da Escola.

d)	Fa:er, por ordena do Diretor, tradução de correspondên-
cia e (le publicações estrangeiras de valor paia a Escola.
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C) --	Telii	eieçc, (-iii reuniões geraE, quando designa-
trela 1) ireI') ri 1

f)	Desempenhar, por designação da Diretoria, coliiissao c0111-
V(-] ('0111 :i.-,(.1105 funcaes -

TITULO V

J)n Serviço de Publicidade

Art. 155 --A Escola manterá o Serviço de Publicidade com
o fira de imprimir e publicar os seus trabalhos técnicos e de di-
yuigaç5o, heiri corno, preparo de fichas e outrc s impressos neces-
sírios às diversas exigências administrativas da instituição.

Parágrafo único	Manterá oficinas de impressão e outros re-
cursos indispensáveis à confecção dos trabalhos acima mencionados.

Art. 156 - O Serviço de Publicidade será constituído de duas
secçiva : de oficinas gráficas e a (te mimeógrafo, seu rio superin-
enil rias, respectivaillente, pelo tipógrafo e pelo milfleOgiafistli OU

outros funcionários administrativos designados pela Diretoria.
l.	O tipógrafo e o mimeografista 5O admitidos l)(1)

Diretor, de acôrdo com os dispositivos dêste regulamento, no qi
fôr aplicável

§ 2. v - A critério da Diretor-ia, o número de funcionários
Serviço de Publicidade poderá ser ampliado, desde que assim
cxigl reni as necessidades do mesmo.

Art. 157 -- - O diretor poderá designar um professor para auxi
lií-lo na administração dêste serviço.

1\rt. 158 -- Tôdas as publicações e im l) l'essos da Escola, sei-5i0

 por um revisor oficial, designado pela l)iretor e Só serão
iiapr( (.(,5 ((l\' P!o	lste

(AP1TULO XVII]

fln durinistração da J

Ari. 159	A Escola Superior de Agricultura, subordinada á
Secrat:riia (Ia Aricultura. Indústria, Comércio e Trabalho, será

ia istrada por uro Diretor.
Aet . 160 - - A arlioriiristra(' ao da Escola terá a seguinte orga-

nizIrção
Diretoria;

h)	Secretaria;
e) Contadoria;
d) Almoxarifado;
e) Portaria;

1. - Farão parte da Diretoria:
1) Gabinete do Diretor;
2) Protocolo;
3) Apntadoria
4) Gabinete fotográfico;
5) Gabinete de desenho;
6) Encarregados de serviços;
7) Garage.

2. - Haverá junto à Contadoria uma Tesouraria.

	

1,	l'l'c4)i(tGr	le	tia iças	rt1iiC iitleta.o os elocar-

F
Ii
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regados de Departamentos e seus auxiliares que S) os encarrega-
dos da secção.

§ 4 • Q - - Tôdasas dependências administrativas furei niro
de acôrdo com portai-ias baixa:s pcl Diretor.

Art. 161 - O Diretor, o Secretário, o Contador e o Porteiro,
formarão o corpo I)rôprialncnte administrativo da Escola.

§ 1. -- Os demais cargos (te natureza administrativa serão
preenchidos deac ôrdo com as necessidades da Escola e a crité-
rio do Diretor.

§ 2. - A admissão do pessoal, para os cargos de que ftata
o parágrafo anterior, será feita tendo em vista as normas estabe-
lecidas na estruturação do pessoal na Secretaria da Agricultura.

TITIT1,0 1
Do Diretor e SilOs atribuições

Ai-I. 162	A administração geral da Escola ficara a cargo
do Diretor.

§ 1. - Em seus pequenos impedimentos o Diretor designará
o seu substituto, escolhido entre os chefes de Departamento, dando
disso ciência ao Secretário (Ia Agricultura.

§ 2. Nos impedimentos superiores a 30 dias, o substituto
do Diretor será designado pelo Secretário da Agricultura, dentre
os professôres Chefes de Departamento.

§ 3. --- O Diretor será nomeado eni comissão pelo Governa-
dor do Estado, devendo a escolha recair em um dos profissionais
diplomados em agronomia constantes da lista tríplice apresentada
pela Congregação da E. S. A.  V.

Art. 163 •-- Além de quaisquer mitras atribuições constantes
dêste regulamento ou das demais leis e regulamentos estaduais, ao
Diretor da E.S.A.V. compete:

a) -- Superintender, determinar, ordenar e coordenar os tra-
balhos a cargo da Escola, e os que lhe forem determ i nados pelo
Secretário da Agricultura

h)	Convocar e presidir as reuniões da Congregação e do
Conselho Departamental.

e) Presidir ou mandar presidir às reuniões gerais, indican-
do os oradores e orientando os assuntos a sei-em tratados.

d) - Fiscalizar, direta ou indiretamente, o desempenho, pe-
los professôres, de seus deveres de magistério, promovendo, na me-
dida cio necessário, as modificações na orientação dos trabalhos
e dos programas do ensino.

e) - Tomar conhecimento, por intermédio do Conselho Téc-
nico de Experimentação e Pesquisas, dos planos experimentais or-
ganizados pelas diversas dependências da E.S.A.V.

f) Determinar, ampliar e l i mitar as atribuições dos funcio-
nários técnicos e administrativos do estabelecimento, designando-
os de acôrdo com as necessidades do Serviço, para os trabalhos
na própria Diretoria ou em qualquer (los departamentos ou sec-
ções da Escola, ouvido o Conselho Departamental.

g) Propor a modificação dos quadros ou a remoção do pes-
soal da E.S.A.V., respeitadas as disposições dêste regulamento.

h) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento, assim
como as determinações do Secretário (Ia Agricultura relativas aos
serviços a seu cargo.

- - Fiscalizar o piocedioseimio dos alunos e dos servidores
do E;ia1)elecirnentO, aplicando ou propondo a aplicação das pena-
!idades previstas J)OF êste regulamento, assini corno mias contantes
do Fotatuto (]os Funcionários Públicos Civis do Estado.

j) - Expedir as instruções necessárias ao bom andamento dos
serviços sob sua direção.

k) - Autorizar a prom-meaçaO ou a suspensão do expediente
em qualquer dependência da Escola, quando julgar isso necessário.

1)	Assinar ou manmlai- assinar a correspondência cia Escola.
m) -- Despachar os papéis cuja solução lhe pertencer, nós têr-

nos dos regulamentos ou instruções, e dar parecer naqueles que
dLl1(lerem cio despacho (te autoridade superior.

1)	Informar sôl)i-e os requerimentos de concessão de licen-
ça ,,.os funcionários e empregados, e despachar os referentes à jus-
Iieição das faltas e concessão de férias	ai e aojo, 1105 lêrmos
da respectiva lei elo vigor.

e)	Dai- I)OSSC aos funcionários.
Rubricar livros e documentos do Eatabelecirlsalito

- Rec-ehcr e ter sob sua guarda as (lotações orçamnentá-
ra 1(1-1-ecadam- as rendas de acôrdo com a legislação vigente e au-
torizar pagamentos e demais despesas orçamentárias da E.S.A.V. -

- -- Promovei-, junto à Sce i-et ana da Agric ltura, o pu-ecnchi-
0011 (105 lugares vgos 1)1)1 falia ou licença dos servidores (lo
Estabelecimento, assim corno admitir o pessoal diarista indispen-
sí\t aos serviços da E.S.A.V.

a) -- Distribuir e fiscalizar as residências, promovendo as
vistorias periódicas e ordenando as providências que se tornarem
necessárias à boa conservação das mesmas.

t) I'I-oihloveI- as niodifiaçõcs perntllnelltcs nas dependên-
cias da Escola, quando necessárias, depois de aprovados os planos
pelo Conselho Departamental.

u) - Organizar e propor à Secretaria da Agricultura, anual-
mente, o orçaimicato pala o exercício seguinte.

v) - Apresentai-, ao Secretário da Agricultura, cada ano, O

reilil ói-io circunstanciado mias ocorrências (10 exercício didático e
administrativo findo, indicando as providências necessárias para
a i naior eficiência (Ias ativida(?eS (Ia Escola.

x) - Autorizar aos seus subordinados viagens (te interêsSe
P51' O estahcicciOlcnlO e para a lgricnitllra e Pecuária do Estado.

z) -- ResolVem OS casos 101OhiIl istrativos OmiSSOS no presente
reanlanaento

iNi11
Do nessoal adrnixmislra/iV() e rias ((1('i!)O!Ç(5	 4

Art . 164 -- O Secretário será i(Imuti(iO llme(liallte a indicação
Cmgrcaçâo, devendo a nomeação de preferência, recai!- em

profissional de agronomia ou portador de título de curso superior.
Ai t . 165 -- Ao Secretário compete:
a) - Dirigis- todos os trabalhos pertencentes à	rctaria.
1)) - Lavram- as atas da Congregação do Conselho Departa-

(lento e os têrnios mie enti-ada elo cxercuíio doa	i-vidorcs titula-
dos cia Escola
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e) - Abrir e encerrar, assinando-os cmii o Diretor, lodos os
têrmos referentes a concursos, defesa de tese, colação de grau e
de posse dos funcionários.

(1) - Assinar os diolornas, certificados, certidões e atesPalos
que forem autorizados pelo Diretor.

C) - Preparar tôda a corresnondêneja da E. S . A. V. relativa
à parte de ensino.

f) Organizar e manter ciii (lia OS assentamentos de pro-
fessôres, funcionários administrativos e alunos.

- examinar os documentos dos candidatos a admissão e
transferência, informan(lo-os.

h) - Lavrar os editais de concurso para professor e de exa-
mes vestibulares e outros.

i) - Organizar o arquivo da Secretaria e z(1ar pela 511:1 (01'-servação;
j) Apresentar relatório (los t rabalhos da Secretaria, a anal-mente, até o dia 5 de janeiro;
k - Fazer preleções em reuniões gerais.
1) - Desempenhar, por designação da Diretoria, qualquer ()-

missão, compatível com as suas funções.
Art. 166 Serão considerados secretos todos os atos em ela-

boração na Secretaria, até que, completos, sejam (lados à publici-
dade, sob pena de punição por l)arte do infrator (lêste dispositivo.

Art . 167 - Em suas faltas e impedimentos o Secretário será
substituído pelo Contador ou um escriturário designado pelo Di-
retor.

Art . 168 - O Contador, chefe da Contadoria, será um profis-
sional em Contabilidade.

Parágrafo único - A admissão do Contador será feita de acôr-
do co"i a indicação do Diretor, oido o Conselho Departamental.

Art. 169	Ao Contador compete:
a) Dirigir os trabalhos (Ia Contadoria;
h) Organizar manter em (tia a contabilidade e a escrituração

da Esrola.
c) efetuar compras e vendas devidamente autorizadas pelo

Diretor.
d) Organizar, mensalmente, até o dia 20, as fôlhas de paganien-

to de todos os Servidores da E.S.A.V.
e) Organizar a proposta orçamentária, anual, de acôrdo com a

orientação do Diretor.
f) Organizar os pedidos de material, de acôrdo coi o orça-

mento e orientação do Conselho Departamental.
g) Ter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documen-

tos da contabilidade, bem como o arquivo da Contadoria.
h) Proceder, anualmente, com a colahoraçii, dos respectivos

responsáveis, ao inventário e a avaliação dos bens existentes ias
dependências da E.S.A.V.

i) Organizar e manter em dia o fichário de responsabilidade
do material do Estabelecimento.

j) Organizar relações mensais da receita e despesa da E.S.
A.V. e, anuajmente, o balanço geral.

k) Verfcar, ou mandar verificar, periôdicainente, o saldo (Ia
caixa da Tesouraria, em confronto com a escrita da secção.

1) Visar e conferir os documentos da despesa e os papéis que
importem em operações de caixa e em lançamentos nas escritas.

iii) cuinpiir e fazer cumprir tôdas as detrminações
tor relativas aos serviços a seu cargo.

Art. 170 -Em suas faltas e impedimento o Contador
Utui(lo por uni esciituráriO designado pelo Diretor.

A l . i 171 - Ao Tesoureiro compete:
a) arrecadaras rendas da E.S.A.V., mediante recibos.
h) Efetuar os pagamentos das despesas devidamente autori-

iadas.e) Ter sob sua guarda e responsabilidade as quantias arrecada-
das e as que lhe foreiii entregues por conta das verbas e adianta-Mentos.

d) Remeter, diàriainente, à Secção de Contabilidade, um bo-
lelimii t io movimento da Caixa, acompanhado de comprovantes.

Art. 172	Ao Almoxarife compete:
a) Receber, armazenar, distribuir todo o material (Ia E. S

.V. de acôrdo com a orientação do Diretor.
b) Fichar todo o material do almoxarifado de acôrdo com o

Contador.e) Distribuir o material do serviço, mediante requisição escri-
ta dos respectivos chefes.(1) Apresentar à Secção de Contabilidade, diàriamnente, rela-
ção io material fornecido, acompanhado dos comprovantes.

e) Conservar al)C1'tO o Almoxarifado durante o tempo que lhe
fôr determinado pelo Diretor.

Ai-t. 173 - Compete ao porteiro:
a) Ter sob sua guarda e cuidar do edifício principal, e de tu-

do ouanto pertencer à E. S - A. V . que não estiver Por estipulação
expressa neste regulamento, a cargo de chefe de Departamento ou
de Secção.

b) Manter em ordem e asseio o edifício e suas dependências.
e) Providenciar para que o edifio da E.S.A.V. diáriamen-

te Seja aberto antes (te iniciados e fechado depois (le lindos os Ira-
ball:s escolares, (te acôr(tO com o horário estabelecido pelo Diretor.

(1) Receber, expedir e distribuir tõda a corl. esl)Ofl(lêilc ia da
E.S.A.V., depois de devidamente protocolada.

e) Dar à Diretoria ocorrência de quaisquer danos verificados
no edifício principal e proximidades.

f) Manter em ordem o regi .stro de visitas da E.S.A.V.
g) Recolher, de acôrdo com o Secretário da E. S . A. \T, as

cadernetas de aulas, entregando-as à Secretaria.
li) Recolher, diàriamente, os carbvs de aulas, cnlregandoos

à Diretoria.
Art. 174 - Ao Apontador compete:
a) Percorrer, diárianiente, tôdasas secçãea(te 1 rabalho da

E.S.A.V., tomando o ponto do pessoal.
b) Receber dos encarregados de serviço, diariamente, as fi-

dias de milo de obra, organizando o ponto mensal respectivo.
c) Superintender o serviço de ronda.
d) Tomar providências em caso de incêndio ou em outra

qualquer eventualidade grave.
e) Percorrer, pelo menos quinzenalmente, todos os domínios

da E.S.A.V., dando ao Diretor ciência do estado das eslra(Ias, cêr-
das, l:ipuifles, etc.

f) Identificar o pessoal diarista da E.S.A.V.

(10 Dire-

será suhs-
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Art. 175 - O Desenhista e o Fotógrafo, além das atribui(,ãe
que lhes forem aplicáveis na qualidade de auxiliares de SeF iço,
ficam incumbidos da execução de todos os trabalhos da Escola, re-
ferentes às suas funções.

Art. 176 - Aos Mestres de Oficinas compete:
a) Manter sob sua guarda e responsabilidade todo o niaterial

da oficina que lhe fôr confiada.
b) Ministrar aos alunos o ensino prático de sua profissã , de

acôrdo com o horário estabelecido e programa aprovado.
e) Distribuir serviços entre os seus auxiliares.
d) Executar e fiscalizar trabalhos que lhes forem determinadas

pelos Chefes de Departamentos ou secção, a que estiverem sutmrdi-
nados, dentro do horário a que estiverem sujeitos.

e) Organizar, diáriamente, o ponto do pessoal da oficina , eu.
tregando o cai-tão de mão de obra ao apontador.

f) Comparecer às reuniões que forem (tetemminadas pelo Diretor
Art .177 - Os mestres de oficinas obedecerão o horário êmÇ.

tico aos de seus subordinados.
Art. 178	Aos Encarregados de Serviço, que serão, de prefe-

rência, técnicos agrícolas, compete:
a) Executar e fiscalizar os trabalhos que lhes foram determina-

dos pelos Chefes de Departamento ou secção a que estiverem subor-
dinados.

b) Distribuir serviços aos operários, de acôrdo com a orien-
tação do chefe do Departamento ou secção.

e) Tomar o ponto diário do pessoal que lhe fôr subordinado,
entregando o cartão de mão de obra ao apontador.

d) Responsabilizar-se pelo material, animais, ferramen[as e
outros valores que lhes forem entregues.

e) Obedecer e fazer obedecer os horários a que estiverem su-
jeitos -

f) Comparecer ás reuniões que foreiri determinaelas-pelo Diretor.
Art. 179 - Os encarregados de serviço obedecerão o horário

idêntico ao de seus subordinados.
Art. 180 - Aos demais funcionários incumbe realizar os traba-

lhos que lhes forem determinados pelos chefes , a que estiverem su-
bordinados, ele acôrdo com a orientação do Diretor.

CAPITULO XIX

Das faltas, licenças e férias

Art. 181 --As faltas, licenças e outras interrupções de exerci-
cio (los funcionários da E.S.A.V., obedecerão às normas estabele-
cidas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

§ P Fica estabelecido o prazo de 15 dias para o funcionário
da Escola apresentar o relatório na caso de viagem em serviço, co-
missão ou excursão sob pena de perda das diái-ias a que tiver direito.

2.	Êsse prazo poderá ser prorrogado, a critério da Diruuria.
Art. 182 -- O Diretor, Secretário e Professôres terão direito

anualmente, a 45 (lias de férias os demais servidores a 20 dias, obe-
decidas as prescrições a êste respeito estabelecidas pelo Estatuta dos
Funcionários Civis do Estado.
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§ 1.	Somente poderão entrar em gôzo de férias os servido-
res que se tiverem desobrigado (los relatórios anuais a que estiverem
sujeiLos, devendo ainda os professôres apresentai- os programas l)O
o a i seguinte -

2.	O Diretor só entrará em gôzo de férias mediante entendi-
mento j)tCVie) (UI ()	e(eeaiio da Agreedi	e

CAPITULO XX
no JC(/IIJCL (/iSCipliflaJ.' e (Ias J)eIíIleí(ieJeS

Art. 183 Caberá ao Diretor a responsabilidade dii fiet aba
vância •dos preceitos de boa ordem e dignidade por parte dos ai e
e da servidores da Escola.

Art. 184 --O regimento interno d 0 Escola estabelecerá as n
mas de conduta a que ficarão sujeitos o pessoal docente e admie
tralivo e o pessoal discente.

Art. 185 - As penalidades dos Servidores (Ia Escola ohie
cerú) aos dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos Ci
do tLstado.

Art. 186	As penas disciplinares (los Ifleml)roS do corpo
tente serão

a) Advertência.
b) Admoestação.
e) Suspensão.
(1) Cassação ela matricula
e) Expulsão.
§ 1	Para o efeito elas penalidades acima, as infraçõs

alunos classificam-se em:
a) Faltas leves.
1)) Reincidência em faltas leves.
(-) Faltas graves ou fraudes em satei Ei eia,piavik ou exame
(1) Faltas com agravantes.
e) Faltas gravíssimas, tais como: nocividade à segurança

Escota, à disciplina, à moral e às leis do País.
§ 2 - São competentes para aplicar penas de que ti-ata

artigo:
a) O Diretor ou qualquer membro do corpo docente, no

da alínea ''a''.
ii) O Di ret ar, também no caso da alínea "b" e, até 8 (lias,

(55(1 (Ia alínea ''e"
e) A Congregação, no caso de tôdas as demais penalidade
Art. 187 - Das penas disciplinares aplicadas caberá rccur

autoridade imediatamente superior, salvo os casos previstos 1

Regulamento.
Art. 188 - - Os prejuízos verificados no estabelecimento por

pa ou desídia de qualquer servidor ou aluno, sero indenizados
respectivo valor.

LL 1 --- -A cobrança das indenizações, quando recair em ele
far-ee-á descontando-se no depósito de garantia ou diretamente
responsáveis.

§ 2	Se o culpado fôr um servidor ela Escola, ser-lhe-á
conta	 I)da, nos vencimentos a respectiva imuortâflcia

§ 39 - Essa indenização será efetuada sem prejwzo elae
mais penas indicadas para 	caso.

Ci-
'e

de-
vis

(lis-

dos

da

êste

caso

no

S.
sO à
teste

('til-
J)ClO

[mIOS,
dos

des-

de
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Art . 189 -- As penalidades de adtiio sl.aoo, -as 'oãu e afasta-
mento definitivo dos serviços dos diaristas, serão aplicadas pelo Di,
retor de acõrdo com os chefes (te Departamento

Art. 190 - lncorrerflu em penalidades
a) Todos os que infringirein dispositivos regulanientavcs.
b) Aqueles que, sem causa justificada, deixarem de compare-

cer ao exercício de suas funções.
c) Todos os que faltarem com o devido respeito aos su1)erjO-

ses hierárquicos e à própria dignidade da Escola.
d) Quando concorrerem para a implantação (Ia desarmonia

rio estabelecimento.
e) Aqueles que abandonarem suas funções até 30 (lias.

CAPITULO XXI

Das Disposições Gerais

Am[. 191 -- Serão consdierados feriados na E.S.A.V., aRin do
dias de luto e (te festas nacionais e estaduais, o dia 13 de maio. (Lfl.
siderado feriado (Ia Escola, sob a denominação de o "Dia da Co]Puita"

§ 1. 9	No caso de, por motivo (te luto ou festa, serem di -reta-
dos pelo govêrno vários dias feriados, será observado pela Escola
apenas o primeiro.

§ 2. - As datas nacionais deverão ser convenientemente come-
moradas com a assistência de todo o pessoal da Escola.

Art. 192 - O Diretor da Escola, de acôrdo com o artigo 52 e
seus parágrafos, solicitará do Govêrno do Estado, as verbas neces-
sárias aos estágios dos professôres nos estabelecimentos de ensino
nacionais e estrangeiros.

Art. 193 - A E.S.A.V. poderá ser visitada em qualquer dia
útil, das 8 às 16 horas, de acôrdo com as instruções baixadas pela
Diretoria

Art. 194 - A escrituração econômica de cada departamento
ou secção será orientada pelo Departamento de Economia Rural,
com a colaboração do departamento interessado.

Art. 195 - O corpo discente da E. S.A. V. deverá organizar uma
associação destinada a criar e desenvolver o espírito da classe a ute-
fender os interêsses gerais dos alunos e tornar agradável e educativo
o convívio entre os membros do corpo discente.

§ 1. Os estatutos da associação referida neste artigo seilo
submetidos ao Conselho Departamental.

§ 2. - Dêstes estatutos deverá fazer parte o código de íLica
dos estudantes, no qual se prescrevam os compromissos qsle assu-
mem de estrita probidade na execução de todos os trabalhos e pro-
vas escolares, de zêlo pelo patrimônio moral e material (Ia E.S.A.V,
e de submissão dos interêsses individuais aos da coletividade.

§ 3. Os alunos de todos os cursos da E.S.A.V. deverão fa-
zer parte da associação de que trata êste artigo.

§ 49 - A E.S.A.V. consignará, anualmente, em SUO peoTomota
orçamento, a título de auxílio, uma subvenção para que possa a

associação manter as suas finalidades.
Art. 196 - Além do período normal de aulas a que estão su-

jeitos os professôres, de acôrdo com o horário fixado pelo Conselho
Departamental, fica estabelecido o horário de 8 às 11,30 e de 13,30 às

l6,3(i para o expediente da E.S.A.V., com exceção dos sábados, em
upa o expediente do prédio principal durará sàmente (te 8 às 12
horas, durante o qual é obrigatória n presença de todos os funcio-
nários técnicos e administrativos no serviço.

Art. 197 A qualquer aluno ou servidor do estabelecimento se-
ri vulado o uso de armas proibidas, abuso do álcool e a prática (le
jogos de azar.

Art. 198 --- A Escola manterá uma banda de música, regida por
uma Maestro.

Parágrafo único - O maestro, além da regência da banda, de-
verá ministrar o ensino de música aos alunos e servidores, que
o desejarem, é ter sob sua iesponsabilidade os instrumentos e a
Casa (te música.

Art. 199 - O pessoal docente e administrativo da E.S.A.V.
perceberá os vencimentos fixados em lei.

Ai-t. 200 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvi-
dos pelo Diretor, pelo Conselho Departamental, e pela Congrega-
ção, na parte tocante a cada um.

Art. 201 -- Êste Regulamento só poderá ser alterado por pro-
posta da Congregação e mediante audiência prévia da Superinten-
dncia do Ensino Agrícola e Veterinário.

CAPITULO XXII
1)as Disposições Trans ilórios

Art. 202 - Enquanto não forem providos par concurso OS COl-

OS (te catedráticos, as cadeiras da Escola serão regidas por pro-
fessôres contratados pelo Secretário da Agricultura, dentre os Ad-
juntos ou, na falta dêstes, dos Assistentes das cadeiras, cabendo, nes-
se caso, aos professôres contratados, tôdas as atribuições conferi-
das por êstc regulamento aos professôres catedráticos, naquilo que
não ou ninar a legislação vigente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 (te março (te 1947.
AmolDEs UNS
José de Meio Soares de Gouvéa

DECRETO N.° 2.430, DE 5 DE MARÇO DE 1947

Restabelece a denominação do antigo municipto, têrmo e comarcfl
de Itab Ira

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e

considerando que a toponímia de cada povo está intimamen-
lo ligada à sua história e cultura, e que, portanto, não se deve alte-
rar sem o maior critério e prudência;

considerando que o nome Itabira, que nos veio do indígena, é
um dos marcos da nossa história territorial, política e econômica,
figurando em inúmeros documentos, estudos e tratados nacionais
e estrangeiros, que interressam ao patrimônio material e morai de
Minas Gerais, bem como nos livros de quase todos os viajantes que,
desde mais de um século, têm visitado a terra mineira;
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considerando que a denominação Itabira está ligada à geologia eco-
nômica do Estado de Minas Gerais;

considerando que dela se derivou o nome ital)irito (lado por
W. von Eschwege à rocha metamórfica, particuai-mente rira em
ferro, que encerra os maiores depósitos (te minério de ferro do
mundo, na região central do Estado de Minas Gerai9;

considerando que Itabira e Itabirito, são nomes cooagrados
pela lieralura geológica, e que a significação geográfica de um está
ligada à importância geo-econômica do outro, pois em todas as obras
clássicas se encontram referências àquelas designações, como se vêm
em Pluto Brasiliensis, Berlin, 1833, de W. L. vou Eschwege; As mi-
nas do Brasil e sua Legislação, de J. Pandiá Calógeras; Die Brn/eí,s-
chatze Des Staates Minas Gemes, Brasilien 1934, de l3runno von Frey.
berg; Treitise on Sedimentalion, de W. H. Twenhofcl; È!ude Piuli-
que des Roches, 1912, F. Rinne; Mineral Deposits, 1933, (te Waide-
mar Lindgren; Dana's Sstem of Mineralogy, vol. 1, Seventh Edi-
tion, revista por C. Palache, H. Berman e C. Frondel, e muitas ou-
tras obras notáveis;

considerando a inconveniência da mudança de designações ti-a-
dicionais de localidades, cujo papel histórico na evolução econômico.
social do País foi posto em relêvo pelas maiores autoridades rio as-
sunto;

considerando, além de tudo, que a mudança da denominação
do município, têrmo e comarca de Itabira se fêz com infração do ar-
tigo 16, (lo Decreto-lei federal número 311, de 10 (te março de 1938,
o que tornou ilegal e inexpressivo o Decreto número 839, de 13 de
junho de 1942, decreta:

Art. 1.	Fica restabelecida a antiga denominação de ltabira
para o atual município, têrmo e comarca de Presidente Vargas.

Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando és.
teDecreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de março de 1947.
AI.clDEs UNS
João Eunú pio Borges
Alfredo de Castilho

DECRETO N: 2.431, DE 6 DE MARÇO DE 1947
Transfere verba na Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio

e Trabalho, sem aumento de despesa
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usanuo da

atribuição que lhe confere o artigo 27, § 2., do Decreto-lei federal ri.,
1.202, de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica transferida a importância de Cr$ 75.000,00
(setenta e cinco mil cruzeiros) da verba 085-65 (8314) para a verba
086-24 (8313), do orçamento vigente da Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
Decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonle, aos 6 de aalça dv 1917,
Am.clDns UNS
José Soares de Matos
José de Melo Soares de GouvHi
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DECRETO N.9 2.432, DE 6 DE MARÇO DE 1947

Dó denominação ao Grupo Escolar de Major Ezequiel, município
de Alvinópolis

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
muas atribuições, resolve dar a denominação de "Desembargador
Barrelos Corrêa" ao Grupo Escolar de Major Ezequiel, município de
Alvinópolis -

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de março ile 1947.
ALCIDES LINS
ildefonso Mascarenhas da Silva

DECRETO N. 9 2.433, DE 6 DE MARÇO DE 1947

Transforma em Grupo Escolar as Escolas Reunidas de Pira punia, mu-
nicípio de Cordisburgo, e dá-lhe denominação esjueiut

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
atril)uiçoes, resolve transformar em Grupo Escolar, com a denomi-
naçào de "Cel. Domingos Diniz Couto", as Escolas Reunidas de Pi-
rapalua, município de Cordisburgo.

Palácio da Liberdade, em, Belo Horizonte, 6 de março de 1947.
ALCIDES LINs
Ilciefojiso Mascajen lias da Silva

DECRETO N.9 2.434, DE 6 DE MARÇO DE 1947

Concede outorga de mandato ao estabelecimento que menciona, para
ministrar o ensino normal de segundo ciclo

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve conceder outorga de mandato para ministram- o
ensaio normal de segundo ciclo, nos têrnios do artigo 2., (lo Decre-
to-lei federal n.° 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica (lo En-
sino Normal), e nos termos do parágrafo 2., artigo 4., do Decreto-
lei estadual n. 1.873, de 28 de outubro de 1946, ao Colégio Municipal
Ir Lavras.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de março de 1947.
ALCIDES LINS
Íldet'oiiso Mcxscaren lias da Silva

DECRETO N.' 2.435, DE 6 DE MARÇO DE 1947

Concede outorga de mandato ao eslabelecimentQ que menciona para
ministrar o ensino normal de primeiro ciclo

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve conceder outorga de mandato para minis-
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trar o ensino normal de primeiro ciclo, nos tértuos do artigo 2. 1 doDecreto-lei federal 11. 0 8.530, de 2 (te janeiro de 1946 (Lei Orgânica
cio Ensino Normal), e nos têrmos do § 1., artigo 4•9, do Decreto-lel
estadual n. 9 1.873, de 28 de outubro de 1946, à Escola Noija:d "Pa-
dre Messias", (te Jaboticatubas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de março ele 1947.
ALCIDES LINS
llde/ ansa Mascarenhas da Silva

DECRETO N.° 2.436, DE 6 DE MARÇO DE 1947

Concede outorga—de mandato ao estabelecimento que menciona, paro
ministrar o ensino normal de segundo ciclo

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, decreta:

Art. 1. - Fica passada a outorga de mandato concedida pelo
Decreto .n. 9 2.401, de 7 de fevereiro do corrente ano, , à Escola Normal
"Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento", de São Gotardo, para
ministrar o ensino normal de primeiro ciclo.

Art. 2. E' concedida à Escola Normal "Nossa Senhora do
Santíssimo Sacramento", de São Gotardo, outorga de mandato pala
ministrar o ensino normal de segundo ciclo, nos têrmos do artigo
2., do Decreto-lei federal 11.0 8.530, rte 2 de janeiro (te 1946 (Lei
Orgânica do Ensino Normal), e nos têrinos do § 2., do artigo 40 do
Decreto-lei estadual n.0 1.873, de 28 (te outubro dg 1946.

ALCIDES UNS
lldefonso Mascarenhas da Surra

Art. 1	Terão início a 20 de setembro de 1947 as provas a que
e refere o Dec. 2.340, de 14-12-1946.

ArE. 2. --Fica prorrogado o prazo a que alude o artigo 3•9,
letra "a", do Decreto ii. Q 2.182, de 18-12-1945, permitindo-se a inscri-
ção rte candidatos até 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada
para o início das provas.

Art. 3•0 - Hevogani-se as disposições em contrário, entrando
stc Decreto em vigor na data da sua publicação.

Palácio da Liberdade, em BeloBelo Horizonte, aos 12 de março ele 1947
ALCIDES LINS
llde(onso jvjascarcnlias da Silvu

DECRETO N. 0 2.439, DE 13 DE MARÇO DL 1947

Isenta do iinpsto territorial os sítios que menciona

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, tendo em
vista o disposto no artigo 19, § 1., da Constituição Federal, decreta:

Art. 1. 0 -- O imposto teritorial não incide sôbre sítios de área
não excedente a vinte hectares, quando os cultive, só ou com sua
fainítia, o proprietário que não possua outro imóvel.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto em vigor a 1.0 de janeiro (te 1948.

