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DECRETO-LEI N.° 1.292, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1945

Fixa o efetivo da Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais, para o
exercício de 1945.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.9, n.° IV, do Decreto-lei Federal n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Presidente
ela República decreta

Art. 1° - A Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais, para o
exercício de 1945, terá o efetivo de 7.931 homens e compor-se-á
das seguinte unidades

a) Comando Geral, Serviços de Estado Maior e Secção de
Material Bélico

b) 10 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

de Educação Física
e) Um Serviço de Saúde
f) Um quadro suplementar.
Art. 2.' - O pagamento do pessoal da Fôrça Policial correrá

pela verba respectiva que fôr consignada no orçamento geral do
Estado, no exercício de 1945, de acôrdo com o quadro no 1, anexo.

Art. 3° - A composição do Comando Geral, Serviços de Es-
tado Maior, dos Batalhões de Infantaria, do Esquadrão de Cavalaria,
do Departamento de Instrução, do Serviço de Saúde e do Quadro
Suplementar obedecerá ao quadro anexo n° 2.

Art. 4 1' - Os atuais sargentos ajudantes são mantidos no
pôsto com vencimentos, vantagens, direitos e insígnias da graduação
até si.ra promoção ou exclusão do serviço ativo.

Art. 59 As vagas que se verificarem, com  exclusão, por
qualquer motivo, dos atuais sargentos ajudantes, não serão pre-
enchidas, processando-se o acesso da graduação de primeiro sar-
gento a subtenente, ressalvados os direitos de acesso dos sargentos
ajudantes presentemente existentes e que satisfaçam às exigências
legais.

Art 69 - Na unidade ou serviço onde se der a vaga de sar-
gento ajudante, as funções correspondentes serão preenchidas por
um primeiro sargento, que se denominará "Primeiro sargento
ajudante"

Parágrafo único - O quadro dos primeiros sargentos será
assim aumentado de tantos primeiros sargentos quantos forem os
sargentos ajudantes substituídos até o completo desaparecimento
dêstes.

Art. 79 - O tenente-coronel comandante, o major sub-coman-
dante e o capitão médico da Fôrça Policial que s orvem em comis-
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Dispõe sôbre denominação de logradouro público
1 Contabilista da Caixa Beneficen-

te, idem, idem, ideni.......-	 9 .000,00
1 Dentista do 2.° B. C. M. 	 6.000,00

INSTITUTO PROPEDÊUTICO

1 Major honorário diretor do I. P	-	 17.160,08
6 Capitães honorários professóres,

inclusive 10% do Decreto-lei n.°
503, de 2-10-939, a . . . . . . . .	12.750,00	76.500,00

	
167.790,00

5 - SOLDOS
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são no Corpo de Bombeiros, receberão seus vencimentos por esta
corporação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei cm vigor em 1 9 de janeiro de 1945.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de fvereir. de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edisoii Alvares da Silva

FÔRÇA POLICIAL 1)0 ESTADO DE MINAS GERMS

Orçamento 'PESSOAL"
Quadro n.° 1.

Para o exercicio de 1945

VENCIMENTOS
Por ano	Total

Cr$	Cr$	Cr

3 - PESSOAL EFEI'IVO

2 Coronéis, a ............
20 TeflCntcS-COrOnCfl, a ........
29 Majores, a ............
91 Capitães, a ............

112 Primeiros Tenentes........
108 Segundos Tenentes, a ......

gí	Aspirantes, a ...........
46 Sub-tenentes, a ..........
1 2.° tenente	honorário contabi-

lista do S. 5., inclusive 10% do
Decreto-lei n.° 508, de 2-10-39

4 Enfermeiros práticos cio farmá-
cia, idem, idem, idem, a

1 Enfermeiro de sala de cirurgia,
idem, idem, idem...........

4 Funcionários da Secção de Dac-
tilografia do E. M., idem, idem,
idem, idem ............

4 - PESSOAL CONTRATADO
1 Capitão chefe do Laboratório de

Pesquisas Clinicas ........
1 Encarregado da Fazenda da Re-

monta	................
1 2.° tenente honorário armeiro,

inclusive 10 % do Decreto-lei n.°
508, de 2-10-939 ..........

1 2. 0 tenente honorário mestre da
Oficina de Alfaiate, idem, idem,
idem.................

1 Cortador da mesma Oficina,
idem, idem, idem ..........

2 Funcionários de Secção de Dac-
tilografia do E. M., idem, idem,
idem...................

	

000,00	60 .000,00
	2(;.4()0,()4)	528. 000,00

	

19.800,00	574.200,00

	

15.840.00	1.441.440,00

	

12.420,00	1.391.040,00

	

10.350,00	1.117.800,00

	

8.280,00	546.480,00

	

7.200,00	331 .200,00

4.630,00

4.680,00	18.720,00	6.042.840,00

-	 15.840,00

-	 12.420,00

-	 7.020,00

-	 3.250,00

-	 6.240,00

-	 9.360,00

21 Sargentos ajudantes, a ......
130 Primeiros sargentos, a ......
261 Segundos sargentos, a ......
585 Terceiros sargentos, a ......
541 Primeiros cabos, a ........

	

814	Cabos, a ..............

	

4701	Soldados, a ............
98 Músicos de Is classe, a .
67 Músicos de 2 a classe, a .

107 Músicos de 30 classe, a .
129 Coineteiroa tatnboristas, a

7 - GRATIFICAÇÕES

1 Para o ajudante de ordens do
Governador

.2 Para o Comandante Geral, Che
te e Sub-Chefe do E. M., Co-
niandantes de Unidades, Chefe
do Serviço de Saúde e Diretor
10	H.	SI.............

3 Para os médicos do E. M., D.
1., 1.°, 2.°, 4.0 50 e 6.' Bata-
lhões	..................

4 Para o Diretor Técnico do G.
E. F...................

5 Para 13 almoxarifes pagadores
6 De Cr$ 0,60 diários a praças . re-

engajadas ..............
7 A. praças em trânsito ......

.8	Substituições ............

	

-	17. 938.800,00

-	 9.600,00

-	 111.000,00

-	 16.300,00

-	 2.400,00
-	 6.240,00

-	1.150.