Palácio da Liberdade, Belo Florizonte, 13 de março (te 1947.
ALCIDES LINS
José Soares de Matos
José de Meio Soares de Gouvéa

DECRETO N. 9 2.437, DE 12 i) MAItC() D U 11,117

Declara emancipada a Colónia "Raul Soares", silrrud(i 1(0 mu nicípio
de Pequi

O Interventor Federal no Estado te Miaos (ek, rrsorrrlo das
suas atribuições e de conformidade cola o n. 3 do artigo 160 do De-
creto n.° 6.990, de 24 de setembro de 1925, resolve declarar eman-'
cipada a Colônia "Raul Soares", situada no lana lcÍ1)jo (te J'equi

Palácio da Liberdade, em Belo Horiz ate, 12 te ar	1247.
ALCIDES LINS
José de Melo Soares de Gour((I

DECRETO N.° 2.438, DE 12 DE MARÇO DE 12t7

Estabelece nova data para o início das provas a que se 1e/eI-e o De-
reto n. 0 2.340, de dezembro de 1946 e prorroga prazo a que alude

o artigo 3.°, leira "a", do Decreto nY 2.182, de dezembro (te 1945
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, decreta:

DECRETO N.° 2.440, DE 11 DE MARÇO DE 1947

Dá a denominação especial de "Cristiano Machado", ao grupo esco-
lar de ltaú de Minas, município de Pratápolis

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar a denominação especial (le "Cristiano
Machado" ao grupo escolar de Itaú de Minas, município de Pratá.
polis .

i > aláeio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de março de 1947.
ALCIDES LINS
lide foiiso Mascarenhas da Silva

DECRETO N. Q 2.441, DE 14 DE MARÇO DE 1947

Transforma eia Grupo Escolar as Escolas Reunidas de Rio Acima,
município de Nova Lima

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve transformar em Grupo Escolar as Escolas

-J



-
380

Reunidas "Honorina Giannetti", de Rio Acima, município de Nova
Lima.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de março de 1947
Aicinas LINS
lide fonso Moscarenhas da Silva

DECRETO N. 2.442, DE 14 DE MARÇO DE 1947

Transforma em Grupo Escolar, com a mesma denomina ..,-t o , as Es-
colas Reunidas "Almirante Barroso", de fui: de ],'ora

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerois usando de suas
atribuições, resolve transformar cai Grupo Escolar, coam a mesma
denominação, as Escolas Reunidas "Almirante Barroso", (te Juiz
de Fora.

Paláêio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de março de 1947.
ALCIDES UNS
]Ide/ouso Ma,s'ccmj-enhus da Silva

DECRETO N. 2.443, DE 14 DE MARÇO DE 1947

Transforma em Grupo Escolar, com a mesma denominação, as Esco-
Ias Reunidas "Desembargador Horúcio Andrade", de Ouro l'ielo

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve transformar em Grupo Escolar, coma a mes-
ma denominação, as Escolas Reunidas "Desemulargador Horácio An-
drade, de Ouro Preto.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de março de 1947.
ALCIDES LINS
Ildefojiso Muscarenhas da Silva

DECRETO N. 2.444, DE 14 DE MARÇO DE 1947

Cria o 2.1 grupo escolar na cidade de Patos de Minas. com a deno-
minação especial de "Iônego Getúlio"

O Interventor Federal no Estado (le Minas Gerais, usando (lo suas
atribuições, resolve criar o segundo grupo escolar na cidade de
Patos de Minas, com a denominação especial de "Cônego Getúlio,'.

Palácio da Librdade, em Belo Horizonte, 14 de março de 1947.
ALCIDES UNS
llde/oii,o ?kjascarenhas da Situa

l)ECREi'O N. 2.415, DE 14 DE MARÇO DE 1947

denominação Especial ao grupo escolar da cidade de Águas
Formosas

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
huições, resolve dar a denominação especial de "Major Raimundo
císsilno" ao grupo escolar da cidade de Águas Formosas, criado

Decreto-lei n. 9 1.723, de 29 de abril de 1946.
Palã('io (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de março de 1947.

ALCIDES LINS
lidef onso Mascarenhas da Silva

DECRETO N 2.446, DE 14 DE MAR(,',0 DE 1947
Ou1oija mandato ao estabelecimento que menciona, para ministrar

o ensino normal de primeiro ciclo
0 Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de

suas atril)uiçoes, resolve outorgar mandato para ministrar o ensino
nomeal de primeiro ciclo, nos têrmos (10 artigo 2., do Decreto-lei fe-
dei,ti ii. Q 8.530, de 2 de janeiro (te 1946 Lei Orgânica do Ensino
Normal), e nos têrmos do § 1., artigo 4•Q, do Decreto-lei estadual n.9
1.873, (te 28 (te outubro de 1946, à Escola Normal Municipa) de Bar-
bacena.

l'a!ái'io da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 (te março de 1947
AJ,CIDES LINS
11(1[ons) Mascarenhas da Silva

I)1CltET0 N. 9 2.447, DE 14 DE MARÇO DE 1947
Outorga inunda/o ao estabelecimento que menciona, para ministrar

o ensino normal de segundo ciclo

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
atrihL'liÇões, resolve outorgar mandato para ministrar o ensino normisal

sde segundo ciclo, nos têrmos d ao rtigo 2., do Decreto-lei federal mm.
1.530, (te 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal), e
nos rmos do § 2., do artigo 4 do Decreto-lei estadual 11." 1.873,
de 23 de outq,hro de 1946, à Escola Normal anexa ao Ginásio "Brasil
Cenftal", de Uberlândia.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de março de 1947.
ALcIDEs LINs
lldcfm)nso ?tt(1SCal'I(ltaS ila Silm'm

DiC11111, 0 N. 2.113 i)i 15 DE MAIO» DL 1017
Conlciim e zegulamento da Advocacia Fiscal do Estada e determina

outras providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando (lo suas
atrihmmiçãcz legais e temia ema vista O (IispOst() nos, l)(et0515iS nú-
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meros 665, de 18 de janeiro de 1940, e 1.562, de 22 de dezembro d1945, decreta:
Art. 1. - Incumbe ao Advogado Fiscal (lo Estado, como chefe,

a direção do serviço referido neste Decreto e especialmente:
a) orientar os serviços de executivos fiscais no Estado;
b) distribuir encargos e airibuições aos advogauos-auxjii • es eaos demais funcionários;
e) ter entendimento permanente com os Promotores de Justiça

no sentido de perfeita, liquidação da divida ativa;
d) indicar ao Secretário das Finanças o advogado-auxilias' que

deva prestar serviços à Contadoria Geral do Estado;
e) assistir à Fazenda Pública Estadual perante o Conselho de

Contribuintes, nos têrmos do Decreto-lei 1.618, de janeiro de 1946;
f) apresentar relatório anual (te suas ativictaev ao Secreuj

das Finanças e mensal ao Advogado Geral do Estado, nos ;riiios (lo
artigo 298, 5., do Decreto-lei número 1.630, de 16 (le janeiro de 1945;

g) receber e exafliinar os relatórios bimestrais (Ios Promotores
de Justiça sôbre os trabalhos referentes à dívida ativa;

h) delegar poderes a advogados para cobrança da dívida ali.
va, nos casos previstos em lei;

i) efetuar, pessoalmente ou por intermédio de advogado-auxj.
liar, a cobrança da dívida ativa em qualquer comarca do %sta(io, de
conformidade com o disposto no artigo 2., do Decreto-lei 1.562, de
22 de dezembro de 1946.

j) proceder à escala de férias elo pessoal;
k) conceder licença, até quatro meses, aos funcionários da

Advocacia Fiscal;
1) visar pareceres dos advogados-auxiliares aditando o que en-

tender necessário;
m) designar o seu substituto eventual, dentre os advogados.

auxiliares;
Art. 2.' - São atribuições cia Advocacia Fiscal, além da compe-

tência especial do Advogado Fiscal, indicada no artigo anterior:
a) dai- pareceres em processos, mediante solicitação (lo Secre-

tário das Finanças ou do Advogado Geral do Estado;
b) advogar cru juízo as causas que forem de sua atribuição e

competência;
c) cobrar, em juízo ou aiiiigàvelmente, a (lívida ativa, nas

casos previstos em lei;

def4
d) oficiar nos feitos processados na comarca da Capital, para
a dos intrêsses da Fazenda Pública do Estado, e nas outras

comarcas, sempre que houver necessidade;
e) cooperar na arrecadação dos emolumentos que cabem à Cai-

xa de Assistência dos Advogados;
t) representar a Fazenda Estadual, como recorrente ou ircorri-

da, perante os Tribunais e Juízos, nos casos referentes à (lívida ati-
va e à matéria da competência do Serviço.

Art. 31 Ficará a cargo de um dos advogados-auxiliares a parte
administrativa interna da Advocacia Fiscal, salvo no que diz respei.
to ao trabalho dos demais advogados-auxiliares, os quais se entende-
rão diretamente coou o Advogado Fiscal.

Parágrafo único - Esta autoridade fará a designação respectiva.
Art. 4Q	Compete ao advogado-auxiliar designado na forma (lo

o,,> -

irflgo (UdO O, OIIU la: .d.ibuições que lhe são conferidas para
seprcontar a Fazenda cm Juízo;

a) distribuir o serviço administrativo entre os funcionários (te-
gnuios para terem exercício na Advocacia Fiscal;

la) fiscalizar o trabalho dos referidos Funcionários;
e) controlar a presença dos aludidos funcionários O() trabalho;
(1) subscrever ou apreciar as informações prestadas por êsses

fumicionários ciii processos, submetendo-os ao Advogado Fiscal, quan-
do fôr o caso;

e) encaminhar processos, com as devidas irformações, aos De-
parlatoeritos e Sei-viços da Secretaria das Finançs;

f) organizar o serviço de registro de inventám los e arrolamentos,
lena como colhêr informações sôbre os valores descritos nesses leitos;

g) organizar o registro dos relatórios dos Promotores de Justiça
li) organizar o registro dos trabalhos de cada promotor, rela-

ivaiicnte à arrecadação da dívida ativa;
i) solicitar ao Advogado Fiscal fôdas as providências necessá-

rias à normalidade e ao bom andamento dos serviços.
Art. 4.' - Os Promotores de Justiça ápresentarão, (te suas ati-

vidatios referentes à cobrança da dívida 'ativa, relatórios bimestrais
ao Advogado Fiscal, assinalando os principais pontos de seus t!-aba-
lhos,o número de ações executivas propostas, a cobrança efetiva.
mnenie realizada, amigável e judicialmente, e as providências neces-
múmias ou adotadas, bem como outras ocorrências.

Parágrafo único - O Advogado Fiscal, se necessário, solicitará
que outros dados sejam assinalados nos relatórios.

Art. 5" - Mediante a apresentação, acusada pelo Advogado Fis-
cal, de relatório referente aos trabalhos de cada período de dois me-
ses, o Promotor de Justiça poderá receber, na coletoria, a percentagem
referente a igual período posterior, sendo que a (le cada mês será paga
separdamasen te . Assim, sendo acusado o recebimento do relatório
refercute a janeiro-fevereiro, o Promotor poderá receber a pemeemi-
tagesi de março e a de abril; sendo acusado o recebimento do re-
latório referente a março-abril, o Promotor podciá recePier a percen-
tagemu de maio e a de junho, e, assim, sucessivamente.

Parágrafo único - Nos têrmos do artigo 3.' do Decreto-lei nú-
mero 1.562, de 22 de novembro (le 1945, a apresentação de relató-
rio pelo Promotor ao Advogado Fiscal é condição para o recebimento
das percentagens.

Art. 6." - As certidões referentes a débitos sôbre os quais pese
qualquer dúvida quanto à sua legitimidade, ou qu-iato à pessoa do
devedor, serão retidas nas coletorias, sendo a ocorrênn4-a comunicada,
letalhidaniente, ao Serviço da Dívida Ativa, para as devidas pro-
vidoicias.

MI. 7." - Os Promotores, em matéria de (lívida ativa estadual,
se eii[enderâo com o Advogado Fiscal do Estado. As repartições (Ia
Sectaria das Finanças que tenham assunto a ti-atar com os Promo-
tores de Justiça o farão por intermédio do Advogado Fiscal (lo Estado.

Art. 8.' - Quando forem delegados poderes a advogados para
cohmuimça de dívida ativa, êstc.3 terão as mesmas vantagens e obriga-
fies dos Promotores de Justiça.

Art. 9.' - O Secretário das Finanças providenciará a imediato
revisão da dívida ativa, a fim de que sejam eliminadas ais inscrições
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indevIdas e aquelas cuja liquidação se tenha tornado iinpossivel por
qualquer motivo plenamente comprovado.

Parágrafo único - Ësse serviço será feito por 'mia comissão,
sob a direção do Chefe do Serviço (Ia l)vida Ativa, e da (lUl fari
parte um funcionário da Advocacia Fiscal.

Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi.
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 (le março de
1947.

ALCIDES LINS
José Soares de Matos

DECRETO N 2.449, DE 17 DE MAHÇ() DF 1917

Isenta de impósto o imóvel adquirido por jornalista e contém outras
disposições

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, na conformi-
dade do disposto no urtigo 27 e seu parágrafo único, do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, decreta:

Art. 1. - Durante o prazo de quinze anos, o imóvel adquiri-
do, para sua residência, por jornalista que outro não possua, é isen-
to do impôslo de transmissão de propriedade imóvel "inter vivos"

Parágrafo único - E' considerado jornalista, para os efeitos (lês-
te artigo, aquêle que comprovar estar no exercício da profissão, de
acóido com a legislação vigente, ou nela houver sido aposentado.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando êsle
Decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de março de 1947.
Aiciuns LINS
José Soares de Matos

DECRETO N. Q 2.450, DE 17 DE MARÇO DE 1947

Rescinde coei/ralos feitos pela Rêde Mineira de Viação

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais no uso da
atribuição que lhe confere o art. 7•0, 1, do Decreto-lei federal n.'
1.202, de 1939, e

considerando que a Rêde Mineira de Viação, devidamente autori-
zada pelo Govêrno do Estado, e por instrumentos de 14 de junho de
1946 e têrmos aditivos da mesma (lata, contrat u com a Companhia
Alcasan Construtora eçom os engenheiros Ant lo Tomás (iodoi da
Mata Machado e Aníbal Andrade Resende o alargamento d 0 suo bi-
tola entre as estações de Divinópolis e Costa Pinto (na eidadc de
Lavras); mas

considerando que pela cláusula III, do Decreto federal n. 13.699,
de 1929, incorporada ao contrato de arrendamento da Rêde, por
fôrça da cláusula II, a execução (te obras e melhoramentos, na mes-
ma, ficou dependendo de "proposta do Govêrno do Estado e apro.
vação do Govêrno Federal dos projetos e orçamentos";

considerando que a lei federal n. 9 475, de 1937, com o claro In-
tuito de mais eficiente cooperação financeira por parte da União
mais necessária tornou a manifestação do Govêrno Federal, uma vez
que, daquela data por diante, a conta de capital ficou, integralmente,
soli sua responsabilidade, para pagamento em prestações que o art.
lY. (la lei mandou fôssem incluídas "nas leis orçamentárias que se
seguirem ao ano do reconhecimento das despesas correspondentes";

considerando que, por falta dessa aprovação, não incluiu a União,
no seu orçamento dêste ano, a verba necessária às obras contratadas,
aio sendo legal, nem mesmo justo, que o Estado assuma a responsa-
bilidade de despesa que cabe à União;

considrando que o Ministro da Viação, em despacho comunica-
do à Rêde pelo ofício n. 9 159-2, de 13 do com-rente, do engenheiro.
cliife do Distrito Fiscal (te Belo horizonte, dó Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, indeferiu o pedido da mesma para o alarga-
n ' enlo projetado, considerando-o inoportuno, tendo se manifestado
nesse sentido o Diretor Geral, que opinou contra a aprovação "pro-
poioio, outrossim, que a respectiva construção seja adiada, em face
das inúmeras necessidades da Rêde, ora cmii pleno regime deficitário"

considerando que as próprias partes contratantes previram e
aeci:iram a condição da aprovação mêncionada, estipulando, todos
os constratos, na cláusula 13., letra "h" entre as causas (te rescisão o

"não aprovar o Govêrno Federal os projetos e orçamento
dos obras, trabalhos e serviços contratados, nos têrmos do
contrato aprovado pelo Decreto federal a.° 18.699, de 12 de
abril de 1929;"

ucasi orando, finalmente, que a situação deficitária da Rêde e
a ficuia do Estado afastam, desde logo, a hipótese prevista no
§ 1. da clásula acima, denegado a aprovação, encontrar a Rêde so-
luço que lhe permita cumprir as obrigações assumidas;

resolve, pelo exposto, e ele acôr(lo com a aludida cláusula, res-
cindir os contratos mencionados, devendo a Rêde liquidar contas
como empreiteiros pela forma prevista na última parte do citado §
1. (Ia cláusula 13., entrando êste Decreto em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 ele março de 1947.
ALCIDES UNS
Alfredo de Castilho

l)l' IIErO N. 2. , ;,51, DE 17 DE MARÇO DE 1847

Ro'julariza o inodo de pagamento aos funcionários obreiros da Im-
prensa Ofic ial dos aumentos de vencimentos concedidos aos servi-

dores do Estado

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais;, usando de
soa atribuições, resolve autorizar o senhor Diretor (Ia imprensa Ofi-
cial a aplicar nas Tarifas Internas dessa repartição, para o liam de
regularizar o modo de pagamento da produção dos obreiros, as per-
centagens dos aumentos de vencimentos concedidos aos servidores

1
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do Estado, conforme I)eerelos-leis ns. 971, 1.297 e 1.415, de 1.0 de
dezembro de 1943, 29 de abril de 1945 e 24 de novembro de 1945,
respectivamente.

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de março de 1947.

Ar.cim.s LINs
José Soares de Matos

DECRETO N.' 2.452, Di: 17 l)i M \l:	DL 19t)

Aprova o Regulamento do Serviç Médico e Dentdrio da Polícia
Civil do Estado

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições legais e lendo em vista o disposto no artigo 79 do J)ecre.
to-lei n.9 2.052, de 21 de fevereiro do corrente ano, resolve aprovar
o Regulamento do Serviço Médico e Dentário da Polícia Civil do Es-
tado, que, assinado pelo Seetário de Estado dos Negócios do In-
terior, com êste baixa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de março de 1947.

ALCIDES LINS
JO(I() EtlIUípi( RoIj('s

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O ARTIGO 7Q DO DECRETO-
LEI N.' 2.052, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1947 E DECRETO 2.452

DE 17 DA MARÇO DO MESMO ANO.

Serviço Médico e Dentário da Polcia Civil

CAPITULO 1

Dos fins e organização do Seruieo

Art. 1. --- O Serviço Médico e Dentário da Policia Civil, direta-
mente subordinado ao Chefe de Polícia, terá por fim:

a), Prestar assistência médica e odontológica aos tunciúnários
da Polícia civil e a pessoas de suas famílias;

b) proceder a exame médico nas pessoas que desejarem obter
carteira de condutor de veículos;

e) prestar à Polícia Civil as informações que julgar necessá-
rias e que lhe forem solicitadas, relativamente aos trabalhos a seu
cargo;

Parágrafo único - Sempre que chegar ao conhecimento da Re-
partição que algum condutor de veículo não mais preenche os re-
quisitos necessários, ao exercício da profissão, o Chefe do Serviço
comunicará o fato à Superintendência do Serviço Estadual do Trân-
sito, que mandará intimá-lo a comparecer a novo exame, sem ônus,
dentro de 48 horas, sob pena de cassação do documento de habili-
tação, nos têrmos do artigo 130 do Código Nacional de Trânsito.
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Art. 2.' - Para efeito do disposto na letra "a" do artigo anterior,
entende-se por pessoa da famlia o ascendente, descendente, cônjuge
colateral que viva e resida às expen9aS do funcionário.

Art. 3.' - O Serviço Médico e Dentário compor-se-á de:
a) Gabinete para exames de motorista e outros condutores de

eiculos;
b) ambulatórios;
c) salas para exames clínicos;
d) laboratório;e) saias para gabinetes dentários, prótese e raios X;
f) almoxarifado;
g) portaria.Art. 4.' - Oportunamente o Serviço terá, também, farmácia

própria e hospital.Art. 5.' - Funcionarão no Serviço a9 seguintes clínicas:
a) Médica, de adultos e crianças;
b) obstétrica e ginecológica;
e) de moléstias gênito-urinárias, dermo-sifilit_'rófica e pequena

cirurgia;
d) de olhos, ouvido, nariz e garganta;
e) dom:iciliar (médico visitador);
f) odontológica;
g) laboratório;
h) raios X.

CAi1TULO II
Do pessoal

Art. 6. - O serviço terá o seguinte pessoal:
a) Chefe do Serviço;
b) 2 chefes de clínica;
c) 1 médico visitador;
d) 4 médicos auxiliares;

)

e) 1 dentista assistente;.-
1) 7 dentistas clínic6s;	/ r
g) 4 protéticos;
h) 4 enfermeiros;
i	3 auxiliares de laboratório;
j ) 1 escriturário;
k) 1 porteiro;
1) serventes;
m) motoristas.
Parágrafo único - O Chefe do Serviço requisitará ao Chefe de

Polícia os funcionários a que se referem as letras j, k, 1 e m.

CAPITULO III
Das substituições

Art. 7.' - Nos casos de impedimento ou falta, o pessoal será subs-
tituído do seguinte modo:

a) O Chefe do Serviço, por um dos chefes de clínica ou pelo
médico visitador, a critério do Chefe de Polícia;

b) os demais funcionários, pelos que forem designados pelo
chefe do Serviço.

1



388

CAPITULO IV

Da ordem e do horário de serviço

ArE. 8.°	O serviço, na parte administrativa, observará o ho-
rário das demais repartições do Estado, e, na parte técnica, o seguinte;

a) Médica — das 8 As 11 e (Ias 12 As 17 horas,,com a assistén.
cia tio médico visitador;

b) odontológica - das 8 às 12 horas, das 13 às 17 e das 19 às
22 horas.

1. Os casos urgentes serão atendidos a qualquer iiinnnlo
e os horários acima poderão ser alterados ou modificados se a.— M  o
entender o Chefe (te Serviço, visando mlhor rendimento do trab:1ho.

§ 2. - Aos domingos e feriados não haverá expediente interno;
serão, porém, atendidos os casos urgentes de assistência doiiiiciliar,
odontológica e de ambulatório.

§ 3•9 - O horário, entretanto, poderá ser prorrogado ou
pado, a juízo do Chefe da Serviço, sempre que houver neceHwe.

§ 49 - Não darão direito à gratificação extraordinária o ,cr-
viços prestados nas condições previstas no § 3•9 dêste artigo.

Art. 9. - Os funcionários técnicos, com exceção (Us chefes
de clinica e do médico visitador, estilo obrigados ao "ponto" diário
e prestarão si-viço de acôrdo com a escala organizada pelo chefe da
repartição.

Art. 10 - Ao funcionário que servir em mais de um turno se
concederá um descanso de duas horas, entre um e outro expcdi& ur.

Art. 11 - Ao médico visitador e ao dentista assistente io ii
o Govêi-no exigir tempo integral de trabalho, mediante represei] çáo
do Chefe (te Serviço ao Chefe de Polícia.

Parágrafo único Pelos serviços (1110 prestarem em horas extra-
ordinárias, ser-lhes-á abonada gratifico(.- '--, o LS1)ei'iol ii Cli rio do
Chefe de Polícia.

CAPITULO V

Dos deveres e atribuições

Art. 12	Ao Chefe do Sérviço compete
a) superintender administrativa e cientificamente todos os ser-

viços da repartição;
b) organizar, dividir e distribuir os trabalhos que não estive-

rem expressamente determinados no regulamento, baixando escalas
de plantão;

e) fazer a escala dos trabalhos técnicos, tendo sempre em vista
a especialidade de cada clínico;

d) solicitar ao Departamento de Compras o material necessário
ao Serviço;

e) zelar pla observância do regulamento, daa instruções e por.
tarjas baixadas pelo Chefe de Polícia;

f) relatar, periôdicaniente, ao Chefe de Polícia, o movimento
geral do Serviço, dando-lhe imediato conhecimento de qualquer
ocorrência grave;

g) imprimir orientação aos trabalhos técnicos, esforçan-
do-se por ampliá-los e aperfeiçoá-los;
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li) fiscalizar o comparecimento dos funcionários a seu tra-
alho

i) fornecer, mensalmente, ao Departamento Administrativo da
hefia (te Polícia atestados de cumprimento de deveres dos fun-
ioiia rios;

j) prorrogar ou antecipar o expediente, quando assim (1 Cxi-

ir o serviço interno;
k) assinar o expediente e visar todos os papéis que tenham

e produzir efeito externo;
1) propor a nomeação de novos funcionários ou a criação de

agare; que se tornarem necessários;
a) requisitar ao Chefe de Polícia os funcionários a que se

efere o parágrafo único do artigo 6. 9 dêste regulamento;
ia) atribuir novos trabalhos aos funcionários, quafl(lO fôr do iii-

rêsse do serviço;
o) designar funcionários para substituições ciii faltas eventuais
p) representar o Serviço em atos oficiais ou designar repre-

entaiile
(1) não permitir que fique fora de carga material pertencente

repartição;
r) fornecer dados para o relatório (lo Chefe de Polícia;
s) cumprir e fazer cumprir as disposições coflii(las neste re-

amenio e no Estatuo dos Funcionários Públicos Civis (lo Estado.
Art. 13 - Compete aos chefes de clínica e aos auxiliares, além

[os deveres comuns a todos os funcionários:
a)( , omnparecer à hora regulamentar, dando cabal desempenho às

arefas que lhe forem atribuídas;
b) acatar as ordens do Chefe do Serviço;
c) trazer em dia seus trabalhos:
d) acompanhar, com interêsse, a evolução dos casos mórbidos,

reqilsilar nus csiaiicleciiiientos oliciais, por intermédio da Chefia
lo Serviço, os exames necessários à positivação do diagnóstico;

e) relatar ao Chefe do Servi ço todos os casos (te invalidez que
mcontrareili na clínica, bem assim os que exigirem internação em
tOSl)ital, isolamento ou afastamento do doente (lo meio coletivo;

f) auxiliarem-se miutuamente, substituindo o colega em casos
te ausência justificada e autorizada;

g) auxiliar o médico visitador, quando por êste solicitado, em
mio de especialidade ou para fim de conferência;

li) cooperar para a boa ordem, disciplina e eficiência (los ser-
viços que lhes forem afetos;

i) apresentar dados	estatísticos para relatório, nas épocas
deteriiiinadas e quando lhes forem solicitados pelo Chefe do Serviço;

j) fornecer ao Chefe do Sei-viço a relação do material inmpres-
cindível ao bom andamento dos serviços a seu cargo;

li) prestar auxílios aos dentistas tô(la vez que solicitado, princi-
palnieii'e sus :isos do acotintes graves.

CAPITULO Vi
1)1 ossisl('zicia médica a domicílio

Ar[. ii - \ ssistência médica domiciliar será prestada ao fun-
011 1	1 sO!i (te SilO família, sõnienle (jtiandO O doente não

pudor	)li0\ 1-0
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Art. 15 - Terão assistência domiciliar sàmente as coas te
que trata a letra "a", do art. 1. dêst.e regulamento.

Art. 16 - Ao rnédico visitador compete:
a) comparecer à repartção pela manhã e durante as miOs do

expediente, para serviços clínicos;
D) atender aos chamados com a possível u'gêncla, pela ordem

ou segundo a gravidade dos casos, de modo a conciliar o interêsse
dos clientes com o serviço da repartição;

e) não se utilizar do carro a não ser para fins que tenham re-
lição direta com o Serviço;

d) admoestar os motoristas, quando se fizer necessário, tra-
zendo ao conhecimento do Chefe do Serviço qualquer irregularida-
de grave que os mesmos cometam;

e) atender a qualquer hora do dia ou da noite os casos de ur
gência;

f) apresentar, mensalmente, ao Chefe do Serviço, a relação
das visitas;

g) solicitar o auxílio de seus colegas, quando julgar necessário
h) relatar ao Chefe (lo Serviço para que êste leve ao conheci-

mento dos chefes das diversas corporações da Polícia Civil cO (10
Chefe de Polícia, as irregularidades quc se veificarcn no co de
assistência domiciliar.

CAPITULO VII

Do laboratório

Art. 17 -- O laboratório tem por finalidade fornec aer os niédicos
e dentistas os resultados dos exames necessários à completa eluci-
dação dos casos clínicos.	 -

Art. 18 - Os serviços de laboratório serão gratuitos, quando re-
quisitados pelos prafissionais do Serviço e, remunerado, nos demais
casos, com 50% de abatimento, em relação às tabelas de preços co-1
murnente cobrados na Capital.

Art. 19 -- Ao médico laboratorista compete:
a) efetuar as pesquisas e análises com atenção e critério;
b) zelar pela conservação e asseio do aparelhamento e contro-

lar o consumo de material;
c) atender prontamente às requisições de exames e pesquisas;
d) escriturar com cuidado e organizar o fichário do laboratório;
e) fornecer dados para carga e descarga de material do labo-

ratório e bem assini para estatística e relatórios;
1) realizar sàmnte as pesquisas e análises que forem solici-

tadas por médicos e dentistas do Serviço.
Art. 20 - Os serviços de laboratório poderão ser franqueados aos

demais funcionários do Estado, mediante a remuneração constante
do artigo 18 dêste regulamiento.

Art. 21 - Aos auxiliares compete:
a) cuidar da limpeza do laboratório e zelar pela conservação

dos aparelhos e material;
b) ajudar o laboratorista a desempenhar sua tarefa;
c) desempenhar outros encargos que lhes forem atribuídos.

CAPITULO VIII

Da assistência odontológica

Art. 22 - A assistência odontológica compreenderá a parte cli
nica e a parte protética.Art. 23 - Na parte clínica serão atendidos todos os casos de
0 otostomatOlOgia e, na parte protética, executados serviços que
tenham por fim restaurar as funções fisiológicas e estéticas do apa-
relho dentário.Ari. 24 - A assistência odontológica será exercida em gabinetes
convenientemente aparelhados e disporá de raios X para radiogra-
fias (lentarias -

Art. 25 -- Os serviços serão executados gratuitamuiente, obrigan-
(lo-sc o cliente ao pagamento tio material empregado.

Parágrafo único - Em, casos especiais, poderá o chefe (te Polícia
ou o Chefe do Serviço fazer redução no preço ou do mesmo decli-
nar, levando em consideração as condições financeiras do funcio-
nário.Art. 26 -- Terão preferência à matm'feula os funcionários po-
liciais sujeitos a regulamento que exigir ou fizer referência especial
ii boa aparência do aparêlho dentário, para qualquer finalidade den-
tro da corporação.

Art. 27 - Cada família não poderá matricular mais de urna pes-
soa de cada vez, salvo em casos especiais, a critério do Chefe do
Serviço.	 -Art. 28 --- O serviço (le radiografia será gratuito, quando requi-
sitado pelos profissionais da repartição, e, remunerado, nos demais
casos, observado o disposto nó artigo 20 dêste regulamento.

Art. 29 - Ao dentista assistente compete:
a) dirigir todos os trabalhos odontológicos, fiscalizando-0s
h) fazer escalas e horários de plantão e distribuir os trabalhos

o(,Iontológicos, equitativamiente, depois de aprovados l)C1O Chefe do
Serviço;c) comunicar qualquer ocorrência grave que se verificar;

d) apresentar estatística mensal dos trabalhos realizados e for-
necer dados para relatórios;

e).apresentar relação do material odontológico de que necessita-
rem os gabinetes dentários;f) zelar pelo raterial odontológico, controlando-o, para evitar
desvio ou desperdício;g) auxiliar •com informações precisas os trabalhos de carga c
descarga do material odontológico;

Art. 30 - Compete aos dentistas
a) abedecer à escala de plantão e atetnder ao serviço extraor-

dinário, quando se fizer necessário;.
b) zelar pelo material que lhes fôr confiado para os trabalhos;
c) apresentar ao assistente o movimento diário (los serviços

realizados;
(1) solicitar substituto, quando não puderem comparecer ao

serviçoe) auxiliar o levantamento de dados estatísticos e de gráficos,
e a execução (te serviços (te matrícula e de outros que lhes forem
confiados;

1
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f) executar os trabalhos clínicos e protéticos com o iuáxiinc
de habilidade e segurança, de acôrdo com as conquistas da odon-
tologia nio'1erria.

Art. 31 - O dentista que, por negligência ou imperícia, estra-
gar material odontológico, responderá pela sua indenização.

Art. 32 -- A secção de raios X será destinada a radiografias que
(orem solicitadas pelos médicos e dentistas.

irt. 3 -- Para exercer as funções de radiologista, será de-
signado um dos dentistas com conhecimento da especialidade.

Art. 34 --- O radiologista, para completar seu horário. poderá
ser chntt !o para qualquer outro trabalho odoatológico
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e) 1	eta ai em o livro de carga e (lesanega
nijecer dados para estatística e iciióiios e ui'gailizimr o

irqui'i e fichário;
e) cuidar (Ia conservação do maioria!;
f) fazer, periô(licamente, o levantamento (t() consumo de sua-

erial, suhmetendo-o à apreciação do Chefe do Serviço.
]'as-ágrafo único Enquanto não fôr criado o lugar de almoxa-

rifc-. (Iuivista, será êste exercido por um dos auxiliares de labo-
ratoH a, designado pelo Chefe (te Serviço, constituindo o bom de-
meaija nho da função título (te preferência para fritura nomeação

CAPITULO XII
CAPITULO 1X

1)0 escriturario

Art. 35 --- Ao escriturário, auxiliar direto do Chefe do Ser-
viço, compete:

a) servir, corno erivão, em todos os exames médicos, fa-
zendo os devidos registros e lavrando os autos respectivos;

h) escriturar a carga e descarga do material;
c) registrar o expediente diário e extrair dados esiatísticos

para relatórios e levantamento de gráficos;
d) redigir os ofícios e exercer outras funções que lhe fôrem

determinadas pelo Chefe do Serviço;
d) apurar o "ponto" diário dos funcionários e extrair as

requisições de material de expediente a sei-em encaminhadas ao
Almoxarifado da Secretaria do Interior.

CAPITULO X

Dos enfermeiros

Do porteiro e servente
Ai-t. 38 - Ao porteiro incumbe:
a) abrir a repartição unia hora antes di, início dos ti-abailios
b) fazer, (liàriamente, todos os serviçot	1 p r1 tia e cuidar

da li upeza do prédio;
cj receber e expedir a correspondênci;
d) pi-estar informações ias partes;
e) encaminhar os doentes às diferente; (liii (IS
f) d is[ribiiir as fichas de admissão, obedecendo escrupulosa-

mente à 1)1-deui de apresemataçao;
g) hastear a Bandeira Nacional nos dias (te festa cívica ou

de luto.
Art. 39	Os serventes atenderão a todos os funcionácios e

auxiliarão o porteiro na limpeza do prédio.
Art. 40 - Cabem, ainda, aos serventes, os trabalhos de condu-

ção de I)ítPÓS, entrega (lo correspondência e outros serviços que
lhes tôreui determinados.	 Li

CAPITULO XIII

Dos niotorislus
Art. 36	Aos enfermeiros incumbe:
a) fazer injeções, vacinações, curativos e todo o serviço de

enfermagem a seu alcance;
b) zelar pela limpeza diária dos ambulatórios e enfermarias,

conservando-os em estado de irreprensível asseio e ordem;
e) auxiliar os médicos, com presteza, quando solicitados;
d) prestar, em casos execepcionais, serviços (te enfernaageiai

a domicilio;
e) cumprir as ordens que, em cnn ria 1 e	. 1	fõrejisdadas pelos médicos do ambulatório.

CAPITULO X 

Do almoxarife-(irquivista.

Art. 37 - Ao almoxarife-arquivista compete:
a) ter sob sua guarda o arquivo e todo o material de serviço;
b) fornecer, mediante requisição escrita, devidamente visada

pelo Chefe do Serviço, todo o material necessário ao Gabinete, ias
salas de clínicas, aos gabinetes dentários, à secção de raios X e aos
ambulatórios;

Art. 41 - Aos motoristas incumbe:
a) estar permanentemente à disposição da repartição;
b) conduzir o médico visitador e os especialistas a qualquer hora

do dia ou da noite em que houver chamado de urgência;
c) zelar pela conservação (los carros, pelos quais são respon-

sáveis
(i) cuidar da limpeza diária dos veículos, procurando trazê-los

sempre em perfeito funcionamento;
() dar conhecimento ao Chefe do Sei-viço dos reparos que se

tornarem necessários;
t) cumprir rigorosamente as ordens do Chefe do Serviço e do

médico visitador;
g).ntcnder à requisição extraordinária (te serviço, sempre que

se fizer necessário.
CAPITULO XIV

Disposições gerais

Ai-t. 12	A gratificação pi'o-labore, paga l)ehi Superintendência
do Serviço ls1uitial de Tiãusito pelos exames constantes (Ia letra la
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do artigo 1.' dêste regulamento, cabe privativamente ao Chefe dol
Serviço Médico.

Art. 43 Sempre que um policial desacatar qualquer fnncionirio
cio Serviço, o Chefe dêste representará contra êle ao Chefe de Policia
narrando o ato de indisciplina e pedindo para o mesmo a penalidade
que couber no caso.

Art. 44 Será levado em conta de merecimento, para qualquer
efeito, urna vez atestado pelo Chefe do Serviço, o bom desempenho
das comissões a que se refere o parágrafo único do artigo 6. 9 lêste
regulamento.

Belo Horizonte, m 17 de março de 1947.
João Eund pio Borges.

DECRETO N.' 2.453, DE 17 DE MARÇO DE 1947
Declara de Festa Cívica o dia 19 de março de 1947

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, decreta:

Art. 1.' .-- E' declarado de Festa Cívica o dia 19 de março de 1947,
em que tornará posse o Governador eleito do Estado..

Parágrafo único - Neste dia não funcionarão as repartições pú-
blicas estaduais, nem os estabelecimentos de ensino do Estado.

Art. 2.' - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de março de 1947.

ALCIDES UNS.
João Euná pio Borges
José Soares de Matos.
José de Meio Soares de Gouvêa
lPdef ouso Mascarenhas da Silva
Alfredo de. Castilho

Artigo 1.' -.-- Fica restabelecido, nos estabelecimentos de ensino do
Estado, o descanso semanal aos sábados, observado o disposto na le-
gislação vigente sôbre a reunião de professôres.

Artigo 2.'	Êste Decreto entrará em vigor na data de sua pubil.
cação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de abril de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brant

DECFsETO N.- 2.45U, DE 18 DE ABRIL DE 1947

ioadato ao estabelecimento que menciona, para ministrar
o ensino normal de segundo ciclo

O tioverikidor do Estado ne Minas Gerais resolve outorgar man-
dato para iiinistrar o ensino normal de segundo ciclo, nos térmos do
artigo 2.', do Decreto-lei federal n.' 8.530, de 2 de janeiro de 1946
(Lc Orgânica do Ensino Normal), e nos têrnios do § 2. 1 , artigo 4.',
do Decreto-lei Estadual n.' 1.873 1 de 28 de outubro de 1946, à Escola
Noraial "Nossa Senhora do Carmo", de Borda da Mata.

ilãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de abril de 1947.
MILTON SoAIuss CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brani

DECRETO N.' 2.457, DE 22 DE ABRIL DE 1947

Aprova planos de uniformes para uso dos oficiais e praças da
Fôrça Policial

DECRETO N.' 2.454, DE 17 DE MARÇO DE 1947

Transforma em Grupo Escolar as Escolas Reunidas "Francisco
Antônio Pires", de Barroso, município de Dores de Campos

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve transformar em Grupo Escolar as Escolas Reunidas
"Francisco Antônio Pires", da vila de Barroso, município de Dores de
Campos.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de março de 1947,
ALCIDES LINS.
lIde! ouso Mascarenhas da Silva

DECRETO N.' 2.455, DE 14 DE ABRIL DE 1947
Restabelece o descanso semanal aos sábados nos estabelecimentos

de ensino
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atribui-

ções, decreta:

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o n.' 1 do art. 7.' do Decreto-lei Federal n.' 1.202,
de	de abril de 1939.

Decreta:
Art. 1.'	Fica aprovado o plano de uniformes que acompanha

o presente decrete' , para uso dos oficiais e praças da Fôrça Policial,
i submetido ao Ministro da Guerra, de acôrdo com as disposições

constantes do Decreto Federal n.° 21.590, de 7 de agôsto de 1946.
Art. 2.' - O Comando Geral da Fôrça Policial baixará as ins-

lruçúes necessárias ao estabelecimento dos prazos de tolerância para
USO dos atuais uniformes.

Art. 3.' - Nenhuma sociedade, corporação ou estabelecimento de
ensino estadual poderá usar uniformes, distintivos e insígnias seme-
lhantes aos que constam dêste decreto.

ArL 4.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando o
pi-eseisle decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de abril de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedia Ateira.



+f	DECRETO N. 9 2.458, DE 5 DE MAIO DE 1947

Dispõe sabre a anotação de nomeaç ões de substitutos de pra fessôres
e funcionários do ensino

O Governador do Estado (le Minas Gerais, usando (le suas atri-
buições, decreta:

Art. 1. As nomeações de sUl)StjtUtos de professôres e funcio-
nários dos estabelecimentos de ensino, subordinados à Secretaria
de Educação, poderão ser feitas em aio coletivo, de que constem
as vantagens daquêles e a situação dos substituídos.

Art. 2 - Do ato a que se refere o artigo anterior será remetida
cópia autenticada à Secretaria das Finanças, que, entretanto, fará
as anotações necessárias pela publicação no órgão oficial.

Art. 3•9 Feitas as anotações a Secretaria das Finanças repro-
duzirá a publicação do ato, o que importará ordem de pagamento
dos vencimentos.

Ai-t. 49	Ëste decreto entrará em vigor na (lata de sua I)ul)li-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio tia Liberdade, Belo Horizonte, 5 de maio de í947.
MILTON So.ulEs CAMPOS
1tigusto Mário Caldeira Brant
José de Mwjaliiões I'into

DECRETO N. 2.158-A, DE 23 DE MAIO DE 1947

Coloca em disponibildade funcionários do Departamento Estadual
de Saúde

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (le suas atri-
buições e

Considerando que, no Departamento Estadual de Saúde, foram
criadas numerosas Unidades Sanitárias, cuja instalação, entretanto,
o Govêrno não poderá efetuar imediatamente;

Considerando que, embora não instaladas essas Unidades, fo-
ram noiiieados antecipadamente, para nelas terem exercício, muitos
funcionários, que, assim, não terão funções a exercer nem trabalho
a realizar;

Considerando que é contrário ao interêsse público manter essas
nomeações, uma vez que os nomeados, enquanto não se instalarem
as Unidades, não poderão prestar serviço e receber vencimentos,

decreta:
Art. i. - Ficam em disponibilidade não remunerada os servi-

dores do Departamento Estadual de Saúde nomeados para sei-vir
em Unidades Sanitárias ainda não instaladas ou sem instalações
suficientes.

Parágrafo único — No caso de não ter ainda ocorrido a posse,
o ato da nomeação será declarado sem efeito.

Ai-t. 2. - À medida que as Unidades Sanitárias fôrem instaladas
e possam entrar em efetivo funcionamento, os servidores a que se
refere o artigo anterior poderão ser aproveitados, se assim convier
aos iierêsses (Ia Admfnistração.
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Ari. 3. -- O lS1.' decreto entrará cmii vigor na (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de mneo de 1917.
MILTON Sonas CAMPOS
.41i[J!I.(i() iIá!iO (Ul( 1 (ieO Brai.it

DECRETO N. 2.459, DE 27 DE MAIO DE 1947

Aprova o ]?egutanmento do Serviço de Assistência Religiosa na Fórça
Policial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições

Resolve aprovar e mandar executar na Fôrça Policial o Regu
laiiiciito do Serviço de Assistência Religiosa, que a êste acompanha'.

O presente decreto entrará eu! vigor na data fie sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio tia Liberdade, Belo Horizonte, 27 de maio de 1947.
'd li,'FON Sosme- (.M pos

1 lei.u-;

flEG[ T LAMENTO PARA O) SERVIÇO T)I .\-;;IsTi:x(;l .\ !{Et.IGIOSA
NA FÔRÇA POLICIAL

1 — Finalidades

Art. 1. ..- O Serviço de Assistência Religiosa (S. A. R.), ias-
tuí(io pelo Decreto-lei n.° 2.046, de 12 de fevereiro de 1947, des-
tine-se a:

a) prestar assistência religiosa nas unidades, serviços, reparti-
ções e outros estabelecimentos da Fôrça Policial e do Corpo de
130nihcíros, dentro do espírito de liberdade religiosa das leis e das
tradições do País e do Estado;

b) cooperar, de maneira especial, na formação moral dos alunos
do Departamento de Instrução e das Escolas Regimentais, por meio
de aulas de religião, de matrícula facultativa;

e) deserpeniiar, em cooperação com os comandantes de uni-
e chefes de serviços, os encargos relacionados com a assis-

iCe iii espiritual, moral e social (los oficiais e praças e suas fami-
II	e auxiliai e eiinistrai- a instrução de Educação Moal e Cívica

2. A assistência religiosa compreende o exercício cl
miii stério sacerdotal relativo a cada religião ou culto, eni favor
dos seus adeptos, realizado num ambiente de absoluto respeito e mútua
tol(-lãncia pelas crenças alheias, de modo que, sem coação eu constran-
giii)euto, possa tada um desobrigar-se de seus deveres religiosos e
satisfazer aos clitames de sua consciência e aos imperativos de sua Í.

Ad. 3•9 — A assistência espiritual compreende o ministério de
feição paternal a sei- exercido em benefício de todos e ele cada
sei riu particular, sem distinção de credos, no sentido de criar um
audiente	(u'.iiuii1t, dc' otiuuui';iuio,	iii (011fuall(il, (lO Serenidade
e vi luo.	!1i5Lll	1	..L
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Art. 4. -. A colaboração na Educação Moral e Cívica será pies-
tada de acôrdo com os preceibs regulamentares e programas de
instituição.

li - Direção e funcionamento

Art. 5.' O Serviço de Assistência Religiosa terá urna (liecção
única, exercida por um Capelão Militar escolhido dentre os 1;t re-
ligião ou culto de maior número de adeptos e para isso especial-
mente designado pelo Comandante Geral.

Art. 6.' - Competem  Chefia do Serviço de Assistência Heli-
giosa, além (Ia direção geral do serviço, as seguintes atribui(,-ões:

a) manter íntima ligação com o Comando Geral e com êle
estabelecer os entendimentos necessários para o funcionamento lo
Serviço de Assistência Religiosa nas diferentes unidades, ser\ iÇOS
e repartições da Fôrça Policial e do Corpo de Bombeiros.

b) estabelecer com as autoridades eclesiásticas os entendi-
mentos necessários ao funcionamento do S. A. R., no que se refei-e
aos encargos puramente religiosos ou de culto, especialmente quanto
à concessão de privilégios ou faculdades especiais indispensáveis
ao exercício do ministério sacerdotal dos capelães;

c) elaborar diretivas gerais de trabalho para as capelanias e
instruções e ordens atinentes ao Serviço, submetendo-as à aprovação
do Comando Geral, para final publicação e execução;

d) expedir Boletim Mensal de Informações sôbre as ocorrên-
cias e movimento do S. A. R.;

e) verificar o cumprimento de suas diretivas, ordens e insftu-
ções, pelo exame dos relatórios mensais enviados pelos capelães e
pela realização de visitas periódicas de inspecção às capelanias, de
acôrdo com programas organizados com as respectivas unidades;

f) organizar o arquivo das alterações dos capelães, enviados
por suas unidades;

g) providenciar sôbre o levantamento do censo religioso do
pessoal para o cumprimento do presente regulamento e mantê-lo
em dia;

h) organizar mapas estatísticos, geográficos e memoriais elu-
cidativos das ocorrências e realizações do serviço;

i) providenciar junto ao Comando Geral sôbre o provimento
do material necessário ao funcionamento do S. A. R. e suas dis-
tribuições;

D estabelecer relações com associações civis, de caráter reli-
gioso ou não, cujas atividades possam interessar aos trabalhos de
assistência religiosa, espiritual ou social do S. A. R., em todo o
Estado.

Art. 70 -- Para o exercício das atribuições especificadas neste
Regulamento e de todos os encargos ligados quer às obras sociais
e espirituais, quer às puramente religiosas, serão concedidas ao Ca-
pelão Chefe tôdas as facilidades e reconhecidas as prerrogativas ou
privilégios de jurisdição que nesse sentido lhe forem outorgados pela
autoridade eclesiástica competente.

lii -- Da nomeação e exoneração dos capelães

Art. 8.' -- Para o preenchimento das capelanias vagas, a Chefia
do S. A. R. providenciará sôbre a indicação (los candidatos, pro-
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rn lo old é-los, de preferência, junto às autoridades eclesiásticas
cuja jurisdição ocorrerem tais claros.
Ai-t. 9Q O Capelão Chefe enviará ao Comando Geral a mdi-

ção de que trata a letra "e" do parágrafo único do art. 2.' do De-
eto-lei n.' 2.046, de 12 de fevereiro de 1947, acompanhada de do-
meu los que comprovem os requisitos exigidos nas letras "a", "h"
"d" do mesmo parágrafo; e uni conceito ou juízo que foi-ma sôbre
indicado; de títulos e quaisquer informações referentes às suas
ividades nos meios civil e militar e que facilitem estabelec urna
leção entre os candidatos de cada religião e da declaração da
'eferência do candidato por urna das unidades da Fôrça Policial.

Ai-t. 10 - Os capelães poderão ser exonerados nos seguintes

a) a pedido;
b) por motivo de saúde que o incapacite para o exercício de
funções de Capelão Militar, comprovado em inspecção;

e) por conveniência do serviço;
d) por solicitação da autoridade eclesiástica a que estiver li-
, cabendo à Chefia do S. A. R. processar junto ao Comando
Li as justificações para a exoneração e os atos oficiais 'corres-
lentes.

IV - Deoeres e atribuições dos capelães

Ai , [. 11 - São deveres e atribuições do capelão, em geral:
a) auxiliar com dedicação, em suas funções, os Comandantes

e Unidades e Chefes de Serviços;
II) ser devotado às suas funções, sem medir sacrifício;
e) cooperór na organização dos programas e na realização de

festividades e recreações,
(1) prestar concurso devotado na instrução moral e cívica

a tropa;
e) ministrar aulas de religião no Departamento de Instrução

nas Escolas Regimentais;
f) 'prestar especial concurso na troca de correspondência e

iiforiiiações entre as praças e suas famílias;
g) organizar e dirigir o serviço de assistência religiosa para

s fainilias dos oficiais e praças, (los quais (leve procurar tornar-
se o verdadeiro guia espiritual, sem contudo interferir nas ativi-
les pui-oquiais do local em que servirem, mas cooperando com os
vigários ou ministros para o bem comum;

li) visitar, confortar e prestar assistência a prêsos e doentes;
i) visitar as famílias das praças que necessitarem de amparo,

sugerindo à autoridade competente as medidas capazes (le resolver
a situação;

j) evitar animosidades ou indisposições em relação à doutrina
e aos praticantes de outros cultos;

k) criar em tôrno de si e junto à tropa um ambiente de con-
liançL!, de cordialidade e de prestígio moral que facilite sua missão
a1iguoa e espiritual;

1) apresentar à Chefia do, S. A. R. um relatório das atividades
do imês;

m) zelar pela pronta e fiel execução das diretivas, ordens e
instruções (lo Serviço, sugerindo ou solicitando (Ias autoridades a
que es1ivr si:hordiiado as mimedidas ou facilidades indispensáveis;

1^^
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a) organizar nai relatório semestral cio funcionamento e das
atividades do serviço a seu cargo, o qual será encaminhado pelo
Comando do Corpo ao Comando Geral, com seu parecer.

Art. 12 -- Os capelães, em 'iaa íg'diUaile de não combatentes
(Convenção de Genebra), não poderão usar armas e não serão de-
signados para serviços incompatíveis ou alheios ao seu ministério.

Art. 13 ---. Os capelães providenciarão sôbre a organização, em
cada unidade sob sua jurisdicão, de um núcleo (Ias associa ções re-
feridas. na letra "j" mio art. 6 e na forma estabelecida pelos res-
pectivos estatutos.

Dêsse núcleo, para cujo funcionamento serão concedidas p er-
missões e facilidades pelos respectivos comandantes ou chefes, ob-
terão os capelãesos auxiliares para os serviços.

V - Deveres e atribuicões dos Comandmtes de Unidades
e Chefes (le Sei-viços

Art. 14 - O Comando Geral proporcionará ao Capelão Chefe
tôdas as facilidades indispensáveis ao exercício do seu cargo, quer
na organ 1 7ação e direção geral do serviço, quer nos trabalhos de
execução e inspecção, facilitando-lhe todos os meios materiais neces-
sários à ida (lo S. A. R. e à efetiva fiscaUzação (te SCU funcio-
namento.

Art. 15	São deveres e atribuições dos Comandantes de Uni-
dades e Chefes de Serviços:

a) prestar aos capelães o apoio moral indispensável ao desem-
penho de seus encargos e atribuições;

h) fazer publicar em Boletim as horas dos atos religiosos, de
modo que possam dêles participar tõdas as praças que desejarem,
tendo em vista que todos os cultos celebrem seus ofícios sem entre-
choques de lugar e hora, em espírito de ampla cooperação e iliutuo
respeito;

e) admitir a cooperação dos capelães na organização dos pro-
gramas e na realização de festividades e recreações da tropa;

d) proporcionar aos capelães, sob suas ordens, tôdas as faci-
lidades, e meios materiais necessários ao exercicio de seus encargos
e deveres, inclusive quanto às necessidades em auxiliares e insta-
lações para a realização das cerimônias de culto;

e) fazer organizar a fôlha das alterações (los capelães nos
mesmos moldes e prescrições estabelecidas para os oficiais, reme-
tendo a 30 via à	[ia do S. A.  R.

VI	Disposições diversa

Art. 16 -	O ( i)elão pertencerá ao Es a do Maior a uni tade
em que servir.

Art. 17 -- A permanência do Capelão no quartel não sesubordi-
nará às horas do expediente normal, pois que o Capelão poderá ter

Jie se ausentar, para tratai- de assuntos externos atinentes ao S. A. R,
o que fará com prévio conhecimento do Comando a que estiver
subordinado.

Art. 18 -- Nos quartéis, os atos religiosos serão indicados pelo
toque (te "capelão" constante da ordenança respectiva.

Belo Horizonte, 26 de marco de 1917. (a.) José Vargas (Ia Silva,
comandante geral.
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DECEETO N 2.460, DE 4 DE JUNHO DE 1947

Dispõe sóbre o ano escolar imos estabelecimentos de ensino do Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições, decreta

Art. 1.0 As férias (te junho dos estabelecimentos (te ensino
pré-primário e primário ficam transferidas para a primeira quin-
zena de julho.

Art. 2. O ano escolar das Escolas Normais do Estado, do
Conservatório Mineiro de Música e do Instituto "São Rafael" será o
estabelecido pelos artigos 1. e 4.' do decreto-lei federal 11. 0 9.498,
de 22 de julho de 1946.

Art. 30	Ëste decreto entrará cru vigor na (laia de sua pu-
blicaç[io, revogadas as disposições ciii contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Hori-;oule, 1 dc milho te 1917.
liíi.TON SoA111s CAMPOS
.1 agasto Mário Caldeira Braiii

DECIIET() N. 0 2.461, DE 4 DE JUNHO DE 1947

I?ulijic'i a autorização constante do Decreto-lei 11.0 1.8'17 de 23
de julho de 1946

() Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 7v, n° 1, do Decreto-lei Federal mi. 1.202,
de abril de 1939, e:

considerando que pelo Decreto-lei 11. 0 1.817, de 23 (te julho de
1916, ficou o Estado de Minas Gerais solidàriamente responsável
pelo empréstimo a sei- contraído pela Prefeitura Municipal de Ara-
guari, na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro;	-

considerando que, da decisão do Conselho Superior da Caixa
Económica Federal do Rio de Janeiro, ficou assentado que o aval a
que se refere o artigo 1.' do Decreto-lei n. 0 1.817 fôsse dado pelo Go-
vernador (lo Estado de Minas Gerais, eleito a 19 de janeiro de 1947.

Decreta:
Artigo 1. -- Fica confirmada a autorização constante do De-

cmclo-lei n.° 1.817, de 23 (le julho de 1946, relativamente à respon-
sal) 11(la(le do Estado de Minas Gerais pelo pagamento, na quali-
dade de fiador, da importância de Cr$ 5.000.000,00 (cinco mi-
Ihucs (te cruzeiros) e respectivos juros, a ser emprestada pela
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, à Prefeitura Munici-
pal de Amaguari, para atender ao serviço de abastecimento dúgua
da ié(le do município e sob condições que forem de intci-ésse de
anibas as partes e estipuladas no contrato respectivo.

Art. 2	Êste decreto entrará cai vigor na (lata (te sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de
1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Jesé de Magalhães Pinto

1
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DECRETO N.0 2.462, DE 2 DE JULHO DE 1947

Transfere verbas orçamentárias na Secretaria do Interior

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ias suas
atribuições, decreta:

Art. 1, Ficam transferidas, na Secretaria do Interior, (la
verba 37-69 994), do orçamento vigente, para as verbas 32-69 (994),
31-69 (994) e 37-50 (243), respectivamente, as importâncias (te CirS
80.000,00, Cr$ 10.000,00 e Cr$ 30.000,00.

Art. 2: - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 2 de julho de 1947.
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AmI .	- -- l' tecla.ata a urgência (Ia desapropriação.
At. 4.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
Decreto em vigor na data de sua publicação.
Palácio (Ia Liberdade, em Belo horizonte, aos 5 de julho de

7.
MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannelti

DECRETO N.' 2.464, DE 5 DE J[ILIIO DE 1947

Transfere verba ira Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho, sem aumento de despesa

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
Jose ilc .11YJtIlJlãCS Pinto

DECRETO N.° 2.463, DE 5 DE JULHO DE 1947

Desapivajiu terrenos necessários á construção da Vila Opei'óiia
da Cidade Industrial e os benfeitorias nêles existentes

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o artigo VI do Decreto-lei fêderal n.° 3.365,
de 21 de julho de 1941, decreta:

São declaradas de utilidade pública, para o fi a (te
serem desapropi jades ou adquiridos em Juízo ou fora dêle, Os ter-
renos necessários à construção da Vila Operária, da "Cidade In-
dustrial", e a benfeitorias nêles existentes, com a área aproximada
de 6. i43. 500,00 m 2, situada no município de Betim, perteneentes
aos reguintes proprietários: Francisco Firmo de Matos, Antônio
e Benjamim Cainargos, sucessores de José Soares Costa, herdeiros
de Francisco Paula Pi r ío, herdeiros de Damaso Ribeiro Rodrigues,
herdeiros de José Cuódio Pinto e outros, situados dentro do pe-
rimelro descrito pelo artigo 2..

Art. 2. Os terrenos e benfeitorias mencionadas no artigo
anterior, estão compreendidos dentro da seguinte linha perimétri-
ca: corncça j ia Avenida IV da atual "Cidade Industrial", em um
ponto OI1(le a citada avenida encontra o córrego da Ferrugem, na
sua margem esquerda subindo pelo dito córrego acima até atin-
gir o pontilhi'ío situado na estrada velha de rodagem de Pará de
Minas, entre os quilômetros 17 e 18 da mesma; dêste l)Oflto ;egue
pela referida estrada até atingir o marco (lo quilômetro 19 da mes-
ma estrada; daí segue por uma linha reta até atingir o marco do
quilômetro 883 da linha da Rêde Mineira de Viação; dêste ponto,
pela cêrca á margem da linha, segue por esta até atingi!- o ponto
de encontro da referida cêrca da linha férrea com a Avenida X,
prolongamento da Avenida IV, da atual "Cidade Tfl(lUStrial" daí
segue cm linha reta pela Avenida X e a Avenida IV da "Cidade
Industrial", até o ponto de partida, na margem esquerda do cór-
rego da Ferrugem.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 27, § 2, do Decreto-lei federal n.
1.202, de abril de 1939, e

Considerando que no Departamento de Comércio da Secreta-
ria(Ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho há, admitidos
mm datas diferentes, 81 servidores exoedentes do quadro aprova-
do uido Governo do Estado;

considerando que o pagamento dos contratados e extranume-
rárbs vem sendo feito pelas verbas 113-091-65 (8594)	Custeio
dos Serviços do Fomento - e 113-091-04 (8591)	Pessoal Con-
tratado;

considerando que há conveniência em que o pagamento da-
quclas servidores se faça pela dotação própria (10 Orçamento, is-
to é. pela verba 113-091-04 (8591) - Pessoal Contratdo; e

considerando que a verba em questão foi (lotada neste exer-
cício com a importância de Cr$ 130.000,00, insuficiente para ocor-
rer ,os pagamentos,	 -

decreta:
\rt. 1.0 Fica transferida a importância (te C r$ 681 .880,00

(seiscentos e oitenta e um mil oitocentos e oitenta cruzeiros) da
verba 091-65 (8594) - Custeio dos Serviços de Fomento - para
a vc;ba 091-04 (8591)	Pessoal Contratado, do Orçamento vigen-
te, da Secretaria da Agricultura, Indústria, comércio e Trabalho.

Art. 2. -Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
iste Oecreto em vigor na data de sua publicação.

'alácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de julho de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 0 2.465, DE 10 DE JULHO DE 1947

Declara feriado o (lia 14 de julho de 1947 e contém outras disposições

O governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
luires, decreta:

	

1.	E' (I(claradO feriado o (lia 14 de julho de 1947,
data da promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais.

j^
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Art. 2. - O Secretário de Educação baixará instruções no sen
tido de que aquela efeméride seja condignamente celebrada em
todos os estbbelecinientos de ensino do Estado.

Art. 3•9 -- Os Prefeitos Municipais deverão igualmente come-
morar festivamente a volta do Estado ao regime constitucional.

Art.	O presente decreto entrará em vigor na data (te sua
publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de julho de 1947.
IMILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
JOsé de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti
.1 o <insto .4!dr,o (] qhleira Brant
joo I?o/iu,ies Scu;u(,

i);•.cHi:r() N. 246$, DE 2 DE AGÕSTO DE 1947

11ecoiihece u senhor Melhem Talhouk, Cônsul do Líbano ia fflo
de Janeiro, com jurisdição no Estudo de Minas Gerais.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições, e tendo em vista o aviso telegráfico do Ministério (ias Re-
lações Exteriores, resolve reconhecer o senhor Melhem Talhouk,
Cônsul do Líbano no Rio de Janeiro, com jurisdição no Estado
de Minas Gerais.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de agôsto de 1947.
MILTON\ S0ARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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decreta,
Art. 1	Fica criada a Escola (le Reforma Antônio Carlos,

a]izada em Ribeirão das Neves e destinada a internação de me-
re	ileliaqiientes

Parágrafo único	Serão internados nesta Escola, de preferên-
os menores que contém mais (te 16 tinos, nos casos da letra
e do parágrafo 1., do artigo 2 do Decreto-lei 6.026, de 24

lloveml)rO (te 1943.
Art. 2	Para instalação provisória da Escola, e até que se

anize definitivamente o seu quadro de pessoal, serão designa'
s funcionários disponíveis das Secretarias de Estado.

Art. 3.	Êste Decreto entrará em	gor flO (lata (te sua pu-
câ':ãO, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, cio Ribeirão
Neves, 21 (te agôsto de 1917.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N 9 2.468, DE 29 DE AGÔSTO DE 1947

Abre , Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
do Estado de Minas Gerais, o crédito especial de Cr$ 9.257.600,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, na conformidade
do 1 isposto no artigo 51, n II, da Constituição do Estado e (levi-
daniente autorizado pelo Decreto-lei n.9 2.153, de 12 de julho de
1947, decreta:

•rt. Fca abarto á Sçcretaria (Ia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 9.257.600,00 (nove
mill)es duzentos e cinqüenta e sete mil e seiscentos cruzeiros),
para Fomento á Produção (lo Estado, no corrente exercício, como
segu e CR$.

1

Reiiaielhamento (10 Dct (rtamerto (Ia Produção Ve-
getal............................

Rea )arclhamento do Departamento da Produção
Animal ..........................

Ensino Técnico-Profissional --------------
Moo'hos Centrais para Calcáreos ............
Ap"vcitamento do Rio Santo Antônio ......
Na;	Cidade Industrial ................
FiI,rie de Adubos Fosfatados ............
Réde de Armazéns, Silos e Veículos de Transporte
Colinização, Imigração, Exodo (Ias Populações - -
Rro"ganização das Estâncias Hidrominerais -- Con-

gresso de Estancias ..................
Fomento à Cultura do Algodão ............
Fomento à Cultura do Trigo ............
Inquéritos e Investigações sôbre Assuntos Eco-

nômicos ......................
Ensino Agrário Ambulante ..............
Previsão para construção de restaurantes e hospi-

a	cii colaboração com o SAPS, o SESI e
(1	...........................

DECBET() N. 2.467, DE 21 DE AGÔSTO DE 1947

Cria a Escola de Reforma Antônio Carlos, para cumprimento do
que Dispõe o Decreto-lei n.° 6026, de 24 de novembro de 1943

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 51, TI, da Constituição Estaduel e,

considerando que o Decreto-lei n.° 6.026, de 24 de novembro
de 1943, modificou substancialmente o Código de Menores, no to-
cante ás medidas aplicáveis a menores delinqüentes;

•	considerando as vantagens da especialização de reformatórios,
de acordo com a idade e o caráter dos menores;

considerando que a Oficina Escola Alfredo Pinto, criada há
Riais de vinte anos, se tornou insuficiente para as necessidades
atuais;

considerando ainda a imperioso necessidade (te o Estado se
aparelhar convenientemente para aplicação proveitosa da legisla-
ção sôbre menores-

considerando Xnalmente, que o Presidente Antônio Carlos RI-
beiro de Andrada, em seu govêrno, dedicou particular atenção ao
problema de menores abandonados e delinqüentes;

2. 400.000,00

900.000,00
900.000,00
100.000,00
500.000,00
500. 000,0o
250.000,00
200.000,00
2'50. 000,00

500.000,00
200.000,00
141.600,00

50.000,00
156.000,00

500.000,00
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Previsão para o progranm de criação (te cooperati -
vas e de fomento ao cooperativismo ......200.000,00

	

Comissões) ele couipras de Equipamento e materiais	450. 000,00

	

Comissões Orientadora e Exetit iva do Plano . .	560. 000,00

	

Despesas preliminares para i nstalaço (te frigoríficos	500. 000,00

	

Cr$	9.257. 600,00

Art . 2. - Revogam-se as disposições ciii contrário, entrando
êste Decreto ciii vigor na (lata (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de agôsto
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
,Jose (1e AiuqalJiõe.s' Pinto
AJfleIiC0 Reilê Giannet/i

DECRETO N.' 2.469, DE 8 DE SETEMBRO DE 11,147

Aprova as contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Carmo da Mata

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 59 do Decreto-lei n. 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo en--
tão Prefeito Municipal de Carmo da Mata, relativas a despesas a re-
gularizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1946, na
importância de Cr$ 2.291,90 por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela docuiiien.
tação apresentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Ilo.
rizonte, 8 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.470, DE 8 DE SETEMJIRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Espinosa

O Governador do Estada de Minas Grais, no uso (te suas atri-
l)UiÇões legais e nos têrmos do que determina o arti go 5.1 do Decre-
to-lei a. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Espinosa, relativas a des-
pesas a regularizar, realizadas no exercício de 1946, na importância
de dois ml e setecentos cruzeiros (Cr$ 2.700,00), por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 8 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.471, DE 8 DE SETEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Muzambinho

() Governador do Estado de Minas Gerais, no liso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5•9 do Decreto
lei li." 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
seiiadas pelo então Prefeito Municipal de Muzainbinho, relativas a
despesas a regularizar, realizadas em sua gestão, durante o exerci-
cio de 1945, na importância de seis mil, novecentos e oitenta e oito
cinzeiros (Cr$ 6.988,00), por se haver verificado que tais despesos,
feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela documenta-
ção apresentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 8 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECIIET O N. 2.472, DE 8 DE SETEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Oliveira

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo en-
tão Prefeito Municipal de Oliveira, relativas a despesas a regularizar,
realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1946, na inLportân-
cia de Cr$ 30.739,20, por se haver verificado que tais despesas, fei-
tas no interêsse do Município, estão comprovadas pela documenta-
ção apresentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 8 de setembro de 1947.

\Ii i;IoN Soiu:s (avos
Pedro Aleixo

DECRETO N.9 2.473, DE 10 DE SETEMBRO DE 1947
e

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Leopoldina

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos elo artigo 5.° do Decreto-lei n. 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo então
Prefeito Municipal de Leopoldina, relativas a despesas a regulari-
zar, realizadas,em sua gestão, durante o exercício de 1946, na im-

1!
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portância de Cr$ 108.255,40, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no inlerêsse do Município, estão comprovadas pela do-
curnentação apresentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, emi Belo Hori-
zonte, 10 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.474, DE 10 DE SETEMBRO DE 1947
Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de

Santos Dum ont
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-

buições legais e nos têrnios do artigo 5. 1 do Decreto-lei número
2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresenta-
das pelo então Prefeito Municipal de Santos Durnont, relativas a
despesas a rgularizar, realizadas-em sua gestão, durante o exercício
de 1946, na imporlância de Cr$ 174.992,00, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio do Govêro do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 10 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.475, DE 17 DE SETEMBRO DE 1947

Abre crédito suplementar de Cr$ 390.000,00 á Secretaria do Interior

O Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 2. 9 da Lei n.° 1, de
8 de setembro de 1947, resolve abrir à Secretaria do Interior um
crédito suplementar de Cr 390.00000 (trezentos e noventa mil cru-
zeiros) para refôrça da verba 037-54 (8243) Vestuário e alimen-
tação.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das Fi-
nanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palácio do Govêrno, eiii Belo Horizonte, aos 17 de setembro de
1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro A (eixo
José de Magalhães Pinto

DECRETO N.° 2.476, DE 17 DE SETEMBRO DE 1947
Abre crédito especial de Cr$ 400.000,00, para custear despesas do

Tribunal Regional Eleitoral a Carga do Departamento
de Compras e Fiscalização

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção contida na lei n.° 2, de 15 de setembro de 1947, resolve abrir

crédito especial de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruziros),
a atender ao pagamento de despesas com material destinado ao
;iço do Tribunal Regional Eleitoral, a cargo do Departamento
Compras e Fiscalização, a partir do exercício de 1947.
Os Secretários de Estado (los Negócics do Interior e das Finaii-
assim o tenham entendido e façam executar.
Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 17 de setembro de

7.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de MagiIiües Pinto

DECRETO N.° 2.477, DE 19 DE SETEMBRO DE 1947

lfoica nova data para iníciú das provas a que se re fere o Decreto
ii' 2.438, de 12 de março de 1947,' e abre inscrições por quinze

(15) dias para concurso
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-

buições, decreta:Art. 1 - Terão início a vinte (20) de outubro próximo vin-
douro as provas a que se refere o Decreto n.° 2.438, de 12 de março
de 1947, para provimento do cargo de praticante nas diversas re-
partições estaduais.Art. 2° - A inscrição de candidatos ao referido concurso fi-
cará, aberta até o (lia quatro (4) do próximo inês de outubro.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êstc Decreto em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em udo 110-
rizonte, aos 19 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti
Augusto Mário Caldeira Brant
José Ro(iziçjues Scub2a

DECRETO N.° 2.478, DE 21 DE SETEMBRO DE 1947

Localiza no município de Bom Despacho urna Escola
Agrícola Elementar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confre o artigo 51, n. II, da Constituição Estadual, e tendo
em vista o disposto no artigo 1. 9 , n. 1, do Decreto-lei n.° 2.153, de
12 de julho (lo corrente ano,

DECRETA:
Art. 1.' - Fica localizada na cidade de Bom Despacho, muni-

cípio (10 inesnio nome, uma das Escolas Agrícolas Elementares,
criadas pelo artigo 1°, n. 1, do Decreto-lei n. 2.153, de 12 de julho
do corrente ano.

W1
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Art . 2. -- O Secretário da Agricultura, tudúAria, Comércio
Trabalho fica autorizado a tornar as providências necessárias à ins-
talação e regulamentação das referidas Escolas, bem Como contratar
o pessoal que fôr necessário ao seu funcionamento.

Art . 3. As despesas para a execução (tO prcn1e i):cto
correrão por conta dos créditos especiais abertos pelo Decreto n'.
2.468, de 29 dagôsto do corrente ano.

Art. 49	Êste Decreto entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Grais. cm Bom Des-
pacho, aos 21 de setembro de 1947.

MILTON So.uu:s CI%1pos
Américo Renê (;ianiietti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 2.479, 11E22 DE SE'I'FMflJb() DE 1317

AproQu contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
A baeté

O Governador ilo Estado de Minas Grais, no uso <te suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5Q, do Decreto-lei número
2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresenta-
das pelo então Prefeito Municipal de Abaeté, realtivas a despesas a
regularizar, realizadas em sua gestão, durante os exercícios de 1939
e 1940, na importância de Cr$ 17.231,30, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 22 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.480, DE 22 DE SETEMBRO DE 1947

Aprova contas relativos a despesas a regularizar da Prefeitura de
Conceição da Aparecida

O Governador do Estado de Minas Gerais, no iso de suas atri -
buições legais e nos têrmros do artigo 50, do Decreto-lei número
2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresenta-
das pelo então prefeito municipal de Conceição da Aparecida rela-
tivas a despesas a regularizar, realizadas em sua gestão, durante o
exercício de 1946, na importância de Cr$ 5.862,60, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão
o:o provadas pela documentação apresentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 22 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

-- 'liii

DECRETO N.° 2.481, DE 23 DE SETEMBRO DE 1917

Regulamenta o Serviço de Assistência Judiciária e disposições do
Decreto-lei n. 2.131, de 2 de julho de 1947, aprova quadro

especial e dá outras providências

O Governador do Estado • e Minas Gerais, usando (te tribui-
ção que lhe confere o art. 51, II, da Constitcmção lo E.ta(lo,

Decreta:
Art. 1.0 O Serviço de Assistência Judiciária, que fica criado

de acôrdo com o art. 34 do Decreto-lei n° 2.131, de 2 de julho de
1947, prestará na Capital, em primeira e segunda instâncias, assis-
tência judiciária aos necessitados.

Parágrafo único - Prestar-lhes-á também assistência junto às
repartições públicas e nos negócios que realizem, quanto aos as-
pectos jurídicos.

Art. 2 - Por necessitado, para os efeitos de assis1ência, en-
tender-se-á pessoa que, tendo direitos a defender ou pDite.mr, não
estiver em condições de pagar honorários de advogado.

1. - A prova da necessidade será feita por atestação ou infor-
mação expedida, independentemente (te selos ou emolumentos, por
autoi(Iade policial sob cuja jurisdição se ache o interessado.

2. - Essa prova será dispersável quando o interessado hou-
ver obtido, para o caso, o benefício da justiça gratuita ou fôr ma-
nifesta a sua necessidade do favor.

Art. 30 - Nas repartições públicas estaduais, não ficarão su-
jeitos a selos ou a quaisquer outras despesas os processos para os
quais houver sido concedida assistência.

Art. 49 - O Serviço, como órgão anexo ao Departamento Ju-
rídico, será subordinado ao Advogado Geral.

Art. 59 - O Serviço compor-se-á de um Assi4ente-Clicfe e
cinco Assistentes- Auxiliares,-designados pelo Governador dentre os
funcionários estaduais que sejam bacharéis em direito.

Parágrafo único O Governador designará, também, raia
terem exercício no Serviço, os funcionários que forem necessários
aos trabalhos internos.

Art. 6. - Ao Assistente-Chefe compete e cumpre:
1) dirigir o serviço, velando por sua eficiência;
2) organizar o quadro de férias dos funcionários e aplicar-

limes penas, HOS têrmos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado;

3) resolver, com recurso para o Advogado Geral' sôbre os
pedidos de assistência;

4) emitir pareceres sôbre as questões jurídicas propostas pelas
pessoas a que se refere o art. 2.;

5) tentar, no interêsse dos assistidos, antes do ingresso em
juízo e sempre que parecer conveniente, a composição extrajudi-
cial;

6) patrocinar, pessoalmente, os interêsses dos asistidos, quan-
do considerar oportuno;

7) distribuir os trabalhos entre os Assistentes-Auxiliares, mi-
nistrar-lhes instruções sôbre a defesa dos interêsses dos assistidos,
fiscalizar-lhes a atuação, procurando torná-la eficiente e rápida e,
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a todo tempo intervir, para mdificar a orienlaçã', avocar o caso
ou substituir o patrono, se êste não estiver se conduzindo conve-
nientemente;

8) providenciar no sentido de terem andamento rápido e re-
gular, em juízo ou nas repartições públicas, os processos relativos
aos interêsses (los assistidos, e de se obterem sem demora os docu-
mentos necessários à sua defesa;

9) fazer o rateio dos honoráribs que, eni virtude de condena-
ção judicial, caibam aos patronos;

10) fazer, triniestrairnente, relatório dos serviços a seu cargo
ao Advogado Geral.

Art. 7.' Aos Assistentes Auxiliares competirão os trabalhos que
lhes forem distribuídos -pelo Assistente-Chefe, inclusive a obtenção
dos documentos necessários à defesa dos interesses (los assistidos.-

§ 1. - Cometerão falta disciplinar os Assistentes-Auxiliares
que não proce(lerm com solicitude e tôdo o esfôrço na execução dos
trabalhos que lhes forem distribuídos.

§ 2.' Os Assistentes-Auxiliares deverão inteirar constante-
mente o Assistente-Chefe do andamento dos casos confiados ao seu
patrocínio.

Art. 8. - O Serviço criará tôdas as facilidades aos necessi-
tados e especialmente:

a) preparará, com os dados que lhe forem fornecidos, as pe.
tições de assistência ou de benefício da justiça gratuita;

b) providenciará sôbre a atestação ou informação da autori-
dade policial a que se refere o art. 2.°, 1. ", beiri como sôbre a ob-
tenção de qualquer outro documento co,siderado necessário.

§ 1. - Se a autoridade policial ou repartição competente não
fornecer prontamente os documentos solicitados, o Assistente-Chefe
representará a quem (le direito.

§ 2.' - Ao resolver sôbre o pedido, dentro dos três (tias Se.
guintes à sua apresentação, o Assistente-Chefe verificará se e razoá-
vel ou oferece probabilidade de êxito a pretensão cio peticionário;

§ 3. - Do indeferimento do pedido, caberá recurso para o Ad-
vogado-Geral dntro de dez dias.

§ 4•0 Tratando-se de minutas e assuntos semelhantes, o As-
sistente-Chefe poderá, no caso de ser o interessado evidentemente
necessitado, dispensar a petição de assistência.

Art. 99 - Os honorários que, em virtude de condenações judi-
ciais, forem devidos aos patronos serão recebidos pelo Assistente-
Chefe, que promoverá o seu rateio equitativo.

Art. 10 - O Advogado Geral adotará, em entendimento com o
,Presidente da Ordem dos Advogados (lo Brasil, na secção de Minas
Gerais, as providências necessárias no sentido de Ser a assistência
prestada em cooperação com aquela entidade.

Art. 11 - O quadro especial referido no art. 31 do citado
Decreto-lei n.° 2.131 comnprefl(le os seguintes cargos: a) Procura-
dor Fiscal, do Departamento Jurídico; b) Auxiliar do Advogado do
Estado íma Capital da República, também do Departamento Jurídico;
c) três Advogados-Auxiliares, da extinta Advocacia Fiscal; d)
Consultor Jurídico do Departamento das Municipalidades; e) As-
sistente Jurídico (Ia Secretaria da Viação; f) Advogado-Chefe e dois
Advogadas Assistentes do Departamento de Águas e Energia Elétri-
ca; g) Assistente Jurídico da Secretaria da Agricultura, Indústria,
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Comércio e Trabalho; h) Procurador da Junta Comercial; i) três
Assistentes Jurídicos da Contadoria Geral do Estado (art. 39 (10
Decreto-lei n. 2.131); i) Consultor Jurídico do Departamento Esta-
dual de Saúde; k) Procurador da Divisão de Lepra; 1) Assistente
Juri(liCO do Departamento Estadual de Estatística.

§ 1.0 - Dentro dos dez dias seguintes à (lata dte Decreto, se-
rão apresentados, para apostila, os títulos (los titulares dos cargos
ora enuIflera(IOS.

§ 2. - A Secretaria das Finanças, de acôrdo com o art. 32,
§ 2.', do Decreto-lei citado fará a transferência para o Departa-
mento jurídico das consignações relativas aos vencimentos (105 car-

i gs referidos no artigo anterior.
Art. 12 - As requisições sôbre as verbas destinadas pelo or-

çaiucnto vigente ao Serviço da Dívida Ativa da Secretaria das Finan-
ças, a saber: 8.130 112-06608 (metade), 8.134 - 112-066-61,
8.134 - 112-066-82 (metade), 8.994 - 112-066-69 (metade) serão
feitas pelo Advogado Geral.

Am-t. 13 --- Terminado o processo judicial em que a defesa do
Estado haja sido confiada a promotor de ptiça, o Advogado Geral
proporá ao Governador a gratificação que se refere o art. 46 do
citado Decreto-lei n. 2.131.

1.	Ao formular a proposta, o Advogado Geral considerará;
a) a relevância, a complexidade e a difcul(la(le das questões

versadas;	 -
ia) o trabalho e o tempo necessários;
e) a eficiência e o zêlo postos na defesa;
d) os vencimentos mensais (lo promotor de justiça.
§ 2. - Autorizado pelo Governador, o pagamento será feito

pela verba "Causas da Fazenda".
3. -- Êste artigo não se aplica aos executivos fiscais, nos

quais os honorários serão deduzidos das . quantias arrecadadas, de
acõr(Io com o Decreto-lei n. 0 2.131.

Art. 14 Quanto aos executivos iniciados antes do Decreto-lei
n. 2.131, serão observados, no tocante às percentagens estabeleci-
das nos seus arts. 24 e 25, as seguintes disposições:

a) os advogados da Fazenda perceberão OS honorários, estabe-
leciilos pela lei que lhes fôr mais favorável;

ia) os honorários pelo patrocínio em segundo instância serão
il dios nos casos cru que, a partir da rerida data, houver interven-
ção do Departamento Jurídico, inclusive por meio de memoriais
defesa oral;

e) a percentagem devida às Coletorias será paga cru todos os
ux( 1 c ativos;

d) a dos oficiais de justiça será paga apenas quafl(lO houver
sido feita penhora na vigência do citado Decreto-lei; .

e) a (los escrivães será devida nos executivos cujo julgamento
em primeira instância, fôrposterior à referida (lata.

Parágrafo único - Os honorários e percentagens incidirão
sômnente sôbre às cluantias efetivamente arrecadadas -



Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na (lata de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrária.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 23 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José (le Magalhõcs Pinto

DECRETO N.° 2.482, DE 26 DE SETEMBRO DE 1947

Localiza no município de Guanhães uma Escola Agrícola Elementar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 51, ri. II, da Constituição Estadual e
tendo em vista o disposto no artigo 1.°, n. 1, do Decreto-lei 2.153,
de 12 de julho do corrente ano,

Decreta:
Art. 1.1 - Fica localizada na cidade de Guanhões nunicípio

do mesmo nome, uma das Escolas Agrícolas Elementares, criadas
pelo artigo 1.0, n. 1, do Decreto-lei 2.153, de 12 de julho do cor-
rente.

Ai-t. 2. 9 - O Secretário da Agricultura, Indi'istria, Comércio e
Trabalho fica autorizado a tomar as providências necessárias á ins-
talação e regulamentação da referida Escola, bem como a contratar
o pessoal que fôr necessário ao seu funcionamento.

Ai-t. 3. 1 - As despesas para a execução do presente Decreto
correrão por conta dos créditos especiais abertos pelo Decreto 2. 468,
de 29 de agôsto do corrente ano.

Art. 4.° - Éste Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio (10 Govêrno, Estado de Minas Gerais, ciii Belo Horizon-
te, 26 de setembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de !iagallu7es Pinto

DECRETO N.° 2.483, DE 3 DE OUTUBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Muzambimibo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. 9 do Decreto-lei n. 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de Muzambinho, relativas a dspesas a re-
gularizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1945,
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importância de Cr$ 600,00, por se haver verificado que tais (les-
as, feitas no interêSse do município, estão comprovadas pela
umentaçãO apresentada.
Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-

te, 3 de outubro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N° 2.484, DE 3 DE OUTUBRO DE 1947

mtabelcce a denominação "Laura Queiroz", dada às escolas reu-
nidas de Esperança, na cidade de Itabirito

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atribui.
es que lhe confere o art. 51, no Ii, da Constituição Estadual, re
ive estabelcer a denominação "Laura Queiroz", dada às escolas
unidas de Esperança, na cidade de Itabirito, ficando sem efeito
Decreto 2.380, de 11 de janeiro do corrente ano.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
nte, 3 de outubro de 1947.

MILTO'N SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brant

DECRETO N 9 2.485, DE 3 DE OU'l'UIiP() Dl 1947

I)ú denominação ao Curso Normal Regional de Ahaelé

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ias atribui-
s que lhe confere o art. 51, no II, da Constituição, (icei-eta:
Art. 1° - O Curso Normal Regional de Abaeté passa a (lenomi-
-se Curso Normal Regional "Nossa Senhora de Fátima".
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

ão, revogadas as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-

te, 3 de ou tubrcí de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brani

DECB1T() N° 2.186, DE 4 DE OUTUBRO DE 1947

Dá denominação ao Grupo Escolar de vila

O Govemnador do Estado de . Minas Gerais, usando (Ias atribui-
ções que lhe confere o artigo 51, a.° II, da Constituição Estadual,
decreta

Ai-t. 1.0 - Passa a ter a denominação de "Coração de Jesus" o
Grupo Escolar de VespaSiaflo, município de Santa Luzia.
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750,00

1.240,00
1.700,00

15,00
840,00

1.000,00
842,70
600,00

1.880,00
160,00
480,00

80,00
3.600,00

960,00
480,00

Art. 2 - Ëste Decreto entra em vigm' ii	de -ii publica-
ção, revogadas as disposições em (OfltIãliÜ.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, Ciii Edo Hori-
zonte, 4 de outubro de 1947.

MILTON Sonis CAMPOS
A UiJl1Sl() iiaiio (]aldeij'i !),;m1

DECRETO N- 2.487, DE 14 DE OUTUBB() DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Pie[eiluia de
Campo Florido

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do que determina o art. 5.° do Decreto-
ei 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-

sentadas pelo então Prefeito Municipal de Campo Florido, realiza-
das em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância de
Cr$ 19.445,80, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
iuierêse do município, estão comprovadas pela documentação apr
sentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Itelo Hori-
zonte, aos 14 de outubro de 1947.

MILTON Sones CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO- N? 2.488, DE 15 DE OIJTVI3I1() DE 1947

Abre crédito Especial de Cr$ 27.163,70, d Secretaria da liação e
Obras Públicas

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção contida no artigo 1°, da Lei n° 10, de 9 de outubro de 1947, re-
solve abrir um crédito especial de Cr$ 27.163,70 (vinte e sete mil,
cento esessenta e três cruzeiros e setenta centavos), para pagamen-
to de diárias vencidas por funcionários da Secretaria da Viação
Obras Públicas, como segue:

Cr$
André Martins de Andrade Filho ................640,00
Antônio Carmo Pinheiro ................00,00
Arlindo Reis ........................2.940,00
Edmundo Loures ......................¶160,00
Fábio Vieira Marques ....................700,00
Flo-riano Neiva Bernardes ................ 5(10,00
Francisco Carvalho Bernardes ..............680,00
Guilherme Giesbrecht ....................(100,00
Humberto Augusto Wilke Borato...............176,00
1-leitor Gomes Bizoto ........................600,00
Italo Américo Dineli ......................200,00
James Barros ............................2.440,00
João A. Pimenta de Carvalho ..................400,00
João B. da Costa Gedes ..................600,00

João Hylgertt Coelho ....................
JoséCalazans Ferreira ......................
José Guimarães de Almeida ................
José Henrique de Carvalho ..................
JoubertGuimarães ......................
Luiz Fernandes de Sousa ................
Maximiano Pezzi ..........................
Newton Cardoso de Sousa ..................
NilonGomes ..........................
Osvaldo de Freitas ......................
Otaviano Ventura da Silva ..................
Shakespeare Gomes ......................
Silviano Azevedo ........................
Vaifrido Machado Mendonça ..................
Carlos Cunha Meio ......................

27.163,70
Os Secretários de Estado dos Negócios da Viação e Obras Pú-

blicas das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.
Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-

zonte, aos 15 de outubro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

DECRETO N° 2.489, DE 15 DE OUTUBRO DE 1947
Abre crédito especial de Cr$ 27.517,20, à Secretaria da Viação e

Obras Públicas
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-

ção contida no artigo 1 da Lei n. 8, de 8 de outubro de 1947, re-
solve abrir uni crédito especial de Cr$ 27.517,20 (vinte e sete mil,
quinhentos e dezessete cruzeiros e vinte centavos), à Secretaria da
Viação e Obras Públicas, destinado ao pagamento das seguintes
despesas:
Prefeitura Municipal de Manga -- Pagamento das obras

de esgotamento da -Lagoa existente naquela cidade 11.771,80
Floriano Neiva de S. Tôrres - Aluguel do prédio onde

funnciona o escritório da 24 1 Circunscrição, -rela-
tivo ao período de agôsto a dezembro de 1945 ..	2.500,00

Paulo Goritijo - Juros de mora proveniente de despesas
realizadas com obras de calçamento de um trêcho
da Estrada Barbacena	Juiz de Fora ......13.245,40

27.517,20
Os Secretários de Estado dos Negócios da Viação e Obras Pú-

blicas e das Finanças, assim o tenham entendido e façam executar.
Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Ho-

rizonte, aos 15 de outubro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

-.1is
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DECRETO N9 2.490, DE 15 DE OUTUBRO iii: 1947
Abre crédito especial de Cr$ 22. 196,40, à Secretaria das Fiiutnçus

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuiç5o
contida no artigo l, da Lei n 9 5, de 3 deoutuhro de 1947, resolve
abrir um crédito especial de Cr$ 22.196,40 (vinte e dois mil, cento
e noventa e seis cruzeiros e quarenta centavos), para pagailiento a
diversos, como segue:
Irineu Tôrres Brochaao	Aluguel do prédio Ocul)a(lo

pela Coletoria de Unay, no período de

	

	 ajaneirodezen)ro de 1946 ........................1.200,00
Edson Miranda - Aluguel do prédio onde funciona a

Coletoria de Açucena, no período de 1. 1 de julhoa 31 de dezembro de 1945 ................720,00
Aristóteles Garcia do Carmo - Aluguel do prédio onde

funciona a Coletoria de Mantena, no período de
outubro a dezembro de 1945 ..............600,00

Fulgêncio José Alves - Aluguel do prédio onde funciona
a coletoria de São João do Paraíso, no período
de 1 de abril a 31 de dezembro de 1946	 720,00JoãoJoão Giulhernie Milagres - Aluguel do prédio onde fun-
ciona a coletoria de	 abrileMantena, no período d
de 1946 ...............................200,00

Fioravante Padula -. Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Espera Feliz, no período de janeiro
a dezembro de 1946 ..................3.00000

Francisco Cardoso Brochado - Aluguel do prédio ocupado
Pelos Serviços Fiscais de Poços de Caldas, no pe-

	

ríodo de 10 de junho a 15 de setembro de 1946 . . . .	2.833,30Alvim Drummond - Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Laginha, no período de 1. 9 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1946 ................1.100,00

Romamldo Alves Martins - Aluguel do prédio ocupado
pela Circunscrição de Extrema, no período de 1. 9 de
abril a 31 de dezembro de 1946 ............720,00

Alberto Vieira e Silva - Aluguel do prédio ocupado pela
Circunscrição de Botelhos, no período de 1. 9 de
julho a 31 de dezembro de 1946 ............1.080,00

Companhia Aliança da Bahia - Aluguel do prédio ocupa
do pela ,; 1.a e 2. 1 Coletorias de Juiz de Fora, no pe-

	

ríodo de 19 de outubro a 31 de dezembro de 1946	2.280,00
Ibraim Antônio Bita - Aluguel do prédio ocupado pela

Coletoria de Mercês, no período de 1.	a 31 de
de dezembro de 1946 ....................100,00

Amélia Gonçalves Ferreira	Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Mesquita, no período de 1. 9 de
outubro a 31 de dezembro de 1945 ............180,00

Beniolava Rocha e Silva - Aluguel do prédio para o Posto
de Fiscalização de Teófilo Otoni, no período de 1. 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 1946 ............900,00

Conceição Duarte Melgaço	Aluguel do prédio para a
Coletoriã de Pequi, no período de LQ da janeiro a
31 de dezembro de 1946....................600,00

SebastiSo Fernandes MomirSo •-- Aluguel do prédio para
a Coletoria de Sabinópolis, no período de 1. 1 de
outubro a 31 de dezembro de 1945 ..........

Auta de Lima Brito - Aluguel mio prédio para a Coletoria
de Porteirinha, durante o período de 1. <> de janeiro a
31 de dezembro de 1946 ..............

ttabirense Futebol Clube - Aluguel do prédio para a
Coletoria de Itabirito, no período de 1. 9 de agôsto
a 31 de dezembro d 1946 ................

João Teixeira Pinto Aluguel do prédio para a Cole-
toria de Paraisópolis, no período de 1.° de janeiro a
31 de dezembro de 1946 . . . .............

Olívio de Araujo - Aluguel do prédio para a Coletoria
de Mutum, no período de 1. de janeiro a 31 de
dezembro de 1946 ......................

José e Alice de Paula - Aluguel do prédio para a Cole-
toria de Visconde do Rio Branco, no período de 25
de maio a 31 de dezembro de 1946 ..........

Julieta Cândida Maranesi - Aluguel do Prédio para
a Coletoria de Serrania, durante o mês de dezembro
de 1945 ..............................

O Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim o en-
nha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo TIo-
rizonte, aos 15 de outubro de 1947.

Mlui'oN SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO N° 2.491, DE 15 DE OUTUBRO DE 1947.

Abre crédito especial de Cr$ 45.717,60, ao Departamento de
Estradas de Rodagem

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
contida no artigo 1., da Lei n. 9, de 8 de outubro (te 1947, resol-
ve abrir o crédito especial de Cri 45.717,60 (quarenta e cinco mil,
setecentos e dezessete cruzeiros e sessentacentavos), para paga-
mento de despesas feitas com Estradas de _Rodagem, como segue:
Prefeitura Municipal de Monte Azul - Serviços com

a conservação das Estradas de Rodagem da 6. 4 Re-
sidência ,no período de janeiro a julho de 1942 39.990,00

Júlio Francisco Figueiredo - Serviços com a conservação

	

das Estradas de Rodagem da 6.' Residência . . . .	1.277,10
St. John del-Rei Mining Comany Ltd. - Forncimentos

	

feitos à 1.1 Residência em fevereiro e maio de 1945	4.450,50

45.717,60

300,00

480,00

1 .120,00

600,00

1.512,00

1.801,00

90,00

22.196,40



O Secretário de Estado dos Negócios das Finanças, assim o tenha
entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Ho-
rizonte, aos 15 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Mu/olIiãe.- I'ijilo

DECRETO N.° 2.492, DE 15 DE OUTUBRO DE 1947

Abre um crédito suplementar de Cr$ 926.000,00 a verbas
orçamentárias

O Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 1. 1 da Lei n.12 , de
13 de outubro de 1947, resolve abrir o crédito suplementar de
926.000,00 (novecentos e vinte e seis mi cruzeiros) para refôrço das
seguintes verbas do orçamento vigente, cujas dotações são insufici-
entes

	

101-001-04	(8021) ............183.372,00

	

101-001.55	(8023) .............552.648,00

	

101-001-66	(8024) ............180.894,00

	

101-001-69	(8994) .. .. .. .. .. ..	9.086,00

926 .000,00

O Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim c
tenha entendido e façam executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Ho-
rizonte, 15 de outubro d 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO N.° 2.493, DE 15 DE OUTUBRO DE 1947

Abre um crédito suplementar de Cr$ 3.000.000,00, à verba 025-45
(8693), do Departamento de Compras e Fiscalização

O Governador do Estado de Minas Gerais, de canformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 1.0, da Lei n° 4, da
3 de outubro de 1947, resolve abrir ao Departamento de Compras
e Fiscalização, um crédito suplementar de Cr$ 3.000.000,00 (três
milhões de cruzeiros), para refôrço da verba 025-45 (8693) - Ma-
terial para Imprensa.

O Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim o te-
nha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, aos 15 de outubro, de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhões Pinto
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DECRETO N.° 2.494, DE 15 DE OUTUBRO DE 1947

Abre crédito especial de Cr$ 20.426,10, à Secretaria das Finanças

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção contida no artigo 1 1, da lei 11 0 11, de 9 de outubro d 1947, re-
solve abrir um crédito especial de Cr$ 20.426,10 (vinte mil, quatro-
centos e vinte e seis cruzeiros e dez centavos), para pagamento a
Companhia Telefônica Brasileira, proveniente de fornecimentos fei-
tos à Secretaria das Finanças em 1945.

O Secretário de Estado dos Negócios (Ias Finanças, assim o
tenha entendido e faça executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, aos 15 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 2. 495, DE 15 DE OUTUBRO. 1)E 1947

Abie um crédito eapecial de Cr$ 16.262,40, ao Departoinnto Estadual
de Saúde

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção contida no artigo 1. 9 , da Lei n. 7, de 8 de outubro de 1947,
resolve abrir um crédito cspcial de Cr$ 16.262,40 (dezesseis mil
duzentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta centavos), para paga-
inento ao di-. Caio Libano de Noronha Soares, médico alienista do
Instituto "Raul Soares", referente a vencimentos e abono de filhos,
no período de 1.0 de janeiro a 18 (te junho de 1946.

O Secretário de Estado dos Negócios das Finanças, assim o te-
ha entendido e faça excutar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Ho-
rizonte, aos 15 de outubro de 1947.

Mu.roN Soxncs CAMPOS
8 '	(11 110Ja1I(o(S I'iI//O

DECRETO N.° 2.496, DE 15 DE OtilLRR() DE 1947

Abre crédito especial de Cr$ 9.603,90 à Secretaria de Educação

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
contida na Lei n. 3, de 3 de outubro de 1947, resolve abrir um cré-
dito especial de Cr$ 9.603,90 (nove mil, seiscentos e três cruzeiros
e noventa centavos), para pagamento de adicionais de 10 1/o, aluguel
de prédio e fornecimento de energia elétrica ao Ensino Primário,
aos seguintes:
Francisco Tibúrcio de Oliveira - Diretor do Grupo Esco-

lar "Modestino Gonçalves", de Santa Luzia -- Adicio-
ciorais de 10% no período (te 15 de junho (te 1944 a 31
de dezembro de 1946 ....................2.101,00
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Maria das Dores Pereira - Professôra das Escolas Reu-
nidas de Urucânia, Município de Ponte Nova - Adi-
cionais de 10% no período de 21 de abril a 31 de
dezembro de 1946 ......................	401,60

Isabel de Lima Viotti	Professôra do Grupo Escolar de
Baependi - Adicionais de 10% no período de 13 de
fevereiro a 31 de dezembro de 1946 ..........	630,20

Maria Antonieta Lorandi Fialho	Professôra do Grupo
Escolar de Pequeri, município de Bicas - Adicio-
nais de 10% no período de 6 de junho de 1945 a 31
de dezembro de 1946 ....................	818,50

Amália Paulina de Abreu Chagas - Professôra de Vila
Lamim, município de Rio Espera - Adicionais de
10% no período de 12 de marçoi de 1941 a 31 de
dezembro de 1946 ....................	2.078,00

Maria Luiza Mourão Rocha - Professôra do Grupo Esco-
lar de São João Evangelista -- Adicionais de 10% no
período de 2 de março a 31 de dezembro de 1946	591,10

Elvira Magalhães - Diretora do Grupo Escolar de Muzam
binho - Adicionais de 10% no perio de 19 de maio
a 31 de dezembro de 1945 . . . .	 408,80

Antão Vieira dos Santos - Aluguel do prédio ocupado
pelo Grupo Escolar de Porteirinha durante o ano
de 1945 ............................	600,00

Vigário da Paróquia de Cordisburgo - Aluguel do prédio
onde funcioná o Grupo Escolar de Cordisburgo, no
período de março a dezembro de 1945 ........ 1 . 500,00

Companhia Sul Mineira de Eletricidade, S.A. - Forneci-
mento de luz à Escola Noturna de Alfenas, durante o
quarto trimestre de 1945 ..................	66,90

Companhia Sul Mineira de Eletricidade, S.A. - Forne-
cimento de luz ao Grupo Escolar de Paraisópolis,
durante o quarto trimestre de 1945 ..........	50,10

Companhia Sul Mineira de Eletricidade, S.A. - Fome-
necimento de luz ao Grupo Escolar "Minas Gerais"
de Alienas, durante o quarto trimestre de 1945 .	49,30

Cr$ 9.603,90

Os Secretários de Estado dos Negócios da Educação e das Fi-
nanças, assim o tenham entendido e façam executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Ho-
rizonte, aos 15 de outubro de 1947.

MILTON SoAnes CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brant
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 11 2.497, DE 16 DE OUTUBRO DE 1947

Localiza nos municípios de Formiga, Paracalu e Santa Rita do Sa-
pucai, Escolas Agrícolas Elementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 51, n. II, da Constituição Estadual, e, teu-
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do em vista o disposto no artigo 1.0, ri. 1, do Decreto-lei n.0 2.153,
de 12 de julho do corrente ano.

Decreta:
Art. 1.0 - Ficam localizadas nas cidades de Formiga, Paracatu e

Santa Rita do Sapucaí, respectivamente, três das Escolas Agrícolas
Elementares, criadas pelo artigo 1.0 , n. 1, do Decreto-lei n. 2.153,
de 12 de julho do corrente ano.

Art. 2.0 - O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho, fica autorizado a tornar as providências necessárias à
instalação e regulamentação das referidas Escolas, bem corno a con-
tratar o pessoal que fôr necessário ao seu funcionamento.

Art. 30 - As despesas para a execução do presente decreto
correrão por conta de créditos especiais abertos pelo Decreto 11.9
2.468, de 29 de agôsto dêste ano.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria
Comércio e Trabalho e das Finanças, assim o tenham entendido e
façam executar.	 .

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, aos 16 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo René Giannelti
José de Mugallrües Pinto

DECRETO N.° 2.498, DE 17 DE OUTUBRO D1 1947

Cria um Pósto de Puericultura na cidade de Bom Sucesso

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 51, n. II, da Consütuição Estadual, e ten-
do em vista o disposto no artigo 15, parágrafo 1.0, do Decreto-lei n.9
1.907, de 13 de novembro de 1946, decreta:

Art. 1.0 - Fica criado na cidade de Bom Sucesso um Pôsto de
Puericultura.

Art. 2." - Enquanto não fôr constituído o quadro próprio do
pessoal, os funcionários necessários ao funcionamento do Pôsto se-
rão escolhidos entre o pessoal do Departamento Estadual de Saúde,
por designação do Diretor Geral.

Assim o tenham entendido todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução dêste Decreto pertencer, para que o cum-
piam e façam cumprir, tão exatamente como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outubro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Brani

DECRETO N.1,2.499, DE 17 DE OUTUBRO DE 1947

Reconhece o Sr. Luigi Bagliolo como Cónsul honorário do
lado da Itália em Belo Horizonte

O Governador do Estado de Minas Gerais, tendo eni vista a co-
niunicação n. DCN-8-923.1 (96) (42), de 11 de setembro próximo

El
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passado, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, resolve
reconhecer, provisô riam ente, o sr. Luigi Bogliolo corno regente do
Consuado da Itália cai Belo Horizonte.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de outubro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Alejo

DECRETO N. ç 2.500, DE 17 DE OUTUBRO DE 1947

Reconhece o Sr. Pedro Paulo Penido como regente provisório do
Consulado do Chile cru Belo horizonte

O Governador do Estado de Minas Gerais, à vista do ofício n.0
DCN-7-923.1 (32) (42), de 3 de setembro p. passado, do Sr. Mi-
nistro das Relações Exteriores do Brasil, comunicando haver o Go-
vêrno Brasileiro concedido cxc qualur'3 à nomeação do Sr. Pedro
Paulo Penido para o cargo de Cônsul honorário do Chile em Belo
Horizonte, resolve reconhecê-lo nêsse caráter.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outubro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.501, DE 20 DE OUTUBRO DE 1947
Declara de festa cívica o dia 25 de outubro de 1947, em que se co-memora o centenário do nascimento de Crispim Jacques Bios Fortes

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições e considerando os assinalados serviços que o eminente ci-
dadão Crispim Jacques Bias Fortes prestou ao povo mineiro, atra -
vés de longa e fecunda vida pública, notadamente como primeiro
magistrado de Minas, como presidente do Congresso Constituinte e
do Senado Mineiro e também como fundador de Belo Horizonte,
decreta:

Art. 1.9 - E' declarado de festa cívica o dia 25 de outubro de
1947, em que se comemora o centenário do nascimento do ilustre
mineiro Crispim Jacques Bias Fortes.

Art. 2.° - Nesse dia haverá em todos os estabelecimentos ofi-
ciais de ensino do Estado preleções em que se cultuará a memória
daquele grande servidor de Minas Gerais.

Art. 3•o	O Govêrno do Estado promoverá e estimulará come-
morações que assinalem essa significativa data cívica.

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o co-
nheciniento e execução dêste Decreto pertencer, para que o cumpram
e façam cumprir, tão inteiramente como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outubro de 1947.
MILTON SOARES. CAMPOS
'edro Aleixo

José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianriet/j
Augusto Mário Caldeira Brani
José Rodrigues Seabra
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DECRETO N.9 2.502, DE 22 DE OUTUBRO DE 1947

contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Cataguases

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
ções legais e nos têrmos do artigo 5.11 do Decreto-lei a. 2. 135,
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
ão Prefeito Municipal de Cataguazes, relativas .a despesas a re-
arizar, realizadas em sua gestão, durante o corrente exercício, no
iodo de 30 (te maio a 31 de julho, na importância de Cr 43.614,10.
se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Mu-

ípio, estão comprovadas pela documentação apresentada.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 22 de outubro de

7.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.503, DE 22 DE OUTUBRO DE 1947
contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de

Diamantina
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-

buições legais e nos têrinos do artigo 50 do Decreto-lei 11.9 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de Cataguases, relativas a despesas a re-
gularizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1945,
período de 20 de novembro a 6 de dezembro, na importância de
Cr$ 1.404,50, por se haver verificado que tais despesas, feitos no
interêsse do Município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de outubro de 1947.
MILTON SouiEs CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.504, DE 22 DE OUTUBRO DE 1947
Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Pie feitura de

Lagoa Santa
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-

buições legais e nos têrmos do artigo 5•9 do Decreto-lei n. Q 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de Lagoa Santa, relativas a despesas a re-
gularizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1947,
período de 1. 9 de abril a 30 de maio, na importância de Cr$ .....
17 .965,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no in-
terêsse do Município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizon-
te, 22 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

1
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DECRETO N. 9 2.505, DE 24 DE OLTI UBO DE 1947	 DECRETO N. 2.508, DE 24 DE OUTUBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizai da Pref eitura de ih1)10	
contas relativas a despesas a regularizar da Pref eitura de

- Bonfim	 São João Nepomucerw

O Governador do Estado de Minas Gerais, 110 uso (te sua; atri-
buições legais e nos têrinos (lo que deteiiiiina o artigo 59 do Decre-
to-lei 2.135, de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas apre.
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Bonfim, realizadas em sua
gestão, durante parte do corrente exercício, na importância de Cr$
3.620,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 (lo outubro de 1947.
MILTON SOARES Cepos
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.506, DE 24 DE OUTUBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Inhapim

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5Q do De-
creta-lei 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Inhapim, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1945 e 1946, na importância
de Cr$ 51.170,10, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse (lo município, estão comprovadas pela documentação
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de outubro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.507, DE 24 DE OUTUBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
-	 ltam(ogi	 . . . .

O Governador do Estada de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 59, do De-
creto-lei 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de ltaiiiogi, realizadas em
sua gestão, durante o exercício de 1946 na importância de Cr
1.619,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas no interesse
ou Município, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte 24 de outubro de 1947.
MILTON Sones CAMPOS
Pedro Aleixo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
ições legais e nos têrmos do que determina o artigo 59 do Decre-
lei 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
lta(Ias pelo então Prefeito Municipal de S. João Nepp,rniceno, rea-
adas Clii sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, na im-
rtância de Cr$ 270.999,00, por se haver verificado que tais des-
sas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do-
mntaÇãO apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de outubro de 1947.
MILT0N SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N° 2.509, DE 24 DE OUTUBRO DE 1947

va contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
S. Lourenço

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrms do que determina o artigo 59 do Decre-
to-lei 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de S. Lourenço, realizadas em
sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, na importância de
Cr$ 624.753,70, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.Palácio da Liberdade, Belo Horizonte 24 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO	 DE 30 VE OUTUBRO DE 1947

Localiza nos Municípios de Carangola, Carlos Chagas e Patrocínio,
Escolas Agrícolas Elementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 51, n. II, da Constituição Estadual, e tendo
ni vista o disposto no artigo 1., n. 1, do Decreto-lei n. 2.153, de 12
de julho do corrente ano,

Decreta
Art. 1. - Ficam localizadas nas cidades de Carangola, Carlos

Chagas e Patrocínio, respectivamente, três Escolas Agrícolas Elemen-
tares, criadas pelo artigo 1., n. 1, do Decreto-lei n. 2. 153, de 12 de
julho do corrente ano.

Art. 2 - O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho fica autorizado a tomar as providências necessárias à ins-
talação e regulamentação das referidas Escolas, bem como a contratar
L, pessoal que fôr necessário ao seu funcionamento.
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Art. 3 • 1 - As despesas para a execução do presente Decreto
correrão por conta dos créditos especiais abertos pelo Decreto n.9..
2.468, de 29 de agôsto do corrente ano,

Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e das Finanças, assim o tenham entendido e
o façam executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 30 de outubro de 1947.

M1LTÕ SOARES CAMPOS
Américo Renê (;i(Inlletti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 9 2.511, DE 30 DE OUTUBRO DE 1947

Localiza no Município de Três Corações uma Escola de Laticínios

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando tia atribuição
que lhe confere o artigo 51, n. II, da Constituição Estadual, e tendo
em vista o disposto no artigo 1., do Decreto-lei 2.153 de 12 de julho
do corrente ano, decreta:

Art. 1. Fica localizada na cidade de Três Corações, municí-
pio do mesmo nome, urna das quatro Escolas Industriais criadas pelo
artigo 1., n. 9 1, do Decreto-lei 2.153, de 12 de julho do corrente ano.

Art. 2. - O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho. fica autorizado a tomar as providências necessárias à ins-
talação da referida Escola, bem como a contratar o pessoal que lôr
necessário ao seu funcionamento.

Art. 3•9 - As despesas para execução do presente Decreto cor-
rerão por conta dos créditos especiais abeitos pelo Decreto 2.468 de
29 de agôsto do corrente ano.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e das Finanças, assim o tenham entendido e o
façam executar.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 30 de outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gionnetti
José (te Magalhães Pinto

DECRETO N.Q 2.512, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesa a regularizar da Prefeitura de
Medina

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5•9 do Decreto-
lei n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas I)elo então Prefeito Municipal de Medina, realizadas em sua
gestão, durante o exercício de 1946, na importância de Cr$ 21.634,40,
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lor se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do
município, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da I4iberdade, Belo Horonte, 3 de novembro de 1947
MILTON SOARES CAMPOS
Pedri Aleixo

DECRETO N. Q 2.513, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1947

Dispõe sóbre a Constituição da Cmissõo Examinadora do concur-
so para provimento de cargo inical de carreira de técnico

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia atribui-
ção que lhe confere o artigo 51, n. II, da Constituição Estadual,
decreta:

Art- t.° Quando se tratar de cargo inicial de carreira de
técnico, não se aplica ao concurso exigido pelo art. 16 do Decreto-
lei n. 804, de 28 de outubfo de 1941, o que dispõe o art. 2. Q do De-
creto n. 9 2.182, de 18 de dezembro de 1945.

Art. 2. - Os membros da Comissão de concurso, em número
de 3 a 5, serão, em tal caso, designados pelo Governador do Estado,
de acôrdo com as especializações respectivas.

Art. 3. - Revogam-se as disposçiões em contrário, entrando
éste Decreto em vigor na data de sua publicação.

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução dêste Decreto pertencer, para que o cumpram
e façam cumprir, tão inteiramnte como nele se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
.José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti
Augusto Mário Caldeira Brant
José Rodrigues Seabra

DECRETO N.° 2.514, DE 5 DE NOV1MBRO DE 1947

Aprova contas relativas a deis pesas a regularizar da Pre fitara de
Andrelôndia

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos têrmos do que determina o artigo 5 1 do De-
ereto-lei 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Andrelândia, realizadas
em sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, na importân-
cia de Cr$ 934,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse do município, estão comprovadas pela documentação
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo 1
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DECRETO N. 9 2.515, DE 5 DE NOVEMnR() DE 1947

Aprova contas relativos a despesas a regularizai da Prefituru de
Alterosa	 . . .

O Govrnador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos têrmos do que determina o artigo 5. 1 do Decreto-
lei 2.135, de 5 de jiiho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelos prefeitos municipais de Alterosa, realizadas ciii suas
gestões, durante os meses de abril e maio do corrente ano, na im-
portância de Cr$ 4.800,00, por se haver verificado que tais despe-
sas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas l)CIa do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo llorizoiite, 5 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.516, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1947

Localiza no município de Teófilo Otoni uma Escola Vocacional
para Indústria

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 51, n. II, da Constituição Estadual, e
tendo em vista o disposto no art. 1. Q do Decreto-lei 2.153, de 12 de
julho do corrente ano, decreta:

Art . 1. Fica localizada na cidade de Teúfilo Otoni, 11!ii1 aí-
pio do mesmo nome, uma das Escolas Vocacionais, para Indústria,
criadas pelo art. 1., 11. 9 1, do Decreto-lei 2.153, de 12 de julho do
corrente ano.

Art. 2. 9 - O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho fica autorizado a tomar as providências necessárias à
instalação da referida Escola, bem como a contratar o pessoal que
fôr necessário ao seu funcionamento.

Art. 3 - As despesas para a execução do presente Decreto
correrão por conta dos créditos especiais abertos pelo Decreto n.9
2.468, de 29 de agôsto do corrente ano.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de novmbro de 1947
MILTON Sonns CAMPOS
Américo Renê Giaimnetti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 9 2.517, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1947

Designa a cidade de Poços de Caldas para sede do Coiijresso	s
Estâncias Hidrominerais do Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando cia atribui-
ção que lhe confere o ar[. 51, im. II, da Constituição Estadual, e

considerando que as estâncias hidrominerais cio Estado neces-
sitam de urgente reorganização, a fim de que suas riquezas sejam
convenientemente aproveitadas;

considerando que essa reorganização é de suma importância
para a utilização teropcu[ ic i das águas mi ilerais nol urais

considerando que a matéria é complexa, interessando igualmen-
te ao Estado, à sua ecOnOmia, ao seu comércio, aos municípios, çs
classes médicas, produtoras, hoteleiras e trabalhistas, às organiza-
ções de turismo, transporte propaganda e ao povo em geral;

considerando, portanto, que é mister conjugar os esforços de
todos os interessados ria solução dêsse problema de vital importân-
cia para a economia mineira e a coletividade, decreta:

Art. 1. - Fica designada a cidade de Poços de Caldas para
sede do Congresso das Estâncias Hidrominerais do Estado, previsto
mio Capítulo VI do Plano de Recuperação Econômica e Fomento
da Produção.

Art. 2.	O Congresso deverá realizar-se no período de 6 a
9 de dezembro do corrente ano, ficando o Secretário da Agricul-
tura, Indústria, Comércio e Trabalho autorizado a expedir o respec-
tivo regulamento e a tomar as medidas necessárias ao cumprimen-
to dêste Decreto.

Art. 3•9 - As despesas para a execução do presente Decreto
correrão por conta dos créditos especiais abertos pelo Decreto n .9

2.468, de 29 de agôsto do corrente ano.
Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Inclús-

tria, Comércio e Trabalho e das Finanças assim o tenham entendido
e façam executar.	 . .

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de novembro de 1947.
MILTON So.xEs CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magallmâes Pinto

DECRETO N.° 2.518, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura (te
Pedralua

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. 9 do Decreto-lei númulero -
2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresenta-
das pelo então Prefeito Municipal de Pedralva, relativas a despesas
a regularizar, realizadas em sua gestão, durante os exercícios  de 1944
e 1945, nas importâncias, respectivamente, de Cr$ 5.007,00 e Cr$
17.493,00, por se haver verificado que tais despesas feitas no inte-
resse do município, estão comprovadas pela documentação apresen-
tada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de novembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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Aprova contas relativas a despesas o regularizar da Prefeitura dei
Pedralva

O Governador do Estado de Minas Gerais, Lo USO c1 e suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. Q do Decreto-lei n . Q 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovai' as contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de Pedralva, relativas a despesas a regu-
arizar, realizadas em sua gestão, durante os exercícios de 1945 e

1946, rias importâncias, respectivamente de Cr$ 3.615,00 e Cr$....
997,70, por se haver verificado que tais despesas, feitas no interê
se do Município, estão comprovadas pela documentação apresen-
tada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO NI, 2.520, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despcs:s a regularizar da Prefeitura de
Raul Soares

O Governador do Estado de Minas Grais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5•0 do Decreto-lei n. 9 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de Raul Soares, relativas a despesas a re-
gularizar, realizadas em sua gestão, durante os exercícios de 1941,
1942 e 1944, nas importâncias, respectivamente, de Cr$ 18. 540,5G,
Cr$ 10.779,80 e Cr$ 83.649,50, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pe-
la documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.521, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas ti despesas a regularizar da Prefe itu ra de
Varginha

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5•9, do Decreto-lei ri. 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de Varginha, relativas a despesas a regu-
larizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1945, mês
de dezembro, na importância de Cr$ 5.084,50, por se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 (le novembro (te 1947.
MILTON SOAREI, Ctiros
Pedro Aleixo

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atribui-
çes legais, e nos têrmos cio que determina o artigo 5, (lo Decreto-
ei ri. 9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Alfenas, realizadas em sua
gestão, durante os exercícios (te 1941, 1943 e 1944, na' importância de
Cr$ 97. 344,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no in-
terêsse do município, estão comprovadas pela documentação apresen-
tada.1-al((io da Liberdade, Belo 1 lorizoI(k, 13 de novembro (te 1947.

MILTON SoARes (;MIns
Pedro Aleixo

DECBET() N.° 2.523, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1947

Aproou (onhis 1 , eJ (1 !i i , ( ,s (1 despesas a regularizar da Prefe itura de
Santa Bárbara

O) GoVernado!' (t() Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos termos do que determina o artigo 5.°, do De-
creto-lei n. 9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então prefeito municipal de Santa Bárbara, reali-
za(Ias em sua gestão, durante o exercício de 1945, na importância
de Cr$ 2.898,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de novembro (te 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.524, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1947

Adia a realização do Congresso das Estâncias Hidrominerais
do Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
(Inc lhe confere o art. 51, n. 9 II, da Constituição Estadual, e

considerando justas as ponderações feitas por associações de
classes, emprêsas e pessoas interessadas, no sentido do adiamento da
tinia fixada para a realização do Congresso das Estâncias Hidro-
minerais do Estado, decreta:

Art. 1. , — O Congresso das Estâncias Hidrominerais do Estado,
que, (te acôrclo com o art. 2.° do Decreto n. 9 2.517, (te 6 de novem-
bro (te 1947, deveria realizar-se de 6 a 9 de dezembro cio corrente
ano, fica transferido para o período compreendido entre 8 e 11 de
janeiro de 1948.
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DECRETO N. 9 2.522, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Alfenas
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Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 13 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Américo Giwinelti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N.° 2.525, 14 DE NOVEMBRO DE 1947

Reconhece o si-. Manuel Ferreiro Lobão de Carvalho como Cónsul
de Portugal ciii Belo Horizonte

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, à vista da comunica-
ção do Sr. Ministro das Relações Exteriores do Brasil, feita em Ofi-
cio n. 9 DCN91923,1 (88) (42), de 21 de outubro próximo findo, de
haver sido, em 28 de agôsto do corrente ano, concedido exequaturdo Govêrno brasileiro à nomeação do Sr. Manuel Ferreira Lobão de
Carvalho para o cargo de Cônsul de Portugal em Belo Horizonte, re-
solve reconhecê-lo nesse caráter.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de novembro de 1947.
MILTON Sonns CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.526, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1947

Dispõe sôbre o afas tamento de autoridades policiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições legais, decreta

Art. i. As autoridades policiais que se hajam candidatado
às próximas eleições e aquelas que forem cônjuges ou parentes con-
sanguíneo.,, ou afins, até o 2. 1 grau, de candidatos, ficam afastadasdo exercício do cargo.

Parágrafo único -- Verificada a ausência de interêsse público
no afastamento, corno no caso (le municípios onde um só partido
haja registrado rn.ndidatos, poderá o Chefe de Polícia permitir que a
autoridade policial continui no exercício do cargo.

Art. 2.	As autoridades afastadas por fôrça do presente de-
creto só reassumirão as funções dos seus cargos depois de determi -nada essa medida pelo Chefe de Polícia.

Art. 3	Revogam-se as disposições em contrário, entrando o
presente decreto em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução dêste decreto pertencer, que o cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nêle se contém.	 -

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N. 2.527, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Boe pendi

O Governador do Estado de Minas Gerais,-no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmnos do artigo 5 • 9 (to Decreto-lei n. 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar, das contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de Baependi, relativas a despesas a regula-
rizar, realizadas em sua gestão, durante os exercícios de 1944, 1945 e
1946, a importância de Cr$ 241.101,70, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 21 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.528, DE 21 DE NOVEMBRO -DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regulariar da Prefeitura
de Caratinga

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos têrmos do que determina o artigo 5•Q do Decreto-
lei lei 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar, das contas apre-
seniadas pelo então Prefeito Municipal de Caratinga, realizadas em
sua gestão, durante os exercícios de 1942, 1943, 1944, 1945 e 1946, a
importância de Cr$ 570.884,90, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRE'IU N.? 2.529, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativos a despesa» a regularizar da Prefeitura
de Espera Feliz

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos têrmos do que determina o artigo 59 do Decreto-
lei n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então prefeito municipal de Espera Feliz, realizadas
em sua gestão, durante os meses de maio, junho, julho e agôsto do
corrente ano, na importância de Cr$ 24.171,50, por se l?aver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão com-
prova'hs pela documentação apresentada.

l'alácio da Uberdade, Belo Horizonte, 22 de novembro de 1947.
MIm.roN OARES CAMPOS
Pedro [leixo
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DECRETO N. 9 2.532, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contos relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Cabo Verde

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
uições legais, e nos têrinos do artigo 5. (lo Decreto-lei 11. 9 2.135, de
(le julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo então
'efeito municipal (te Cabo Verde, relativas a despesas a regularizar,
alizadas eia sua gestão, durante o exercício (te 1946, na imnoortân-
a de Cr.1 3.300,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas

interêsse do Município, estão comprovadas pela documentação
)resentada.

Palácio (la Liberdade, Belo Horizonte, 28 (te novembro de 1947.
MIm.'l'oN SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.533, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Manhuaçu

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos têrmos do artigo 5•9 do Decreto-lei o. 9 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo então
prefeito municipal de Manhuaçu, relativas a despesas a regularizar,
realizadas em sua gestão, durante os exercícios (te 1937 e 1943, na
impui tância (te Cr$ 15. 525,40, por se haver verificado que tais des-
pesa-,, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

1
- 436	 - 437 -

DECRETO N. 9 2.530, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1947
Aprova contas relativos a despesas a regularizar da Prefeitura

de Lambari

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais, nos têrmos do que determina o artigo 5•o do Decreto-
lei n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar parte das contas
apresentadas pelo então prefeito muflicipal de Lambari, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância de Cr$
78.158,70, por se haver verificado que tais despesas, feitas no interês-
se do município, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO	2.531, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1947

Ç
Declara de festa civica o dia 30 de novembro de 1947, eia jue se
comemora o centenário do nascimento do Presidente A fonso AugusloMoreira Pena

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-buições,
considerando a dignificante atividade política, administrativa,

intelectual e cultural do Presidente Afonso Augusto Moreira Pena,
exercida durante urna existência inteiramente consagrada ao serviçodo seu Estado e do País, no desempenho dos mais altos cargos da vida
pública no Brasil, a êle confiados pela livre e significativa manifes-tação (te seus concidadãos;

considerando a projeção nacional (lo seu nome como Presidente
da República e o prestígio que de sua ação nesse supremo pôsto re-
sultou para o Estado de Minas;

considerando que foi durante o seu Govêrno, em Minas, que o
Congresso promulgou, a 13 de dezembro de 1893, a mudança da Ca-
pital do Estado para Belo Horizonte;

considerando, ainda, quanto o seu nome se encontra ligado às
letras jurídicas nacionais, como principal fundador da Faculdade de
Direito (te Minas Gerais,

Decreta:
Art. l y - E' declarado de festa cívica o dia 30 de novembro de

1947, em que se comemora o centenário do nascimento do Presiden-
te Afonso Augusto Moreira Pena.

Au. 2. - O Govêrno do Estado promoverá e estimulará come-
morações que assinalem essa (lata de tão grata e elevada significação.

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução dêste Decreto pertencer, para que o cumpram e
façani cumprir, tão inteiramente como nêle se contém.

Palácio (Ia Liberdade, Belo l.Iorizonte, 25 (te novembro de 1947.
Mii'oN Sonus CMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianjmetti
Augusto Mário Caldeira Brant
José Rodrigues Se ?ra

DECRETO N.' 2.a34, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de liíanhuaçu

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos têrrnos do artigo 5•9 do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar, (lãs contas apresentadas pelo
então prefeito municipal de Mauaçu, relativas a despesas a regu-
lam'iz'c, realizadas em sua gestão, durante os meses de julho, setem-
bro e outubro (te 1945, e julho (te 191, a importância de Cr .
234. 988,80, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do Município, estão comprovadas pela documentação apresen-
tada.Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 28 (te novembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.535, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Manhuaçu

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (le suas atri-
buições legais, e nos têrmos do artigo 5•Q do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
então prefeito municipal de Maiihuaçu, relativas a despesas a regula-
rizar, realizadas em sua gestão, durante os meses de agôsto a dezem-
bro de 1946, lia importância de Cr$ 29.559,50, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 (le novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.536, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Monte Sido

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. 1 do Decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovmr as contas apresentadas pelo Pre-
feito Municipal de Monte Sião, relativas a despesas a regularizar,
realizadas durante o corrente exercício, na importância de Cr$ .
59.878,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse (lo Município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N." 2.538, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe sóbre o quadro do pessoal do ensino primário da Capital

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buiçõs, decreta:

Art. 1 . 0	Para os efeitos (10 Decreto n. 2.043, de 31 de outubro
de 1941, fica dividido em dois, designados A e B, o quadro do pessoal
(105 estabelecimentos de ensino primário da Capital.

Art. 2. - O quadro A compreende a lotação dos estabelecimen-
tos da zona urbana e (Ia zona suburbana, cOflStituifl(l0-Se o quadro
B do pessoal lotado nos estabelecimentos (Ia zona rural e nos que,
em razão (Ia distância do centro da cidade ou pela deficiência de
transporte, a êles possam ser equiparados.

Paragrafo único -- O Secretário de Educação fará publicar no
órgão oficial, dentro em três (lias, contados da (lata do presente de-
creto, a relação dos estabelecimentos cujo pessoal, nos têrmos dêste
artigo, comporá cada quadro.

Art. 3•9 -- O ingresso, no quadro A, de professôres e funcioná-
rios pertencentes ao quadro B sèmente se verificará mediante remo-
ção ou transferência, com observância das exigências legais e regu-
lamentares, sendo vedado o processo de designação, sem prejuízo,
todavia, quanto a êste, do direito daqueles cujo exercício na Capital
se tenha iniciado anteriormente à vigência dêste decreto.

Art. 4 . - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto em vigor tia data de sua publicação.

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução dêste decreto pertencer, para que o cumpram
e façam cumprir, tão inteiramente como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Augusto Mário Caldeira Branl

DECRETO N. 9 2.539, de 3 de DEZEMBRO DE 1947

DECRETO N. 2.537, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Três Corações

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 59 do Decreto-lei n. 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de Três corações, relativas a despesas a
regularizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1946, na
importância de Cr$ 1.295,00, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela (lo-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Fspera Feliz

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso dc suas atri-
buições legais, e nos têrmos do que determina o artigo 5. (lo Decreto-
lei n. 9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então prefeito municipal de Espera Feliz, realizadas
em sua gestão, durante os meses de março e abril de 1945, na im-
portância de Cr$ 14 .429,30, por se haver verificado que tais despesas,
feitas tio interêsse do município estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 d dezembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.' 2.540, DE 3 DEZEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Espera Feliz

O Governador cio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui -
ções legais, e nos têrmos do que determina o artigo 5.', do Decreto-
lei n.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então prefeito municipal de Espera Feliz, realizadas
em sua gestão, durante os meses de julho a novembro de 1945 e maio
a dezembro de 1946, na importância de Cr$ 77.262,70, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.541, DE 3 DE DEZEMBRo DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
São João Evangelista

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. 1, do Decreto-lei n.' 2. 135,
de 5 de julho (ia 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
então Prefeito Municipal de São João Evangelista, relativas a despesas
a regularizar, realizadas em sua gestão, durante o período de 1.' de
janeiro a 28 de abril do corrente ano, na importância de Cr$
2.950,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas no interes-
se do município, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.542, DE S DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a desp'esas a regularizar da Prefeitura de
São João Evangelista

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.' do Decreto-
lei número 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo prefeito municipal de São João Evangelista, reali-
zadas em suasua gestão, durante os meses de abril a julho do corrente
ano, na importância de Cr$ 21.167,70, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de dezembro de 1947.
MILTON Souius CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.' 2.543, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1947

rulawenta o Departamento Central de Contabilidade da Secretaria
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, e contém

outras pi'ovidéncius

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
ções, e de conformidade com o disposto 110 Decreto-lei n.' 2.153,
12 de julho do corrente ano, resolve baixar o seguinte regula-

mito para o Departamento Central de Contabilidade (D.C.C.) da
retaria (Ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho:
Art. i. - E' a seguinte a constituição do Departamento:
1 - Superintendência;
lI - Secção de Expediente e Pessoal;
III - Serviço de Despesa, com três secções, a saber:
1.' Despesa'da Capital;
2.' - Despesa do interior;
3.' -- Apurações e informações;

IV -- Serviço de Escrituração e Contrôle, coma três secções, a saber:
1.' -- Contabilidade Orçamentária e Geral;
2.' Contabilidade Patrimonial;
3,4	Tomada de Contas e Fiscalização;
V - Serviço de Contabilidades Seccionais, com seis secções r

Secção Bancária;
2. - Secção Mecanizada;
3.' -- Contabilidade do Departamento de Fomento industrial;
4.'.-- Contabilidade do Departamento de Comércio;
5.'	Contabilidade dos outros Departamentos e dos Estabeleci-

inentos Autônomos;
6. - Contabilidade de Crédito de Financiamento.
Art. 2. - Transferem-se para o Departamento Central (te Conta-

bilidade tôdas as atividades da Divisão de Contabilidade do Departa-
mento Administrativo (ias Secções de Contabilidade dos Departamen-
tos de Comércio e de Fomento Industrial, bem como todo o pessoal,
aparelhamentos, livros, impressos, material e arquivos das referidas
dependências.Art. 3. -- A arrecadação e a escrituração dos demais Departa-
mentos e dos Estabelecimentos Autônomos cia Secretaria ficam sujei-
tas às normas e contrôle do Departamento Central de Contabilidade,
podendo a escrituração ser transferida para êste Departamento, a
juizo (10 Secretário.

Art. 4.' - Passam ao contrôle imediato (10 Departamento Central
de Contabilidade o 4tivo e passivo financeiro e demais bens que
constituem o patrimônio do Estado sob contrôle contabil das depen-
dências referidas no artigo 2.1 , como também o patrimônio controlado
pelas contabilidades dos demais Departamentos e dos estabelecimen-
tos autônomos da Secretaria, observados os têrmos da legislação
vigente.Ari. 5•9 - O Departamento Central dContahiiidade observará,
junto à Secretaria das Finanças, as normas (te centralização financei-
ra, de acór(lo com a legislação atualmne'te em vigor e com a que fôr
estabelecida no Código de Contabilidade do Estado.

Art. 6.' - O Departamento Central de Contabilidade observará a
subordinação devida à Contadoria Geral do Estado:

LI
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a) executando a padronização das coi"s empregadas na sua
escrituração de acôrdo com a adotada para a Contadoria do Estado,
cm todos os lançamentos relativos à receita, despesa e patrimônio;

b) uniformizando os sistemas de escrituração, fechamento de
balanços e exercícios, com as normas adotadas pela 'ontadoi'ia Geral;

e) organizando as propostas orçamentárias, os ri.;istros e execu-
ção dos orçamentos, de conformidade com orientação técnica da Con-
tadoria Geral;

d) expedindo à Contadoria Geral os "vouclu 's" de lançamentos
dos empenhos feitos nas verbas orçamentárias e crdtos abertos,
bem como os relativos às despesas e rendas (los Departamentos e es-
tabelecimentos autônonios da Secretaria.

Art. 7. O numerário arrecadado pelos Departamentos e esta-
belecimentos autônomos da Secretaria será recolliid, à conta de
cada um, ernestahelecimentos de crédito designados pelo Governa-
dor, sob contrôle direto do Departamento Central d Cntabilicade.

Parágrafo único - Os agentes arrecadadores, ou funcion"rgs
responsáveis, que tiverem sob sua guarda numerário proveniente de
qualquer espécie de renda da Secretaria, farão o seu recolhimento
imediato, IC conformidade com o estabelecido neste artigo, envian-
do o compiovante ao Departamento Central de Contabilidade.

Art. 8. - Por conta do numerário referido no artigo anterior,
o Departamento Central de Contabilidade fará aos Departamentos
e estabelecimentos subordinados, bem como aos estabelecimentos
autônomos, da Secretaria, para despesas de pronto pagamento, su -
primentos de caráter rotativo estabelecidos pelo Secretário.

Parágrafo único -- Para atender às demais despesas, o Deprta-
mnento Central de Contabilidade providenciará de acôrdo cor as
solicitações documentadas. (los Departamentos e estabelecimneutos
autônomos.

Art. 9.' - Os suprimentos referidos no artigo anterior, nem
como os demais pagamentos por conta de numerários diversos sob
contrôle do Departamento Central de Contabilidade, serão efetua-
dos por meio de cheques emitidos por êste Departamento e assi-
nados pelo seu Superintendente e pelo Superintendente do Depar-
tamento ou Diretor do Estabelecimento autônomo a que se referir
o suprimento ou pagamento.

Art. 10 - O Departamento Central de Contabilidade promoverá
a unificação dos sistemas (te escrituração adotados na Secretaria,
visando à sua maior rapidez e segurança, exercendo o devido con-
trôle em tôdas as suas operações financeiras e fornecendo diária-
mente aos Departamentos e estabelecimentos autônomos boletins
bancários da receita e despesa (lo dia anterior, com os saldos das
contas de numerário existentes nos estabelecimentos de crédito.

Art. 11 As funções de Superintendente do Departamento Cen-
tral de Contabilidade serão exercidas por funcionário de livre es-
colha do &vernador, observado o disposto no artigo a.' 162 da
Constituição do Estado e o estabelecido no artigo n.° 27, § 1.' e artigo

ambos do Decreto-lei federal n.° 2.416, de 17 de junho de 1940.
Art. 12 - Os Serviços e Secções do Departamento Central de

Contabilidade serão dirigidos por funcionários da Secretaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, ou por contadores da
Contadoria Geral do Estado indicados pela Secretaria das Finanças,
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mios mediante designação do Secretário da Agricultura, observado,
no que se aplicar, o disposto no artigo 27, § 1.', do Decreto-lei Federal
n. 2.416, já citado.Art. 13 - As dotações relativas aos gastos dos serviços e esta-
belecimentos industriais e comerciais, subordinados à Secretaria
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, serão consignadas
no Orçamento do Estado, cont a seguinte discriminação:

Pessoal efetivo - Pessoal variável - Material permanente
Material de Consumo -- Despesas diversas.

Art. 14 -- Os resultados de exercícios dos estabelecimentos in-
dustriais e comerciais devem ser apresentados 'ia seguinte forma:

a) balanço da receita e despesa;
b) análise do balanço de receita e despesa, por estabelecimento;
( -1 ) balanço de ativo e passivo;
(1) demonstração analítica dos bahicole ativo e l)aSsiVo
e) balanço de resultado econômico
f) demonstração dos balanços (te resultado econômico.
Art. 15 O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e

Trabalho baixará instruções coordenando os serviços (lo Departamen-
to Central de Contabilidade em função dos outros Departamentos e
estabelecimentos autônomos, disciplinando as atividades (Ias depen-
dências do referido Departamento e definindo as atribuições do Su-
perintendente e demais funcionários.

Parágrafo único -- Até que sejam baixadas as instruções refe-
ri(las neste artigo, deverão ser observadas as existentes e as normas
cio vigor, ressalvadas as que colidam com os dispositivos (lo presen-
te decreto.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto em vigor na data (te sua publicação.

Assim o tenhffi1 entendido tôdas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução dêste decreto pertencer, para que o cum-
pram e façam cumprir, tio inteiramente como nele se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de dezembro (te 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Américo Rene Giannetti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N.' 2.544, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Três Cora çóes

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos têrmos do que determina o art. 5.' do Decreto-
lei n.' 2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então prefeito municipal de Três Corações, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância de Cr$
1 .965,3, por se haver verificado que tais despesas, feitas no interêS-
se do município, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.545, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe sóbre o ensino primário em zonas rurais

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri.
buções, decreta:

Art. 1.	Compete ao Estado administrar e orientar técnica-
mente o ensino primário em zonas rurais.

Art. 2. Fica o Secretário de Educação autorizado a firmar
convênios com os Municípios para estabelecer as condições da co-
laboração dêstes na realização dos objetivos cio ensino primário em
zonas rurais.

Parágrafo único -- As escolas existentes na (lata dêste decreto
continuarão a ser cus adas exclusivamente pelos Municípios, até
serem assinados os co ênios de que trata êste artigo.

Art. 3•v Com  Secretaria de Educação cooperarão a Secretaria
do Interior, a Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, o
Departamento Estadual de Saúde e quaisquer outras formas de ativi-
dade do Govêrno utilizáveis nos setores (te educação e ensino, para
que cada escola primária em zona rural seja também um centro ue
condensação cde irradiação social aparelhado para influir no meio
rural.

Art. 4. 1 O Secrerio de Educação poderá incluir no "durri
cium" das escolas primárias, o indispensável à sua adaptação ao
meio rural, estabelecer-lhes, onde necessário, o período letivo espe-
cial e as demais condições de funcionamento e localizá-las onde
julgar mais conveniente aos interêsses do ensino, para o que levará
em consideração a densidade demográfica, as vias de comunicação
e os índices de analfabetismo daquelas zonas.

Parágrafo único - O disposto neste artigo apócarse-á aos cursos
normais regionais situados em zona rural.

Art. 5, - Éste decreto será regulamentado pelo Secretário de
Educação, e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução dêste Decreto pertencer, para que o cumpram

façam cumprir, tão inteiramente como nêle se contêm.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1947.

MILTÇJN SOARES Ciíios
Pedro .4 leixo
Américo Rein Gionnelti
Augusto Mário Caldeira Biant

DECRETO N.° 2.546, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova coifas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Monte Azul

O Governarlor do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5 • 9 do Decreto-lei 11. 1 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar, das contas apre-
sentadas pelo então pre feito municipal de Monte Azul, realizadas em
sua gestã@, durante o exercício de 1945, a importância de Cr$ 9.949,96,
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por se haveé verificado que tais despesas, feitas no interêsse do mu-
nicípio, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 oe dcinbro de 1947
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. Q 2.547, DE 13 DE DEZEMBRO l)E 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Itabirilo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do Decreto-
lei n.9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar, das contas apre-
sentadas pelo então prefeito municipal de Itabirito, realizadas em
sua gestão, durante o exercício de 1946, a importância de Cr$ -,
392.296,90, por se haver verificado que tais despesas, feitas no tu-
terêsse do município, estão com provadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo l-lorizonte, 13 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.548, DE 13 DE DEZEMBRO DE 194

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Caran gola

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5. 1, do Decreto-
lei número 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então prefeito municipal de Carangola, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância de Cr
50.037,10, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apresen
tada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.549, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Caran gola

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
uições legais e nos têrinos do que determina 'o artigo 5.° do Decreto-

lei número 2.134, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então prefeito municipal de Carangola, realizadas
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em sua gestão, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de
1947, na importância de Cr$ 89.732,40, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1947.
MILTON Souus CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.550, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre o'edito especial de Cr$ 1.836.605,80, à Secretaria das Finanças

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
contida no artigo 1., da Lei n.° 27, de 7 de novembro de 1947, resol-
ve abrir crédito especial de Cr$ 1.836.605,80 (um milhão oitocentos
e trinta e seis mil seiscentos e cinco cruzeiros e oitenta centavos),
para pagamento de subsidio e ajuda de custo aos Deputados à Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até 15 de dezembro do
corrente ano, aos membros da Comissão Permanente da mesma As.
sembléia, de 16 a 31 do mesmo mês, e aos funcionários (ia Assem-
bléia, por insuficiência de saldo do crédito aberto pelo Decreto-lei
n.° 2.102, de 31 de março do corrente ano.

O Secretário das Finanças assim o tenha entendido e faça exe-
cutar.

Palácio da LiberdaOe, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 2.551, DE 1$ DE DEZEMBRO DE 1947

Abre crédito especial de Cr$ 2.000.000,00, à Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
contida no artigo 1., da Lei n. 18, de 28 de outubro de 1947, resol-
ve abrir o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cru-
zeiros), para pagamento de despesas com o Fomento da Produção
Vegetal, a cargo da Secretaria cia Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho, de acôrdo com o convênio celebrado com o Govêrno da
União.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Palácio da Liner;1ad, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gionnelti
José de Magalhães Pinto
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DECRETO N. Q 2.552, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regulariza? da Prefeitura
de Monte Carmelo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
•ões lega is, e nos têrmos cio artigo 5v do Decreto-lei número 2.135,
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas pelo
iío Prcfcito Municipal de Monte Carmelo, relativas a despesas a
ularizar, realizadas cm sua gestão, durante o exercício de 1946, na
om5ncia de Cr$ 19.401,50, por se haver verificado que tais des-
as, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela do-
nentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.553, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova ontas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Bi'uinadinhO

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
uições legais e nos têrmos do que determina o artigo 59 do Decreto-
i n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
enta(laS pelo então prefeito municipal de Brumadinho, durante os
xercícios de 1945 e 1946, na importância de Cr$ 27.355,70, por se
aver verificado que tais despesas, feitas no ipterêsse do município,
stão comprovadas pela d ocumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezembro de 1947.
MILTON SoA1us CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.554, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

Dispõe sóbre a denominação da Fôrça Policial e contém
outras disposições

O Governador do Estado de Minas Gerais, no USO de suas atri-
uições, clecreta

Art. 1. - De acôrdo com a Lei n. 9 25, de 3 de novembro do cor.
,ente ano, a Fôrça Policial do Estado, a partir de l. 1 de janeiro de
48, passará a ter a denominação de Polícia Militar.

Art. 2.' Os oficiais e praças do Décimo B. C., extinto em vir-
:ude da Lei n.' 25, passam a ter exercício no Corpo do Serviço Au
dliar, criado pela mesma Lei, no Departamento de Instrução e no
Estado Maior; a respectiva Banda de Música fica transferida para o
Departamento de Instrução, passando à jurisdição do 4. Q e do 8.
B. C., por distribuição do Comando Geral, os quadros dos destaca-
mentos da unidade extinta.



Art. 3.' O Serviço do Pessoal, o Serviço de Fundos e o Servi-
ço de Intendência, eia que, pela referida Lei, se transformaram, res-
pectivainente as secções de Pessoal, de Contabilidade e de Material
Bélico, terão o pessoal que o Comando Ucral designar.

Art. 4.'	Este Decreto entrará em vigor a 1.' de janeiro (te 1948,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1947.
MiuroN SoAIus CA.MPOIS -
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.555, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de itabirilo

O Governadoi' do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.' do Decreto-lei n.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então prefeito municipal de Itabirito, realizadas em
sua gestão, durante o exercício de 1942, na importância de Cr$
6.760,60, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.556, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de itabirito

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.' do De-
creto-lei n.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Itabirito, realizadas
em sua gestão, durante o período de 21 a 31 de dezembro de 1945,
na importância de Cr$ 1.805,80, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.557, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Pains

O Governadom do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 59 do Decreto-
lei n.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
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i-csentadas pelo então Prefeito Municipal de Pains, realizadas ea
gestão, durante o exercício de 1946, na importância de Cr$

189,00 1 por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
do município, estão comprovadas pela documentação apre-

atada
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1947-

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.558, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

Aprova o Regulamento do Impóslo sôbre Minérios

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
ue lhe confere o artigo 9 da Lei n.° 19, de 30 de outubro de 1947,
ecreta

Art. 1.° - Fica aprovado o Regulamento anexo do Impôsto
.lic Minérios.-

Art. 2.' - Este Decreto entrará em vigor a 1.' de janeiro de
948, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro
e 1917.

MILTON SOARES CAMPOS
José de MagaUiães Pinto

ULAMENTO DO 1MPÔSTO SÔBRE MINÉRIOS, A QUE SE
REFERE O DECRETO N.' 2.558, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947.

CAPITULO 1

Da incidência do impôslo

Art. 1.' - O impôsto sôbre minérios, constituído da parte que
cabe ao Estado na tributação prevista no art. 68 do Decreto-lei Fe-
deral n.' 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), incide
í cazão de três por cento (3%) do valor da produção efetiva da
j az ida ou mina, excetuados o carvão e o petróleo, sôbre tôdas as
substâncias minerais ou fósseis, quer provenham de pesquisa ou
de lavra, quer de mina garantida pelo art. 21 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, de 18 de setembro de 1946, quer
sejam obtidas por faiscação ou garimpagem, ou por trabalhos as-
semelhados, na onformidade do disposto no referido Código.

§ 1.' Da tributação de cinco por cento (5%), a que se refere
o § 5.9, art. 68, do Código de Minas, ficam, portanto, reservados ao
Município dois por cento (2%) do valor da produção efetiva das
jazidas ou minas nêle localizadas.

§ 2.' - Na hipótese das fontes de águas minerais termais e
gasosas, o impôsto será cobrado à base de utilização das aguas e
gases.Art. 2.' - O impôsto sôbre minérios é devido pelo mnmnerador
habilitado, quanto às substâncias minerais ou fósseis, provenientes
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de pesquisa OU áe lavra, ou de mina garantida pelo art. 21 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Parágrafo único -- Quanto a minério obtido por faiscação ougarimpagem ou por trabalhos assemelhados, o impôsto é devido
pelo primeiro comprador ou beneficiador.

CAPITULO II
Das isenções

Art. 3.	Não estão sujeitos ao impôsto sôbre minér,iosa) os minérios exportados para o' estrangeiro, sôbre os quaisincide o iinpôsto sôbre exportação;
b) os minérios de comprovado valor histórico ou para fins

científicos, à vista de parecer do Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral, quando destinados a museus, institutos históricos

- ou centros de estudos científicos.

CAPITULO II 1

Da arrecadação

Art. 4•0 - O valor da produção efetiva na bôca da mina, sôbre o
qual incide o impôsto sôbre minérios, sempre à razão de 3%, será
o que fôr estabelecido anualmente para cada minério ou mina, pela
Diretoria de Rendas Internas do Ministério da Fazenda.

Parágrafo único- Enquanto não foram publicados os novos
valores dos minérios, consideram-se prorrogados os estabelecidos
para o exercício anterior.

Art. 5.' Se convier ao Município, a sua parte, correspondente a
dois por cento (2%) do valor da produção efetiva -da jazida ou
mina, poderá ser arrecadada pelo Estado, juntamente com o nu-
pôsto sôbre minérios.

§ 1.' Quando arrecadada pelo Estado, a parte do Município
será entregue, mensalmente, com a• dedução da percentagem abo-
nada á repartição arrecadadora.

§ 2.' -- A conveniência na arrecadação pelo Estado da parte
do município deverá ser manifestada ao Secretário das Finanças,
pelo respectivo Prefeito.

Art. 6.' - O impulso sôbre minérios será recolhido à coletoria
do Município de situação da jazida ou mina, à medida que se veri-
ficarem os embarques, ou mensalmente, na forma dêste Regulamento.

Parágrafo único - O impôsto poderá ser recolhido, antecipada-
mente, mediante um único conhecimento, em relação a minérios des-
tinados a embarques parcelados e em datas diferentes.

Art. 7.' - Em relação aos minérios utilizadosmn indústria do
próprio minerador, situada no local da jazida ou mina, o impôsto
deverá ser pago mensalmente, até o décimo dia útil de cada mês,
quanto à produção do mês anterior.

§ 1.' --• O contribuinte fornecerá a produção mensal, mediante
declaração em três vias, extraídas do livro "Modêlo 1", a que se refe-
rem os arts. 5.' e 9.' djj Decreto-lei Federal n.° 5.247, de 12 de feve-
reiro de 1943.

§ 2.' - As três vias da declaração referida no parágrafo anterior,
após receberem a citação do número, data e importância do conheci-

- 451

mento da arrecadação, terão o seguinte destino: a 1.' será remetida
ao Serviço competente da Secretaria das Finanças; a 2. 1 e 3.* perina-
necerâo nos arquivos da coletoria e do contribuinte, respectivamente.

§ 3.' - A arrecadação do impôsto, na forma declarada, não im-
porta na aceitação definitiva dos dados apresentados.

Art. 8.' - As indústrias estabclecdas no Estado poderão reco-
lher o imposto, em relação aos minérios, que lhe são remetidos dire-
tamente pelos mineradores, desde que, préviamente, assumam essa
obrigação, mediante a assinatura de um têrmo de responsabilidade, no
Serviço competente da Secretaria das Finanças.

§ 1.' - Nêsse caso, o minerador anotará na coluna de obser-
vações do livro "Modêlo 1", referido no § 1.' do artigo 7.', que o
minério é remetido à indústria destinatária com o impôsto a pagar.

§ 2.' -- Os estabelecimentos industriais, que se responsabiliza-
rem pelo impôsto, ria forma dêste artigo, deverão efetuar o seu
pagamento até o décimo dia útil de cada mês, quanto ao minério
recebido no mês anterior, discriminando, em declaração apresen-
tada à repartição arrecadadora da sua sede, o nome do fornecedor,
procedência, espécie e pêso do minério, e fazendo ainda, no prazo
de cinco (5) dias, contados do recolhimento, a necessária comu-
nicação ao fornecedor, para efeitos de fiscalização.

§ 3.' -- A declaração a que se refere o parágrafo anterior será
expedida em três vias, que terão o destino mencionado no § 2.' tIo
artigo 7.'.

§ 4.' --- Não se arrecadará, em um mesmo conhecimento, o im-
Pôsto referente a minriõs remetidos por mais de uTfl minerador,
nem provenientes de jazidas ou minas situadas em municípios
diversos.

Art. 9.' - Ao minerador habilitado, que possuir, em dois ou
mais municipios, uma ou mais jazidas ou minas, bem como ao com-
prador ou heneficiador de minérios obtidos por trabalhos regula-
res do gênero da faiscação e da garimpagem (Capítulo VIII do Có-
digo de Minas), que exercerem assuas atividades em mais de uru
município, será permitido efetuarem o recolhimento do impôsto,
mensalmente, na repartição arrecadadora do município cai ci ne es-
tiver a sede do seu escritório, observadas, mio que couberem, as
disposições do artigo anterior, e desde que mantenham, devida-
mente escriturados, os livros exigidos pela legislação federal.

Art. 10 - Aos demais mineradores habilitados e compradores
ou beneficiadores de minérios obtidos por trabalhos regulares cio
gênero mia faiscação e da garimpagem, que observarem, rigorosa-
mente, tôdas as exigências da legislação federal de minas, tam-
bém poderá ser concedida autorização para recolherem o impôsto,
mensalmente, na forma dos artigos anteriores.

Art. 11 A concessão a que se referem os artigos 9.' e 10 será
dada pelo Serviço competente da Secretaria das Finanças, median-
te requerimento dos interessados e depois de verificada, em cada
caso, a possibilidade de uma eficiente fiscalização.

Art. 12 - Para os fins de abono de percentagem à coletoria
da procedência do minério e pagamento da parte do Município,
quando arrecadada pelo Estado, a repartição que fizer arrecadação
na forma dos artigos 8.', 9.' e 10, deverá:

1 -- mencionar no corpo do conhecimento expedido, alem dos
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elementos essenciais a êsse documento, o nome do minerador, a es-
pécie e pêso f' D minério, e o município de localização da jazida oumina

li - comunicar, mensalmente, ao Departamento de Tomada de
Contas ao Serviço competente da Secretaria das Finanças e às cole-
lonas dos Municípios cm que estiverem situadas as jazidas ou minas,
o total da arrecadação, discriminando o responsável, o niinerador
e os conhecimentos expedidos.

CAPITULO 1 V

Das guias de fiscalização

Art. 13 - Quando transportado ou negociado, o minério deve
ser acobertado por guia de fiscalização.

§ 1..- .- Na guia serão mencionados a importánia do impôsto
sôbre minérios e o número e data do conhecimento de arrecadação.

§ 2." - Os contribuintes que tiverem concessão para efetuar o
pagamento do irnpôsto, mensalmente, nos têrmos dêste Regulamento,
devem mencionar na guia que o tributo devido será recolhido medi-
ante declaracão à coletoria.

§ 3. -- -. Num ou noutro caso (los parágrafos anteriores dêste ar-
tigo, as guias devem conter ainda:

a) nome e residência do contribuinte;
b) nome e residência do destinatário;
c) espécie do minério;
(1) pêso, expresso em unidade tributável;
e) valor da partida, observados os valores fixados pela Direto-

ria de Rendas Internas.
Art. 14 Os mercadores de minérios reterão em seu poder as

guias que receberem (Tos contribuintes (To impôsto sôbre miné-
rios, referidos no artigo 2., emitindo uma ou mais guias ao novo
comprador ou compradores, que, (Ia mesma forma, ficarão com a
guia recebida e emitirão outras, se novas operações forem realiza-
das, e assim por diante.

§ 1." -- Os mercadores de ni'érios farão sempre, nas guias que
emitirem, referência ao número da guia que receberem do vendedor,
bem como ao município de origem do minério.

§ 2. - As guias permanecerão em poder daqueles que as rece-
berem, pelo prazo de três anos, se antes não forem procuradas por
funcionário da fiscalização de rendas, que fornecerá, então, o com-
petente recibo, para ser conservado até expirar o referido prazo.

CAPITULO V
Das penalidades

Art. 15 - Nenhum produto de jazida ou mina, em período de
pesquisa ou lavra ou de mina garantida pelo art. 21 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, bem como proveniente de
faisqueiras ou garimpos ou trabalhos assemelhados, na conformida-
de (To Capítulo VIII do Código de Minas, poderá ser transportado,
negociado ou aproveitado, sem a prova do pagamento do impôsto
sôhre minérios, sob pena de multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 6.000,00,
além da apreensão da mercadoria.
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Art. 16 - Ficará sujeita à multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 3.000,t
a companhia de transporte que transportar minério proveniente
jazida, mina, faisqueira ou garim po, sem a prova (lo pagamento €
impôsto sôbre minérios.

Art. 17 - Sempre que houver evasão do impôsto, será expedi
a competente 1iotificação fiscal, para a sua cobrança e aplicaç
das multas previstas nêste Regulamento.

Parágrafo único - No caso de apreensão do minério, lavrar-Se
o respectivo auto.

Ari. 18	Poderá ser liberado o minério apreendido, desde q
arecolhidos o impôsto e multas devidos o Estado e feita a

pagamento dos tributos do Município e (Ia União.
Parágrafo único Quando não houver sido pago o tributo

Município ou o da União, o funcionário do Estado, que fizer
apreensão (lo minério, comunicará a ocorrência à . Prefeitura ou

ãderal mais próxima.

le
lo

i

Art. 19 Depois dopra'zo estabelecido neste Regulamento, o
recolhimento espontâneo (lo impôsto sôbre minérios será efetuado
com as seguintes multas, calculadas sôhre o valor (To tributo

a) até trinta (30) dias, dez por cento (10%);
b) de mais de trinta (30) dias, vinte por cento (20%).
Art. 20 -- O (lesdumnprimento (10 disposto no art. 14 e seus pará-

grafos sujeitará o infrator à multa de Cr 200,00 a Cr$ 2.000,00.

CAPITULO VI

Disposições especiais

Ar. )1 - O mercador (te minérios adotará, além de outros exi-
gidos pela legislação fiscal, os seguintes livros:

1 -- livro de que tratam os arts. G. e 10 do Decreto-lei Fede-
ral n. 5.247, de 1943 (mno(1êlo II), destinado ao movimento (te
compra e venda ou aproveitamento (Te minérios que adquirir, di-
retamente, das pessoas que os, obtivereirt mediante faiscaçilo, ga-
rimpagem ou trabalhos assemmielhados;II --- um livro para registro exclusi' o das guias por êle eruii
das, nos lêrnios (lo art. 14.

Parágrafo úntCo - No livro "Registro de Compras", 11istituíd
para fiscalização do imupôsto sôbre vendas e consignações, os mer-
cadores só escriturarão as compras de minérios que fizerem aos
mnineradores habilitados OU outros mnereadpreS.

Art. 22 - Seido observa (laS as formalidades exigidas pelo art.
33 do Decreto-lei n. 9

 1.895, de 1940 (Código de Minas), o arren-
datário (te jazi(la, que fizer a exploração por conta própria, se equi
para ao minerador, para os efeitos dêste Regulamento, desde que
no contrato de arrendamento tenha assumido o cOmI)rOIII 1 S SO (Te
tôdas as obrigações a cargo do minerador, em lace do Código de
Minas.

Art. 23	Saho o caso rio artigo anterior, a exploração de ja.
zidas será sempre tida conto feita pelo minerador habilitado por
decreto de autoriza de pesquisa ou de lavra, ou garantido pelo
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo considera-
das conto simples mercadores as pessoas que vierem a efetuar ope-
rações comerciais ci o ninériO delas proveniente.

Ia
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do
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1949

1950

1951

1952

1953

1954 Z

1955

195

j9519(

195

19590
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Art. 24 - Os minera(h res habilitados, bem como os compra-
dores ou beneficiadores (te minério obtido por faiscação ou ga-
rimpagem ou por trabalhos assemelhados, não estão sujeitos a ou-
tro tributo estadual, além do inipôsto sôbre minérios, em virtude
de beneficiamento que venham a submeter o minério, visando suma
simples purificação ou forma mais conveniente.

§ 1.° - A indústria (te beneficiamento, que importe na alte-
ração da constituição química do minério, será tributada como ati-
vidade distinta da mineração, na forma comum da legislação ti ti .

-butária do.-Estado.
§ 2. - Nos têrmos do § 6.' cio art. 68 do Código de Minas,

são atividades de mineração as que se destinam à obtenção dQ
ouro, prata e associados, fazendo parte integrante da mina os re
pectivos engenhos e niaquinária, que não podem ser gravados pom
tributos estaduais além do limite de três por cento (3%) do valor
da produção efetiva cia jazida ou mina.

Art. 25 - Este decreto entrará em, vigor a L Q de janeiro de
1948, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Gerais, em ido,
Horizonte, 27 de dezembro de 1947.

O secretário das Finanças, José de Magalhães Pinto.

A tabdo no «Minas Gerais» do dia 28 do corrente

LEI NC

1•
o

Decreto

ir

ANO	f

DECRETO N. 9 2.559, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1947

Autoriza a emissão da 1. Série das Apólices do Empréstimo de Re-
cuperação Econômica a que se refere a lei xuímcro 29, de 10 de
dezembro de 1947, importância de Cr$ 300.000.000,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade cum a autorização contida n*
Le-i número 29, de 10 de dezembro de 1947, decreta:

Art. 1. 0 Fica a Secretaria das Finanças do Estado de Minas
Gerais autorizada a emitir a 1. 1 Série das Apólices do Empréstimo
de Recuperação Econômica a que se refere a Lei número 29, de 10
do corrente, na importância de Cr 300.000.000,00 (trezentos mi-
lhões de cruzeiros) .

Art. 2. - As apólices desta série serão "ao portador", "inver-
síveis e,ii nominativas e vice-versa, júros de 7% a.a. e distribuíd
da seguinte maneira: 80.000 (oitenta mil) títulos do valor nominal
de Cr a00,00 (quinhentos cruzeiros) numerados de RE-00.001 a
RE-080.000 e 260,000 (duzentos e sessenta mil) títulos do valor no-
minal de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros), cada um, numerados de
RE-000.001 a RE-260.000.

Art. 3. - Os juros dos títulos desta Série se vencerão em 31
de janeiro e 31 de julho de cada ano e serão pagos pelo Tesouro
do Estado nas datas indicadas nos respectivos cupons.

Art. 4•0 - A amortização das apólices se fará dentro do prazo
de 30 anos, iniciando-se o resgate em janeiro de 1953, de confor-
mniade com a tabela de anuidades anexa a êste decreto e em con
fcïmic!ade com o que dispõe o Decreto n. 9 2.224, de 23 de maio
de 190$.

Art. 5. - A Secretaria das Finanças emitirá cautelas provisó-
rias que serão, posteriormente, permutadas pelos títulos definitivos.



MÊS
	DIA

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ...............	31

Janeiro ..............	31

Julho ...............	31

Janeiro ..............	31

Julho ...............	31

Janeiro..............	31

Julho ...............	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ...............	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ...............	31

Janeiro...............	31

Julho ...............	31

Janeiro ..............	31

Julho ...............	31

Janeiro ...............	31

Julho ...............	31

Janeiro..............	31

Julho ...............	31

Janeiro ..............	31

Julho ...............	31

Janeiro..............	31

Julho ...............	31

Janeiro ..............	31

Julho ...............	31

Janeiro..............	31

Julho ................	31

Janeiro..............	31

Julho ...............	31

Janeiro..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho................	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ...............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

Janeiro ..............	31

Julho ................	31

CAPITAL 1

Cr$

300.000.000.00

300. 000.000,00

300. 000.000,00

300.000.000,00

300.000. 000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300. 000.000,00

300.000. 000,00

300.000.000,00

300.000. 000,00

293.751. 000,00

287.502.000,00

281 .253.000,00

275. 004.  000,0 (1

208.755.000,00

202.506.000,00

256.257. 000,00

250.008.000,00

243.759.000,00

237.510. 000,00

231.261.000,00

225.012. 000,00

218.763.000,00

212.514.000,00

206.265.000,00

200. 016.000,00

193.707.000,00

187.518.000,00

181.269.000,00

175.020. 000,00

168.771.000,00

162.522. 000,00

156.273. 000,00

150.024.000,00

143.775.000,00

137. 526.000,00

131.277.000,00

125.028. 000,00

118.779. 000,00

112.530.000,00

106.281.000,00

100. 032.000,00

93.783.000,00

87. 534.000,00

81.285.000,00

75.036.000,00

68.787.000,00

62. 538.000,00

56.289.000,00

50.040.000,00

43.791 .000,00

37.542.000,00

31.293.000,00

25.044. 000,00

18.795.000,00

12.546.000,00

6.273. 000,00

TÍTULOS 1

310.000

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

332.918

325.836

318.754

311.672

304.590

297.508

290.426

283.344

276.262

269.180

262.098

255.010

247.934

240.852

233.770

220.688

219.606

212.521

205.442

198.300

191.278

184.190

177.114

170.032

162.980

155.808

148.780

141.704

134.022

127.540

120.458

113.376

106.294

99.212

02.130

85.048

77.966

70.884

63.802

66.720

49.638

42.550

35.474

28.392

21.310

14.228

7.114

JUROS 7 %

Cr$

10.500.000,00

10500.000,o0

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500. 000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.281.285,00

10.062.570,00

9.843.855,00

9.625.140,00

9.406.425,00

9.187.710.00

8.968.995,00

8.750.280,00

8. 531.565,00

8.312.850,00

8.094.135,00

7.875.420,00

7.656.705,00

7.437.900,00

7.219.275,00

7. 000.560,00

0.781.845,00

6.563.130,00

6.344.415,00

6.125.700,00

5.906.985,00

5.688.270,00

5.469.553,00

5.250.840,00

5.032.125,00

4.803.410,00

4.594.695,00

4.375.980,00

4.157.265,00

3.938.550,00

3.719.835,00

3.500.020,00

3.282.405,00

3.063.690,00

2.841.915,00

2.626.260,00

2.407.555,00

2.188.860,00

1.970.115,00

1.751.400,00

1.532.635.00

1. 313 . 970,00

1.095.255,00

876.540,00

657.825,00

439.140,00

219.555,00

QUOTAS
SEMESTRAIS

Cr$

6. 249 . 00 0,00

6.249. 000,00

6.249.000,00

6.249. 000,00

6.249. 000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.219.000,00

6.249.000.00

6.209.000,00

6.249.000,00

6.240.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.240.000,00

6.249.000,00

6.240.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.240.000,00

6.240.000,00

6.249. 000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249. 000,00
*	6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.240.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249. 000,00

6.249.000,00

6.249. 000,00

6.249.00000

6.249. 000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249. 000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.273. 000,00

Cr$ 1.000,00 TITUI,OS
(DE TITULOS) 

Cr$

	5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.686

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.066

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.116. 000,00	1.066

	

5.416. 000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416. 000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.606

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.606

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416. 000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	-. 1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416. 000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.410.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.416.000,00	1.666

	

5.432. 000,00	1.682

Cr$ 500,00
(DL ...ITULOS)

Cr$

833.000,00

833.000,00

833.000,00

8:13. 000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

8:13.000,00

833.000.00

833.000,00

833.000,00

833.000,0))

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833 . 000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833 . 000,00

833.000,00

833. 000,00

833.000,00

833. 000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

,,$33.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833.000,00

833. 000,00

833.000,0)

'	833.000,04

833. 000,M

833.000,0)

833.000,0)

841.000,0)

TÍTULOS
AMORTI-
ZADOS

7.082

14.1641

21.246

28.328

35.410

42.492

49.574

56.656

63.738

70.820

77.902

84.984

92.066

99.148

106.230

113.312 -

120.394

127.476

134.558

141.640

148.722

165.804

162.886

160.068

177.050

184.132

191.214

198.296

205.378

212.460

219.542

226.624

233.706

240.788

247.870

254.952

262.034

269.116

276.198

283.280

290.362

297.444

304.526

311.601

318.69(

325.771

332.88(

340.004

-

A tabela abaixo faz parte integrante do Decreto n.° 2.559, de 27 de dezembro de 1947, publkdo no «Minas Gerais» do dia 28 do corrente
110 OS compra-
scação ou ga- LEI N° 29, de 10-XlI-1947	 APROVO. José de Magaihães Pinto, Secretário das Finanças
sujeito; a ou-

)S, cai virtude
O, ViSU1(IO SUII

porte na alte-
tada como ali-
legislação tui.

ligo de Minas,
obtenção d

o mina os res
gavados po 

[3 11o) (10 valor

de janeiro de

rais, cm Belo

Pinto.

1948
E 1947

éstimo de Re-	1949

,o 29, de 10 d
0,00.	 1950

) de suas atri-
o contida n	1951a:
tado de Minas
o Empréstimo	1052
nero 29, de 10
(trezentos mi-

1053

1954

1955

1059

1057

1958

1959

1960

1961

362

1963

106!

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

10

1976

Empréslimo de Recuperação Econômica
Decreto n.° 2.559, de 27 de dezembro de 1947, autoriza a emissão da 1.a série, no valor de Cr$ 300.000.000,00

TABELA DE ANUIDADES

É P O C A S	 SITUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	
1	

ORDEM DASS A M O 11 1 1 /. A Ç Õ l S

ANO TÍTULOS 1

5.416

5.410

5.416

5.416

5.416

5.410

5.416

5.416

5.416

5.410

5.416

5.416

5.116

5.416

5.116

5.416

5.416

5.116

5116

5.416

5.418

5.416

5.416

5.416

5.410

5.410

5.416

5.416

5.410

5.416

5.416

5.416

5.416

5.416

5.410

5.416

5.410

5.418

5.416

5.416

5.416

5.418

5.416

5.416

5.416

5.416

5.416

5.432

-	 -	362.498.160,00	300.000.000,00	260.000	260.000.000,00	80.000	40.000.000,00	-

Departamento da Despesa Variável, 1.; Secção - 23 de dezembro de 1947 - João Pereira Fialho, funcionário. - Edeltrudo Mascarenhas, Chefe da Secção. - Benedito Tertultano, Superintendente.
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MI. (.	decrco entrará em vigor na data de sua pu-
licação, revogadas as disposições cm contrário.

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o co-
hecimento e execução dêste decreto pertencer, para que O CUFU-

ram e façam cumprir tão inteiramente como nêle se contém.
Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 27 de dezembro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO N.° 2.560, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1947

Regula a arrecadação da Taxa de Serviços de Recuperação Econômica

O Governador do Esfitdo de Minas Gerais, usando (te suas atri-
buições, decreta:Art. 1. - A Taxa de Serviços de Recuperação Econômica, criada
pelo Decreto-lei, número 2.152, de 12 de julho de 1947, será devida
pelas transações de qualquer natureza, efetuadas no Estado por pes-
soas físicas ou jurídicas, para atender a despesas com a execução do
programa de fomento à produção do Estado.

Art. 2. - A taxa de que trata o artigo anterior será cobrada sôbre
o montante da operação efetuada, devendo ser exigida nas seguintes
bases:1 - 0,6% nos exercícios de 1948, 1949, 1950 e 1951;

II -- 0,4% no exercício de 1952;
III -- 0,2% no exercício de 1953.
Parágrafo único - No cálculo para aplicação da taxa, arre-

dondar-se-ão para dez (10) centavos as frações dessa importância.
Art. 3e - A Taxa de Serviços de Recuperação Econômica será

exigida:1 - na transmissão da propriedade imobiliária inter-vivos;
II	na promessa de compra e venda;
III - na operação de compra e venda de móveis e semoventes

e atos equivalentes;
IV	na locação de filmes cinematográficos, ou na sua cessão, com

participação na renda bruta ou líquida das exibições.
Art. 4° - A Taxa de Serviços de Recuperação Econômica será

arrecadada:1 -- na transmissão da propriedade imobiliária inter-vivos — por
verba, na mesma ocasião do recolhimento do impôsto sôbre a trans-
missO

II - na promessa de compra e venda	por verba, antes de ser
assinada, devendo o pagamento ser anotado na mesma, com indicação
do número e data do conhecimento;

III -. na operação de compra e venda de móveis e semoventes
e atos equivalentes, da maneira seguinte:

a) em sêlo especial, apôsto na segunda via de aquisição das es-
tampilhas do impôsto sôbre vendas e consignações;

b) em sêlo especial, apôsto na segunda via do conhecimento de
arrecadação do impôsto sôbre vendas e consignações, quando assim
se fizer o recolhimento dêsse tributo;

IV -- na locação de filmes cinematográficos, ou na sua cessão por
verba, devendo o iinp 

*I
ôsto ser exigido do locatário ou cessionário.
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João Camilo de Araújo - Cr$ 446,40.
João Batista I3retas Mitraud -- Cr$ 876,70.
Leonel Sander -- Cr$ 1.220,00.
Leopoldo Pacini - Cr$ 1.008,60.
Luiz Pmnenta de Figueiredo -- Cr$ 2.33ô,60.
Moacir Paleta de Cerquelra Lage - Cr 796,40.
l\Iozart Santa Luzia da Conceição	Cr 626,70.
Miguel Rodrigues de Morais - Cri 3G,70.
Nelson Soares de Oliveira	Cr$ 97,70.
Osmar Fernandes Lopes -- Cr$ 6.341,40.
Osório de Sousa -- Cr$ 2.393,30.
Paulo Ribeiro Franca	Cr$ 2.305,20.
Pedro Silveira - Cr 93,80.
Renato Barbuto - Cr 499,10.
Ruprecht vou Glehn - Cr$ 2.625,10.
Pedro José de Sousa -- Cr$ 28.228,90.
Dante Gregati	Cr$ 13.936,20.
Antônio Carreira Júnior - Cr .' 5.117,20.
Amadeu Viola -- Cr$ 5.643,30.
João Dante Gabriel - Cr 1.300,60.
Abeitard de Carvalho Costa - Cr$ 5.102,30.
Artur Oscar de Priva - Cr 60,60.
Astor Francisco de Castro Junqueira -- Cr$ 1.011,60.
-Antônio (te Sousa Cabral	Cr$ 3.032,90.
Carlos Pantel - Cr$ 5.879,30.
Francisco de Assis Moreira Júnior	Cr$ 177,40.
Francisco Ferrer Dias	Cr 800,60.
Francisco Noronha - Cr$ 924,80.
Francisco Estêves Guedes	Cr$ 93,30.
Herculano Mourão - Cr$ 279,30.
.Jovelino de Oliveira Ambrósio - Cr$ 1.617,60.
José Augusto de Castro Júnior - Cr$ 1.209,70.
José Pedro Espechit - Cr$ 3.703,40.
José Lopes de Magalhães -- Cri 268,30.
José dos Santos Saraiva - Cr$ 771,30.
José Fajardo (te Campos -- Cr 160,20.
José Lino Senhorini -- Cr$ 1.445,30.
João Batista Bretas Mitraud - Cr$ 843,30.
João Camilo de Araújo - Cr$ 937,10.
João Duarte Sobrinho - Cr$ 620,00.
Luiz Gonzaga Pimenta de Figueiredo -- Cr$ 1. 782,90.
Leopoldo Pacini - Cr$ 1.978,20.
Moacir Paleta de Cerqueira Lage - Cr$ 164,40.
Mozart Santa Luzia da Conceição - Cr$ 2. 179,20.
Osmar Fernandes Lopes -- Cr$ 7.116,80.
Osório de Sousa	Cr$ 1.918,70.
Paulo Ribeiro França - Cr$ 3.466,00.
Renato Barbuto -- Cr$ 3.036,00.
Roberto Campolina Camargos - Cr$ 736,20.
Ruprecht von Giehn - Cr$ 2.330,60.
Valdemar Antônio de Freitas - Cr$ 553,10.
Teodolcino Antônio Berto -- Cru 200,50.
Ayres Torres - Cr$ 4.800,00.
João Duarte Sobrinho - Cr$ 2.400,00.
José (te Sousa Reis - Cr$ 150,00.
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Art. S -- Nos casos de sonegações e outras infrações relativas à
Taxa de Serviços de llecqperaçóo Econômica, serão aplicadas as pe-

alidades previstas ria Parte Geral do Código Tributário, observadas as
modificações da legislação em vigor.

Art. 6.' -- Os funcionários encarregados da fiscalização, quanto
aos diversos impostos e taxas do Estado, fiscalizarão, igualmente, salvo
recomendações especiais, o pagamento da Taxa de Serviços de Recupe-
ração Económica.

Art. 7•9 - As isenções a que se refere o artigo 3•9 do Decreto-lei
i.' 2.152, d 12 de julho dêste ano, serão concedidas mediante reque-
rimento (tos interessados.

Art. 8. - O Secretário das Finanças expedirá as instruções que
e tornarem necessárias, para fiei cumprimento do disposto no De-
reto-Iei n.° 2.152, de 12 de julho de 1947, bem como neste Decreto.

Art. 9. -	Êste decreto entrará em vigor a 1. 9 de janeiro de
1948, revogadas as disposições CIII contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de dzeiiihro
e 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinta

DECRETO N.° 2.561, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre crédito especial de Cr$ 491.551,40, õ Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuiç
contida no artigo 1., da Lei n. 9 131, de 27 de dezembro de 1947, re-
solve aJrir o crédito especial de Cr$ 491.551,40 (quatrocentos e no-
venta é rim mil quinhentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta
çentavos), para pagamento de despesas feitas pela Secretaria da Agri-
cultura, indústria, Comércio e Trabalho, como segue

Abeilardde Carvalho Costa -- Cr 4.073,00.
Artur Oscar (te Paiva -- Cr 34,10.
Astor Francisco de Castro Junqueira - Cr 376,30.
Antônio Gomes de Pádua -. Cr$ 103,10.
Antônio de Sousa Cabral -- Cr$ 2.563,80.
Carlos Panlel - Cr 2 6s5,90.
Fernando Soares Caldeira - Cr$ 5,30.

• Francisco de Assis Moreira Júnior - Cr$ 578,20.
Francisco F. Dias - Cr$ 212,20.
Francisco Noronha -- Cr$ 2.170,10.
Herculano Mourão - Cr$ 2.161,70.
Justino Carlos da Conceição Júnior - Cr$ 311,70.
Jovelino de Oliveira Ambrósio -- Cr$ 1.641,80.
Josê dos Santos Saraiva	Cr 827,10.
José Fajardo de Campos - Cr$ 766,40.
José Lino Senhorini - Cr$ 873,00.
José Augusto de Castro Júnior - Cr$ 1.104,70.
José Lopes de Magalhães - Cr$ 1.320,00.
José Pedro Espeschit -- Cr$ 872,10.
José Alfredo Laender - Cr$ 11,80.
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Armando Grossi - Cr 672,00.
Antônio Marques da Costa - Cr 150,00.
Deocleciano Alves Pinto - Cr$ 1.500,00.
José Antônio Pimenta	Cr$ 418,50.
Jeremias Ferreira da Silva -- Cr$ 274,00.
Antônio Pimenta de Figueiredo - Cr$ 360,00.
José Adelino de Mesquita -- Cr$ 24.646,70.
José Olímpio Dias - Cr 252,00.
Lauro Augusto Roedel - Cr$ 2.200,00.
Joaquim Monteiro Junqueira - Cr$ 757,50.
Jaci Custódio da Fonseca --- 300,00.
José de Almeida e Silva - Cr 15,00.
João Batista Guerra - Cr 640,00.
Maximino Nogueira de Medeiros -- Cr$ 320,00.
Bricio José Severo - Cr$ 1.310,00.
Gerino de Guimarães Pinto -- Cr$ 1.132,50.
Demance Soares - Cr$ 280,00.
João Batista - Cr$ 1.500,00.
Petrônio Vivas - Cr$ 1.175,00.
Olavo Tome cia Silva	Cr$ 180,00.
Olímpio de Araújo Braga - Cr$ 993,50.
Ataliba Afonso de Almeida - Cr 560,00.
Luiz Pimenta de Figueiredo - Cr$ 1.160,00.
Luiz Mairink Nelo - Cr 280,00.
Cícero Gontijo de Faria	Cr$ 300,00.
José Duarte Costa - Cr$ 200,00.
João Claudemiro dos Santos	Cr$ 1.180,00.
João Camilo de Araújo	Cr$ 7.140,00.
João Gonçalves Guimarães	Cr$ 240,00.
Glória Guimarães Berenguer -- Cr$ 2.466,50.
Eurico Bueno de Azevedo - Cr$ 1.100,00.
Tenente Mauriti de Oliveira - Cr$ 3.483,10.
Eurico de Miranda Gomes -- Cr$ 7.941,60.
Orlando Luiz Lúcio - Cr 329,00.
Antenor Silva - Cr$ 325,80.
José Rodrigims Sebastião - Cr$ 319,20.
Dagoberto Nascimento Brasileiro --- Cr 57,00.
Anísio Brandão Cunha - Cr$ 1.518,50.
Lauro Müller de Lima	Cr$ 377,10.
Adelino Montavano Barbosa -- Cr. 510,40.
Guaraci Duque Viriato Catão	Cr$ 535,00.
Carlos Pompeu - Cr$ 3.900,00.
Olavo Drummond - Cr$ 588,00.
Carlos Espíndola Maciel - Cr$ 50,80.
José Ricoy - Cr5 451,50.
Oscar Lamounier Godofredo - Cr$ 147,00.
Irmãos Carneiro - Cr$ 199,00.
Maria de Lourdes César - CrS 200,00.
Francisco Edson Cabral - Cr 420,00.
Dr. Evaristo Soaus de Paula - Cr$ 3. 000,00-
Companhia Telefônica Brasileira - Cr 33.137,60.
Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais - Cr$ 14.352,20.
Rui Saraiva Ribeiro - Cr$ 630,00.
Aristides Teixeira Duarte - Cr$ 33,20.
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Olinto Vieira Pereira - Cr 1.470,00.
Henrique de Assis Viegas - Cr$ 277,20.
Afonso de Castro Lima - Cr 161,70.
Hcrinann Gustavo Leonardi -- Cr$ 445,20.
Leacir Cândido de Sousa - Cr$ 215,50.
José Cristiano Matias-- Cr$ 1.940,00.
Acácio Costa Júnior - Cr$ 2.220,00.
Hugo Galeti -Cr$ 20,00.
Banco Mineiro da Produção S. A.	Cr$ 1.
Maria Isabel Santiago - Cr$ 1.620,00.
Olga Alcântara Ribeiro - Cr$ 1.800,00.
Maria Cândida Ribeiro - Cr$ 600,00.
Dias Garcia & Comp. Ltda. - Cr 900,00.
Francisco Alcirido Pinto	Cr 321,90.
Artur Oscar de Paiva - Cr$ 1.680,20.
Oscar Noronha	Cr$ 44,10.
Francisco Pereira de Sonsa -- Cr$ 31,30.
Luiz Julião Braga - Cr$ 71,80.
José Tibúrcio de Faria -- Cr$ 92,40.
Leontina Braz das Neves, viúva de Jacinto B.
Washington Peluzo Albino -- Cr 49,10.
Maria Auxiliadora Antunes - Cr$ 8,40.
Miguel Batista -- Cr$ 35,90.
Antônio Augusto cio Vale -- Cr$ 2.277,80.
Celso de Castro - Cr$ 132,10.
José Teodoro da Silva	Cr$ 2.664,30.
Ariomedes Batista - Cr$ 492,30.
Aristeu de Freitas Caldas - Cr$ 294,20.
José dos Santos Saraiva --- Cr$ 1.804,70.
Alvino Azevedo dos Santos	Cr$ 166,90.
Dirceu Barbosa de Miranda - Cr$ 366,10.
Teófilo Soares de Sousa - Cr$ 1.856,00.
João Batista Guerra - Cr$ 580,00.
Davi Francisco Mourão - Cr$ 675,00.
José da Silva Magalde - Cr$ 40,00.
Guilherme Reis - Cr$ 480,00.
Flilmar da Costa Faro Wiercher - Cr 300,00.
Paulo da Silva Neto - Cr$ 270,00.
José Amilard de Menezes	Cr$ 1.651,00.
Luiz Guimarães -- Cr 60,00.
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 134,00.
Ambrosina de Castro Abreu - Cr$ 7.500,00.
Companhia Telefônica Brasileira	Cr$ 148,70.
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 140,80.
Fausto Gonçalves de Oliveira - Cr 660,00.
Jtlia da Silva Duro Valente	Cr$ 49,00.
Edmundo Diniz - Cr$ 1.250,00.
Sebastião Rodrigues da Silva - Cr$ 240,00.
Aristeu de Freitas - Cr$ 400,00.
Júlio O. Emrich - Cr$ 88,10.
Comianliia Telefônica Brasileira - Cr$ 3.030,60.
José Petroceli - Cr$ 840,00.
Pedro do Carmo - Cr 360,00.
Honório Lopes Ribeiro - Cr$ 1.350,00,
1-leitor Reis Fontes - Cr$ 120,00.

550,00.

Neves - Cr7 95,40.
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Eugênio Pimentel Arantes -. Cr$ 1.555,00.
Abílio Derze Corrêa - Cr$ 20,00.
José Júlio Vieira - Cr$ 389,60.
Jeremias Ferreira da Silva - Cr$ 440,00.
José Duarte - Cr$ 340,00.
João Cecílio de Carvalho	Cr$ 100,00.
Francisco de A ssis Fonseca Sobrinho	Cr$ 1 .000,00.
Fioravante Labruna	Cr 465,00.
João Camilo de Araújo - Cr$ 70,00.
Lauro Augusto Roedel - Cr$ 1. 120,00.
Mário Rubens de Meio - Cr 440,00.
Deocleciano Alves Pinto - Cr$ 2.308,80.
Pedro Apolinário Carlete	Cr$ 587,10.
João Bonini - Cr$ 300,00.
Airton de. Meio Viana - Cr$ 960,00.
Carlos Alberto Lott	Ci'S 300,00.
Setíniio Scorza - Cr 123,90.
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos	Cr$ 288,00.
Levi Pacheco Vieira - Cr$ 280,00.
Ênio Lopes da Silva	Cr$ 10,00.
Companhia Viçosense de Fôrça e Luz - Cr$ 9.561,00
Manuel Tavares Abreu -- Cr$ 5.900,00.
Elvécio Pirfo	Cr$ 820,00.
Sousa Antunes & Cia. -- Juiz de Fora - Cr$ 2.400,00.
Companhia Telefônica Brasileira	Cr$ 1.791,20.
Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais - Cr$ 125.130,20.
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 1.593,20.
Soma: Cr 491.551,50.
Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria,

Comércio e Trabalho e deis Finanças, assim o tenham entendido e fa-
çam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de dezembro de
1947.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giaiwelli
José de Magalhães PLcW

DECRETO N. 9 2.562, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre crédito suplementar de Cr$ 750.000,00 à verba 062-75 (8994)
cia Secretaria das Finanças

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
contida no artigo 1., da Lei 11. 9 68, de 20 de dezembro de 1947, re-
solve abrir um crédito suplementar (le Cr$ 750.000,00 (setecentos e
cinqüenta mii cruzeiros), para refôrço da verba 062-75 (8994) - Pu-
blicidade, Turismo e Hospedagem, da Secretaria das Finanças.

O Secretário de Estado dos Negócios das Finanças, assim o te-
nha entendido e faça executar.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de dezembro
de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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DECRETO N. 5 2.563, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1947

Abre crédito especial de Cr$ 10.700,00 à Secretaria do Interior

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
tida no art. 1., da Lei 11. 5 93, de 23 de dezembro de 1947. resolve
ir o credito especial de Cr$ 10.700,00 (dez mil setecentos cru
,OS), para pagamento de adicionais de 10%, aos seguirdes:
Major Mário Rodrigues - Diferença de adicionais de 10%

período de 1.9 de março a 31 de dezembro de 1947 Cr$ 1.000,00.
Tenente Lerço Batista -- Diferença de adicionais de 10% no

io(lo de 1. de março a 31 de dezembro de 1947 - Cr$ 700,00.
Dr. Henrique de Paula Andrade	Juiz de Direito da comarca

Caratinga - Adicionais de 10% no período de 16 de janeiro de
6 a 31 de dezembro de 1947	Cr$ 9.000,00.

Soma	Cr 10.700,00.
Os Secretários de Estado mios Negócios do Interior e das Fi-
ças, assim o tenham entendido e façam executar.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de dezembro

1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 5 2.564, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1947

te o crédito especial de Cr$ 73.943,30 à Secretaria do Interior

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
tida no art. 1. 9 da Lei n.° 65, de 20 de dezembro de 1947, resol-
abrir o crédito especial de Cr 73.943,30 (setenta e três mil no-
itos e quarenta e três cruzeiros e trinta centavos), para paga-
nto de adicionais de 10%, abono familiar e diferença de venci-
ntos, aos seguintes:

Alcino Guanabara de Araújo Freitas - Escrivão do crime de
iriaé - Adicionais de 10% no período de 16 de janeiro de 1946
31 de dezembro de 1947 - Cr$ 1.762,50.

Cristóvão Pimritel Duarte - Juiz (te Direito de 35 entrância
Adicionais de 10% no período de 16 de janeiro de 1946 a 31
dezembro de 1947 - Cr$ 9.160,60.
Ernesto Soares - Escrivão do crime de Rio Novo - Adicio-

'is de 10% no período de 16 de janeiro de 1946 a 31 de dezem-
o de 1947 -- Cr$ 1.551,00.

José Alcides Pereira - Desembargador	Adicionais de 1
período de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 1947 -

210,00.
Francisco de Paula Rebelo Horta - Juiz de Direito de

trância - Adicionais de 10 11r,, no período de 16 de janeiro
46 a 31 de dezembro de 1947 - Cr$ 11.616,70.

0%,
Cr$

4 .
de
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DLCiIrÏO i'.	i 31 DE DEZEMBRO DE 1947

crédito suplementar de Cz$ 40.000,00 à verba 025-a1 (804
do Departamento de Compras e Fiscalização

Governador do Estado de MÍmis Gerais, usando da atribui
ia no artigo 1., da Lei n.° 61, de 19 de dezembro de 1947, res

abrir um crédito suplementar (1e Cr$ 40.000,00 (quarenta i
-uzeiros), para refôrço da verba 025-51 (8042), do Departamn

de Compras e Fiscalização.
O Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim

;ha entendido e faça executar.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de deze

e 1947.
MIL'ION SOARES CAMPOS
(c '	dc tT(.V/ftllUt('S Pino

íNDICE DAS LEIS DE 1947

LEI N.° 1, de 8-9-47 - Cancela dotações orçament"s e abre cré-
dito suplementar. (PuL. a ti) ....................

LEI N.° 2, de 15-9-17 -- Autoriza a abertura do crédito especial de Cr
400.000,00 para custear despesas do Tribunal Regional Eleito-
ral. (l'ub. a 10) .................................

LEI N.° 3, de 3-10-47 - Autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$ 9.603,90 à Secretaria de Educação. (Pub. a 4 ) .....

LEI N.° 4, de 3-10-47 - Autoriza  abertura do crédito suplementar
de Cr$ 3.000.000,00 à verba 025-45 (8693) do Departamen-
to de Compras e Fiscalização. (Pub. a 4) ........

LEI N.° 5, de 3-10-47 - Autoriza a abertura de crédito especial de Cr$
22.190,40 à Secretaria das Vinanas.	(Pub. a 4) ......

LEI N.° 6, de 8-10-47	Fixa o núiiicro de vereadores nas Câmaras
Municipis, de juizes de paz e respectivos suplentes e con-
têm outras disposições,	li'uli. a 9) .............

LEI N.° 7, de 8-10-47 - Autoriza a abertura do crédito especial. de
Cr$ 16.262,40 ao Departamento Estadual de Saúde. (Pedi.
a

LEI N.° 8, de 8-10-47 - Autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$ 27.517,20 à Secretaria da Viação.	(Ptil). a 9) .

LEI N.° 9, de -10-47 - Autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$ 45.717,60 ao Departamento de Estradas de Rodagem.
(Pub. a 9) ...................................

LEI N. 10. de 9-10-47 - Autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$ 27.163,70 à Secretaria da Viação.	(Pub. a 10)

LEI N.° 11, de 9-10-47 - Autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$ 20.420,40 à Secretaria das Finanças.	(Piib. a 10)

LEI N.° 12, de 13 -10-47	Autoriza a abertura do crédito suplementar
de Cr$ 926.000,00 a diversas verbas oraçuientárias.	(Pub.
a 14) ..................... benefícios .......

LEI N.° 13, 13-10-47 - Estende a militares os eneficios	Decreto-
leiestadual n.	1.632, de 16-1-46.	(Pul). a 14) .

LEI N.° 14, de 16-10-47 - Modifica o Regulamento de PronmoçõeS de
Oficiais da Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais, apro-
vado pelo Decreto-lei n. o 1.601, de 29-12-45.	(Pnb. a
17 o nov. a 10-7-948) ...........................

LEI N.° 15, de 20-10-47 - Dispõe sôbre o inipôsto de exportação. (Pub.
a 21)	........................territorial.	 ....

LEI N.° 16, de 25-10-47	Dispõe sôbre o inspôsto
	

(Pub.
a 20)...	

Dis
........sõ... o...mn.........e...........ss..o....

LEI N.° 17, de 27-10-47 .-	põe	bre	ipôSto d transmiã	de
propriedade "causa-mOrtis".	(Pub. a 28)

LEI N.° 18, de 28-10-47 - Autoriza -.i abertura do crédito especial de
Cr$ 2.000 .000,00 à Secretaria da Agricultura.	(Pui>. a 29)

LEI N.° 19, de 30-10-47 - Dá nova denominação aos tributos estaduais
de que trata o Art. 68 do Decreto-lei federal n.° 1.985,
de 29-1-940 e conténs outras providências.	(Pub. a 31)

LEI N.° 20, ele 30-10-47 - Dispõe sôbre a fiscalização (te rendas do
Estado.	(Pub. a 31)

LEI N.° 21, de 30-10-47 - Declara de utilidade pública o Instituto His-
tórico e Geográfico de Minas Gerais.	(Pub. a 31) .

LEI N.° 22, de 31-10-47 -Dispõe sôbre a incidência da Taxa de As-
sistência Hospitalar.	(Puh. a 1.°-1147)

LEI N.° 23, de 3-11-47 - Revoga o parágrafo único do art. 97 do De-
creto-lei n.° 2.146, de 10-7-47 e contém outras disposições.
(Pub. a 4) .....................de

...............
LEI N.° 24, de	 i3-11-47 - Dispõe sóbre o mpôsto	tratlsmissãO de

propriedade inter-vivos..	(Pub. a 4) ............
LEI N.° 25, de 3-11-47 -- Fixa o efetivo (ia Polícia Militar cio Estado para

o exercício de 1948. (l'uh. a 4) ......../ .........

llti(ISC)fl (oiiIhicr k'	1iv(ira (iondim - juiz de Direito de 2.
entrância -.- Adicionais de 10%, no período de t6 de janeiro ti
1946 a 31 de dezembro de 1947 - 	Cr$ 7.050,00.

Antônio Olinto Pereira ---- Juiz de Direito de Arassuaí	Di
[crença de adicionais de 10 1lo, em 1947 - Cr$ 00,00.

Denilo Macedo - Major	Adicionais de 10 1lo, no período d
12 de julho a 31 de dezembro de 1947 -- Cr$ 2.388,00.

Renato Lagoeiro Bandeira de Meio - Escrivão do crime d
Muzambinho	Adicionais de 10%, no período Ce 16 de janeir
de 1946 a 31 de dezembro de 1947	Cr$ 1.551,(,t).

Máximo Campos - Major Diferença de vencimentos, abc
no familiar e adicionais de 10%, no período de 1. Q de janeiro d
1944 a 17 de março de 1947 - Cr$ 26.175,00.

Sebastião Alves de Magalhães - Primeiro Tenente - Adiei(
mais de 10%, no período de 26 de maio a 2 de ulho de 1947 -
C% 308,30.

Raimundo Pio do Nascimento	Primeiro Tenente - Adiei<
nais de 10%, no período de 15 de maio a 2 de julho de 1947 -
(r$ 399,90.

José Vargas da Silva .- Coronel -- Adicionais de 10%, no pi
ríoílo de 1.° de março a 31 de dezembro de 1917 (diferença) -
(3.13 1.200,00.

Sebastião Rodrigues Vale - Capitão -,- Adicionais de 10%, r
priodo de 13 de janeiro a 31 de maio de 1947 - Cr$ 1.146,00.

José Antônio de Faria	Primeiro Tenente - Adicionais €
i%. no período de 22 de maio a 31 de dezembro de 1947 - Ci

•	1,90.
oina - Cr$ 73.943,30.

.)s Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das F
i	assim o tenham entendido e façam executar.

L(iO da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de dezeinbi

\1IL'roN SOARES CAMPOS
Pedro A l('IXO
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26, de 5-11-47 -- Fixa a (les!) Coa e prevê a receita para o cxci'-
cicio de 1948.	( Ptib . a 6

27, de 7-11-47 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o crê-
dito especial te (:r$ 1 .836.605.80, para pagamento de subsi-
dio e ajuda de custo osceputU! (S à Assembléia Legislativa
do Estado, aos membros (Ia Coni ssão Permanente cia no'SIua
Assembléia ( aos

u
 funcionários da Secretaria da Assem blé ia

(Pb. a 81 .................................. a.... .

28, (te 22-11-47 -- Organ	Munização	icip al.	(I'ub.	23)

29, de 10-12-47 -- Artoriza emissuo de apólices até a qu.. antia de
Cr$ 900.000. 000,00 para regularização de compromissos do
Tesouro e fomento a produção do Estado. (Pub a 111

30, de 12-12-47	Abre o crédito suplementar de Cr$ 55.550,1)0
à verba 098-57 (81194), da Secretaria de Educação.	(Pub.
a 16) ................................ Cr$	

16)
... 5..000.

31, de 15-12-47 -- Abre o crédito suplementar de	,00
à verba 041-08 (8041), da Secretaria do Interior. (Pu. a

32, de 15-12-47 - Abre o crédito especial de Cr$ 5.496,10 à Se-
cretaria cio Interior .	( Pub . a 16) 	créditode 15-12-47 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial (te Cr$ 1.860,00.	(Pub. a 16) ......

as
.. 
eis.....cal i

.	-..
34, de 15-12-47	Abre ao Departamento (te Compras'

zação o crédito especial de Cr$ 130.050,00.	(Pub. a 16)
35, de 15-12-47 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-

pecial de Cr$ 47. (i20,00.	(Pub. a 16)
36, de 15-12-47	Abre o crédito suplementar (te Cr$ 6.000,00

à verba 031-69 (8994 cia Secretariado tnt"rior.	(Pub. a 16)

37, de 15-12-47 - Abre um crédito suplementar de Cr$ 71.005,60
à verba 040-11 (8211) da Secretaria cio Interior.	(Pub.

a 16) ...... Ab............................	$. 8.51.. 970...
38, de 15-12-47 -	re o crédito suplemeistar (te Cr	.,00

à verbo 032-08 (8250) da Secretaria do lnLrior.	(Pub.

a 16	 .ust

	

) ..........................	C.
	

75.0000 0	à
.........

39, de 15-12-47 - Concede ajuda dei co de	r$	,,
Sociedade Mine:ra de Leprologia. (Pub. a 16) ........

40, de 16-12-47 - Abre uni crédito suplemeutar de Cr$ ......
25. 3711. 332,80, a diversas verbos da Secretaria cio Interior.
(Pub	a 17) ................ ...........o.. c....... es-..

41, de 16-12-17	Abre à Secretaria das Finançasrédito
pecial de Cr$ 851 ,012,80 	(P111). a 17)	............

4, de 16-12-47 - Abre um crédito suplementar de Cr$

5.700 000,00 a diversas 5( rbas da Secretaria das Finanças.
 Cr$	.(Pub. a 17) .....................................

43, o 16-12-47 -- Abre um crédito suplementar ded
160 .000.0)) à verbas da Imprensa Oficial.	(Puh. a 17)

44. de 16-12-47 - Abre à Secr)'taria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 3.000,00.	(Pub. a 17) .

45, de 16-12-47 -- Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial (te Cr$ 1.672,10.	(Pimh. a 17) ................

46, de 18-12-47 - Reorganiza a Caixa Econômico da Estado (te
Minas Gerais e contém omitias providências.	(Pub. a

47, de 18-12-47 -- Fixa os veneiriiefltoS dos Magistrados -e mem-
bros do Ministério Público. (Pub. a 19) ............

48, de 18-12-47	Dispõe sôbre a situação dos extianilmerá-
ri

	

	 e dos praticantes interinos, ora em exercícioos praticantes 
no serviço pCmbl ice do Este do.	( 1-'iib . a 19)

49 1 de 18-12-47 -- Abre à Secretaria do Interior o crédito
peciai de Cr$ 100.000,00. (i'ub . a 19) ................

0 50, de 18-12-47 - prorroga a vigéncia (tO crédito especial alie"-
a à Secretaria das Finanças.	(Pub. a 19) .........

18-12-47 -- Abre à Secretaria (ia Agricultura O crédito
cspeciai (lO Cr$ 1. 2,8,90.	(i'ub. a 10) ...............

52, ct 18-12-47 -- Prorroga a vigência de crédito especial. aber-
to à Secretaria d' Agri eu Itu ra .	(Pub .	19)

0 53 de 18-12-47 -- Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito esnecial de Cr$ 8.000,00.	(Pub. a 19)

° 541 de 19-12-47 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 260.000,00.	(Pai). a 20) .............. à

° 55, de 19-12-47 --Abre o crédito especial de Cr 753.582,50 
S,'crtnria do Interior.	(P111). a 20) ...............

0 56, (te lé-12-47 -. Abre à Secretaria das Finanças o crédito
especial (te Cr$ 12.315 138,110 para pagamento ao Instituto
(te Previdência dos Servidores de, Estado.	(Pub. a 20)

i
LEI •0 57, de 19-12-47 - Abre à Secre	ci

	

taria	o Iub'rior o crédito es-
pecial de Cr$ 2.572,50.	(Piih. a 20) .......... Públ.....

	

LEI N.° 58, (te 19-12-47 - Abre à Secretaria da Viação e Obras	
-

cas o crédito especial de Cr$ 2.498,50.	(Pnb. a 20)
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LEI N.° 123, de 27-12-47 - Dispõe sôbro revisão dos lançamentos do im-

põsto territorial.	(Pub. a 28) ....' ..
terreno.... à Facul.dad

...
e

LEI N.° 124, de 27-12-47	Autoriza a doação de de Minas Ge-
•	cio Ciências Econômicas e Administrativas

cais.	(Pub. a 28)............o ...um.. do. ....nun
.
	icí-

..
LEI N.° 125, (te 27-12-47 -- Autoriza a construção d for

pio (10 Parreiras.	(Ptib. a 28)
LEI N.° 126, (te 27-12-47 - Autoriza a criação de dois lugares de

.............. m.o......
o-

rista e supressão de uni de ajudante de motorista.	(Pub.

a 28)....................de unia. Es..ta.çã.o... Exp.er i-..
LEI N.° 127, de 27-12-47 - Autoriza a criaçãomental do Cana, no municipio (te Ponte Nova. (Pub. a 28)
LEI N.° 128, de 27-12-47 -- Localiza na cidade de Congonhas do Campo

tinia Escola Industrial VocacI)1ial .	(Pub . a 28) ......

LEI N.° 129, de 27-12-47 - Autoriza a cr
iação, cm Bueno Brandão, de

uma Escola Elementar de Agricultura.	(Pub. a 28)
LEI N.° 130, de 27-12-47 - Autoriza a criação de unia Escola Elemen-

tar de Agricultura, em MatozinlioS.	(Pub. a 28) ......
LEI N.° 131, (te 27-12-47 - Autoriza a abertura de uni crédito especial de

Cr$ 491.55 1 40 à Secretaria tia Agricultura, Indústria, Couméi'-

-	cio e Trabalho.	(Pub. a 28) .......................
Indústria

.
LEI N.° 132, de 27-12-47 - Abre à Secretaria da Agricultura,	

,

Comércio O Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ .
:115.982,80.	(Pub. a 28) ....... de.........ag.ric.o.a

.... e

LEI N.° 133, de 28-12-47 - Extingue o inipôsto	
exploração

industrial e dispõe quanto ao impôsto sôbre vendas e cousig-
)) e 1)- nações.	(Pub. a 30v. a 1-1-48) ..............

p0 de serviço.	(Pub. a 30 e nov. a 1-1-48) ..........
LEI N.° 134, de 28-12-47 - Restabelece O direito aos adicionais por tem-

po de serviço. (l'uh. a 30 o 00v. a 1-1-48) ......
entar
... do..

LEI N.° 135, cio 28-12-47 - Transfere cargos (10 Quadro SuplEm 
Instituto "São Rafael" para o do Pessoal Efetivo do mnesliio
0stahelecinuento.	(Pulo. a 30 e 1)0V. a 1-1-48) ........

LEI N.° 136. de 29-12-47 - Transf.)rIfla em Grupo Escolar as Escolas Es-
tacivaiS de Francisco Bernardino, no município de Juiz de
Fora.	(Pub. a 30)ientos..............................

LEI N.° 137, de 29-12-47 - Dispõe sôbre a equiparação cio vencm
e classificação (te professôras primárias.	(Pub. a 30)

LEI N.° 138, de 29-12-47 - Modifica a Lei 0.0 22, de 31 de outubro de
1907, que dispõe sâhre a incidência da Taxa do Assistência
Hospitalar.	(PUb. a 30) .....................

LEI N.° 139, de 29-12-47 -- Faz a discriminação de verbas,. .para o exe-
cicio de 1948, destinadas à Secretaria da Agricultura, Iind(is-
iria, Comércio à Trabalho. (Pub. a 30) ...........

I,EI N.° 140, de 29-12-47 - Autoriza a recoiistrtiçdo da Pente sôbre o Rio
5. Francisco, na cidade de Iguatania. (i'smb. a 30) ......

LEI N.° 141, de 29-12-47 --Dispõe sôl)re remissão de multa e contém ou-
tras providências.	(P111). a 30) .....................

LEI N.° 142, de 29-12-47 - Abre uni crédito especial de Cr$ 51270,.00
para custei<) do Plano de Fomento à Produção, a cargo d'a -
Secretaria da Agricultura.	(Pub. a 30) ...........

LEI N.° 143, de 29-12-47 - Abre o crédito especial cio Cr$ 5.000.000,00
à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.
(Pub. a 30) ............................ ......

DECRETO-LEI N.° 2.028, de 2-1-47 - Autoriza o pagamento de diferen-
ça de subsídio e representação e abre créditos
adicionais	(Ptib. a 3)

DECRETO-LEI N.° 2.029, de 3-1-47	Dispõe sôbre 1 rmiiuta de terrenos.
(Pub. a 4).........................

DECRETO-LEI N.° 2.030, de 3-1-47 - Revoga dispositivo do Estatuto .dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Mi-
nas Gerais e do Estatuto (los Funcionários Pú-
blicos dos Municípios.	(Pub. a 4) ......

DECRETO-LEI N.° 2.030-A, (te 18-1-47 - Dispõe sôbre subdivisão de ter-
renos e construções na Pampulha.	(Pub. a
29)................ ...	 .......l

DECRETO-LEI N.° 2.031, de 18-1-47 - Fixa o efe»v o da Força Policia
do Estado de Minas Ge ais para o exercido de
1947.	(Pul). a 19)...................

DECRETO-LEI N.° 2.032, de 22-1-47 - Torna o Estado so.idàriameflte
responsável pelo enupréStiniO a ser levantado
pela Prefeitura Municipal de Fruta!, na Caixa
Econônuica Federal do Rio (le Janeiro	(Puh.
a23)	.........................

126

127

128

128

121)

129

130

130

130

135

136
140

140

140

141

142

142

143

145

146

147

148

151

151

152

152

154

155



— 469

7 - Abre crédito extraordinário. (Pub.
2.1>

de 28-1-47 — Torna o Estado de Minas G
ricis soiidàriamente responsável pelo emprésti-
mo a ser levantado pela Prefeitura Municipal
Ii . Itajuleá na Caixa Econômica Federal do Rio
Ir	Janeiro.	(Piei),	a 29)	............

de 28-1-47 — Torna o Estado de Minas Gerais
1 idàri a incute responsável pelo ecu p résl i leio a
e levantado pela Prefeitura Municipal de Ar-

os, na Caixa Econômica Federal do Rio de
Janeiro.	(Pub . a 29)	..............
de 30-1-47 - Torna o Estado solidàriamente
rrsponsávei pelo empréstimo a ser levantado
1 vajilado pela Prefeitura Municipal de São
Pedro dos Ferros no Banco Hipotecário e Agri-
rIa ele Minas Gerais, até o limite máximo de

:r$ 169.000,00.	(Puh . a 31)	..........
Ir' 31-1-47 — Modifica o Decreto-lei 1.296, de
28 de abril de 1947, que passa a vigorar, em
'ore artigo 3.', com a seguinte redação. (Pub.
o	1-2-47)	......................
de 4-2-47 — Cria hortas florestais em Pôsto-
:11 e Mar de Espanha.	(Pub. a 5) .

de 4-2-47 - Dá a denominação de "Dr. Carlos
Marques" à praça fronteira ao Grupo Escolar
"Bernardo Monteiro", do Calafate.	(Pnb. a 5)
de 5-2-47	Autoriza doação de terreno à So-
ciedade Mineira ele Amparo à Maternidade e
à Infância. (Pcih. a 6) ................
ele 12-2-47 — Modifica o Decreto-lei n.° 740,
du 22-10-1940.	(l'uh, a 13) ............
Ir' 12-2-47 — Torna o Estado solidàriamente
responsável pelo enepréstimo a ser levantado
pela Prefeitura Municipal de Tupaciguara, com

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.
l'iib.	a	13)	......................

de 12-2-47 - Autoriza o Prefeito de Belo Ho-
rizonte a permutar terreno com os srs. Miguel
Perrela e Alberico Perrela. (Pub. a 13 e iiov.
a23)	..........................
ele 12-2-47	Dá a denominação de "Pacifico
Mascarenhas" a unia rua de Belo Horizonte.
(Piih.	a	13)	.....................
de 12-2-47 — Autoriza o Departamento de Águas
e Energia Elétrica a suprir à Rêde Mineira de
Viação de energia elétrica da Usina do Gafa-
nhoto.	(Pub. a 13)	................
de 12-2-47 — Institui na Fôrça Policial o Ser-
viço (te Assistência Religiosa S.A.R.	(Pub.
a	13)	..........................
ele 14-2-47 — Padroniza os vencimentos do pes-
soal subalterno da Penitenciária Agrícola de
Neves e dá outras providências. (Pub, a 15)
de 14-2-47 — Suprime e cria cargos no Ser-
viço Radiotelegráfico do Estado e contém outras
disposições. (Peib. a 15) ..............
de 14-2-47 — Aprova a modificação dq , lotea-
mento do quarteirão 13 da IX secção urbana
da cidade de Belo Horizonte. (Pub. a 15)
de 14-2-47 — Suprime e cria lugar na Fôrça
Policial.	(Piel). a 15)
de 14-2-47	Estabelece a subdivisão do dis-
trito da cidade ele Ataléia, comarca de Teófiio
Otoni.	(Pub. a 15) ................
de 21-2-47 -- Cria o Serviço Médico e Dentário
da Polícia Civil e contém outras disposições.

Pub.	a 22)	....................
de 22-2-47 — Torna o Estado responsável pelo
enepréslimo a ser levantado pela Prefeitura
Municipal ele Itinga, na Caixa Econômica Fe-

rio liii) ctr'	Janeiro.	(Pule.	a	22

de 24-2-47	Modifica o Decreto-lei n.° 165,
ele II) de janeiro de 1939. (Pul), a 4-3-47)
de 24-2-47 — Concede remissão de multas sei-
bre impostos e taxas e contém outras provi-
dências.	(Pub. a 4-3-47)	............
de 3-3-47 - Reajusta vencimentos no quadro
de funcionários da Chefia de Polícia e contIei
outras providências.	(Pub. h 4) ........
de 3-3-47 - Reorganiza o quadro elo	r,zdi
do Serviço Estadual de Trânsito e contém ole-
tras providências. (l'uch . a 4) ........
de 3-3-47 — Fixa o quadro de pessoal do Cor-
po de Guardas da Guarda Civil do Estado, al-
terando- lhe os venc inien los.	( Pub . a 4)
de 3-3-47 -- Concede ccciii ssão ele uni itas sôbre
impostos e taxas pela Prefeitura de Lagoa
Santa e dá outras providências. (l'ub. a 4)
de 3-3-47 Cria na FOrçeu Policial a Inspe-
to ria Geral e aprova o respectiv o regu laii e 'ul o
(l'uh.	a	4)	......................
de :1-3-47 -- Dispõe sôhere os vencimentos do
redator-secretário do "Minas cerais".	(Pub.
a4)	...........................
de 4-3-47 — Aprova o regulamento cio Gabinete
do Comando Geral da Fôrça Policial. (Pub.
a 5) ....................................... e

..
de 4_3_7	Dispõe sôlire execução elas leis
(henraiS disposições atinentes à caça e à pesca,
cria uni cargo e dá outras providências. (Pub.
a
ele 4-3-47 — Dispõe sôbre licença para instala-
ção de mata do ir ros para pequenos an iuiai 5
(Pub. a 5)
de 4-3-47 — á a denominação ele "Levi Coe-
Oco"a uma rua ele Belo Horizonte. (Pub. te 5)
de 4-3-47 — Concede adicionais a servidores
municipais chefes de fanei lia pela Prefeitura
Municipal ele Caxauibu .	01111).  a 5) .
der 4-3-47 Reorganiza o quadro de funcioná-
rios cio Departamento de Assistência Policial e
Medicina Legal e e onténi outras providências.
(Piih. a 5)
de 4-3-47 — Autoriza permuta e aquisição dc
imóveis destinados à instalação deu Depru 'tu-
incuto de Pronto Socorro e Medicina Legal.
(Pub.	a	5)	......................
de 4-3-47 — Dispõe sôbre transporte ele baga-
gem de oficiais e praças da Fôrça Policial.
(Pub.	a	5)	......................
de 4-3-47 - Fixa vencimentos e (lá outras
providências.	(Pub . a 5)
ele 6-3-47 - Torcia o Govêrno do Estado soli-
dàriainente responsável pelo empréstimo a ser
levantado pela Prefeitura Municipal de Curvelo,
na Caixa Econômica Federal do Rio de ja-
neiro.	(Puh. a 7)	..................
de 12-3-47 — Abre crédito extraordinário.
(Pub.	a	13)	......................
de 12-3-47 — Suprime o cargo de médico ra-
diologista ecria mais uni lugar de médico
alienista no Manicômio Judiciário de Barba-
cena.	(Pub.	a 13)	................
de 12-3-47 - Estabiliza funções na Caixa Eco-
nôunca Estadual e contém outras providências.
(Pub.	a 13)	......................
de 12-3-47 - Autoriza a redução do impôsto
predial.	(Pub. a 13)	..............
de 12-3-47 —. Equipara os vencimentos das fo-
tógrafos do Serviço de Investigações aos de téc-
nicos-fotógrafos do Serviço de Polícia Técnica
da Chefia de Policia. (l'uh. a 13) ......
de 12-3-47 - Aprova minuta de contrato para
arrendamento ela Estrada der Ferro Santa Ma-
tilde.	(Puh.	a 13)	................
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DECRETO-LEI N.° 2.078, de 12-3-47 - Organiza a Secretaria da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
(Pub.	a 13)	.......................

DECRETO-LEI N.° 2.079, de 13-3-47 - Fixa vencimentos de Oficiais e
Praças da Fõrça Policial e do Corpo de Bom-
beiros.	(Pub. a 14)	................

DECRETO-LEI N.° 2.080, de 13-3-47 - Cria um Instituto Agronômico na
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho e contéui outras providências.
(Pub.	a 14)	......................

DECRETO-LEI N.° 2.081, de 13-3-47	Cria unia Divisão na Secretaria
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
e comiténi outras providências.	(Pub . a 14)

DECRETO-LEI N.° 2.082, de 13-3-47 - Cria uma Divisão na Secretaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho e
contém outras disposições.	(Pub. a 14)

DECRETO-LEI N.° 2.083, de 13-3-47 - Cria unia Divisão na Secretaria
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
e contém outras providências. (P111). a 14)

DECRETO-LEI N.° 2.084, (te 13-3-47 - Cria, na Secretaria da Agricul-
tora, Indústria, Comércio o Trabalho, o Ins-
tituto de Zootecnia e contém outras providên-
cias.	(Pub. a 14)	...................

DECRETO-LEI N.° 2.085, de 13-3-47 - Limites da zona suburbana (Ia ci-
dade de Belo horizonte.	(Pub. a 14) .

DECRETO-LEI N.° 2.086, de 13-3-47	Autorza doação (te terrenos para
construção da cidade Universitária.	(Pub.
a14)	..........................

DECRETO-LEI N.° 2.087, de 13-3-47 - Faz alterações no quadro do pes-
soal do Departamento Estadual de Saúde.
(Pub. a 14) ..	.........

DECRETO-LEI N.° 2.088, de 13-3-47	oa ' p'rédio do Estado à Sociedade
(te Proteção	Infância de Santa Luzia. (Pub.
a14)	.....................	......

DECRETO-LEI N.° 2.089, de 13-3-47 - Concede isenção de impôsto de
transmissão de propriedade imóvel "iuter-vivos"
ii Sociedade Mineira de Amparo á Maternidade e
e- à Infância.	(Pub. a 14) ............

DECRETO-LEI N.° 2.090, de 13-3-47 - Dispõe sôbre a aposentadoria do
coletor, eni comissão, elo município de Patos de
Minas.	(Pub. a 14)	................

DECRETO-LEI N.° 2.091, de 14-3-47 - Reorganiza o quadro do pessoal
da Secretaria da Agricultura, Indústria, Co-
nircio e Trabalho e contém outras providên-
cies.	(Prmh.	a 15)	..................

DECRETO-LEI N.° 2. 092,	olu 14-3-47	Reajusta vencimentos, cria cargo
e dá outras providências.	(Pub. a 15)

DECRETO-LEI N.° 2.093, de 14-3-47 - Prorroga por doze meses o prazo
a que se refere o artigo 1.0 do Decreto-lei n.°
1.032, de 16-1-40.	(Pub. a 15) ........

DEC1tETO-LEI N.° 2.09-1, d, 14-3-47 - Cria o hospital de Neuro-psiquia-
co Infantil e. o Instituto de Pstco-Pedagogia,
.IIleor(tivada à Divisão de Assistência Neuro-
-iqiliátrica do Departamento Estadual de Saúde
11).	a	15)	......................

DECIIE1(l-1,E1 N- 1, 2.Oí)5,	de 15-3-47 - Altera dispositivo do Decreto_
li a.° 1. 752, ele 4-6-46.	(Pulo. a 1(;) .

DECRETO-LEI N.° 2.096, de 15-3-47 - Doa terreno à Congregação das
Irmãs cio Sagrado Coração de Maria. (Pub.
a16)	..........................

DECRETO-LEI N.° 2.097, (te 15-3-47 - Doo terreno ao Paraense Es-
porte Clube.	(Pub. a 16) ............

DECRETO-LEI N.° 2.098, (te. 15-3-47 - Reorganiza o quadro €te. funcio-
nários (Ia	Oficina-Escola	'Alfredo Pinto".
(Pub.	a	16)	......................

DECRETO-LEI N.° 2.099, de 17-3-47 - Concede isenção (te impostos à
Legião Brasileira de Assistência.	(Pub. a 18)

DECRETO-LEI N.° 2.100, 'te. 17-3-47 - Dispõe sôbre vencimentos de au-
toridades e funcionários da Justiça Militar.
(Pub.	a 18)	......................

DECRETO-LEI N.° 2.101, de 31-3-47 - Fixa o aubsídio dos deputados
à Assembléia Legislativa do Estado e a verba
de representação de seu Presidente	(Pub.
a1-4)	...........................

DECRETO-LEI N.° 2.102,
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200
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DECRETO-LEI N.° 2.111,

DECRETO-LEI N.° 2.112,

DECRETO-LEI N.° 2.113,

DECRETO-LEI N.° 2.114,

DECRETO-LEI N.° 2.115,

DECRETO-LEI N.° 2.116,

DECRETO-LEI N.° 2.117,

DECRETO-LEI N.° 2.118,

DECRETO-LEI N.° 2.119,

DECRETO-LEI N.° 2.120,

DECRETO-LEI N.° 2.121,

DECRETO-LEI N.° 2.122,

DECRETO-LEI N.° 2.123,

DECRETO-LEI N.° 2.124,

222

de 31-3-47	Abre crédito especial de Cr$
9.861. 700,00. (Pub. a 1-4) ..........
de 7-4-47 -- Prorroga prazo para arrecadação
de impostos e dá outras providências.
a10)	.......................
de 11-4-47 Declara de utilidade pública, para
fins dc (tiesapropriação, diversos lotes de terre-
nos e benfeitorias neles existentes e situados rio
Barreiro do Araxá. (Pub. a 12) ..........
de 25-4-47 - Dispõe sôbre nomeações de ele-
legados de polícia, sub-delegados e suplentes
respectivos e dá outras providências.	(l'ub.
a26)	..........................
da 7-5-47 - Abre crédito especial.	(Pub.
a >8)	..........................
de 16-5-47 -. Abre à Secretaria do Interior o
o crédito especial de Cr$ 7.296,00. (P111). a 17)
de 16-5-47 - Dispõe sõbre doação de imóvel
pela Prefeitura Municipal de Poços d Caldas.
(Pub.	a 17)	......................
de 20-5-47 - Abre à Secretaria das Finanças o
crédito especial de Cr$ 30.000,00.	(Pub. a 21)
de. 20-5-47 - Abre à Secretaria (te Educação o
crédito especial de Cr$ 21.375,00. (Pub. a 21)
de 22-547 - Abre à Secretaria ela Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho o crédito es-
pecial de Cr$ 2.600.000,00, para pagarmiento (te
despesas com a Usina Central de Leite. (Pub.
a23) ..........................
de 26-5-47 - Dá adenominação de "Vivaldi
Leite Ribeiro" a urna rira de Poços de Caldas.
(Pub. a 27) ......................
de 31-5-47 - Estabelece novas divisas para os
subdtstritos do distrito da cidade de. Belo Ho-
rizonte, município e comarca do mesmo nome..
(P01). a 1-6) ......................
(te 31-5-47 -- Dispõe sôbre o provimento de
cargos no magistério primário. (Pui). a 1-6)
de 2-6-47 - Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 2.784,00. (Pub. a 3)
de 6-6-47 - Majora de uni por cento o impôs-
t o de transmissão "causa mortis" e "iuter-
vivos" quando os bens transferidos forem de
renda superior a Cr$ 100.000,00, como fonte de
receita da "Fundação da Casa Popular" (Decre-
to-lei federal n.° 9.777, de 6-11-946". (Pub.
ISOV. a 8) ......................
de 6-6-47 - Abre à Secretaria das Finanças
o crédito especial de Cr$ 300,0)). (Pub. a 7)
(te 6-6-47 - Abre à Secretaria da Viação e
Obras Públicas o crédito especial de Cr$ - - -
2.197.80. (Pub. a 7) ..................
de 9-6-47 - Concede desconto para pagamen-
to do impôsto sóbre indústrias e profissões da
Prefeitura Municipal de. Lambari. (Pmmb. a 10)
ele 16-6-47 - Cria cargos na Chefia de Policia
e contém outras disposições.	(Pub. nov.
a 22) ..........................
de 16-6-47 - Abre à Secretaria da Viação e
Obras Públicas o crédito especial (te Cr$.
659,60. (Pub. a 17) ................
(te 16-6-47 - Torna o Estado solidáriamente
responsável pelo empréstimo a ser levantado
pela Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, na
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, até
o limite de Cr$ 700.000,00.	(Pub. a 17)
(te 20-6-47 - Transfere verbas orçamentárias
no Departamento Estadual de Saúde.	(Pub.
a 21) ..........................
de 20-6-47 - Equipara gratificações e trans-
fere verbas de cargos extintos no Departamen-
to Estadual de. Saúde.	(Pub. a 21) ......
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472

de 20-6-47 - Regula o processo de inspecção
médica de funcionários, para efeito de licença
e aposentadoria, revogando o Decreto-lei nú-
mero 1.430, de 4-12-45, e transfere verba do
orçamento em vigor.	(Pub. a 21)
de 25-6-47 - Faz modificações na legislação
tributária relativa ao café. (Pub. a 26)
de 25-6-47 - Abre à Secretaria da Educação
o crédito especial de Cr$ 406,10. (P1!!). a 26)
de 25-6-47 - Abre ao Departamento de Estra-
dras de Rodagem o crédito especial de Cr$
1.033,00.	(Pub. a 26)	..............
de 25-6-47 - Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 8.856,50. (Pub. a 26)
(te 27-5-47 - Restabelecer a Rôlsa de Fundos
Públicos e a Cániara Sindical do Estado de Mi-
nas Gerais e dó outras providências.	( Pub

1	28)	........................
de 2-7-47 -.- Reorganiza, caiu denominação de
Departamento Jurídico do Estado de Minas Ge-
rais o Serviço do Contencioso e de Consultas
Jurídicas do Estado de Minas Gerais, extingue
a Advocacia Fiscal do Estado, regula a cobran-
ça da divida ativa, organiza quadro especial
e dá outras providências.	(Pub. a 3) .
de 3-7-47 - Estabelece a subdivisão do dis-
Irito da cidade de Brasília, comarca de São
Francisco. (P1!b. a 4) ..............
de 3-7-47 - Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 18.800,50. (Pub. a 4)
de 4-7-47 - Dispõe sôbre venda de automóvel,
pela Prefeitura Municipal de Cambuquira.
(Pub. a 5) ......................
de 5-7-47 - Dispõe sôbre despesas realizadas
sem autorizaçãoautorização legislativa. (Pub. a 6) .
de 5-7-47	Cancela dotações do Orçamento
vigente.	(Pub .a 6)	................
de 5-747 - Abre à Secretaria de Educação o
crédito especial de Cr$ 786,50. (Pub. a 6)
de 5-7-47 - Dispõe lôbre doação de imóvel.
(Pub. a 6) ........................
de 5-7-47 - Abre ao Departamento de Com-
pras e Fiscalização o crédito especial de C4
465,00. (Pub. a 6) ................
de 5-7-47 - Abre à Secretaria das Finanças o
crédito suplementar de Cr$ 500.000,00. (Pub.
a6) ...........................
de 5-7-47 - Cria a "guia de exportação" e dá
outras providências. (Pub. a 6) ........
de 5-7-47 - Dispõe sôbre a carreira de profes-
sor primário e dá outras providências. (Pub.
a6) ..........................
de 8-7-47 - Autoriza a revisão das aposenta-
dorias fundadas no art. 177 da Carta de 10
de novembro de 1937. (Puh. a 9) ......
de 8-7-47 - Concede desconto para pagamen-
to integral do impôsto sôbre "Industrias e Pro-
fissões", pela Prefeitura de Lagoa Santa. (Pub.
a9) ..........................
de 10-7-47 - Estabelece a subdivisão do dis-
trito da cidade de Bocaiúva e comarca do mes
monome.	(P111). a 13) ..............
de 10-7-47 - Reforma o Decreto-lei n.° 1.630,
de 15-1-40.	(Pub. a 11) ..............
de 11-7-47	Consolida disposições sôbre a
organização da Chefia de Polícia e dá outras
providências.	(Pub. a 12) ............
de 11-7-47 - Revoga o Decreto-lei n.° 2.045,
de 12-2-47.	(Pub. a 12)	............
de 11-7-47 - Dispõe sôbre o Serviço de Es-
tatistica de Educação. (Pt,h. a 12) ......
de 11-7-47 - Abre à Secretaria da Agricul-
tura, Indústria, Comércio e Trabalho, o cré-
dito especial de Cr$ 500.000,00. (Pub. a 12)
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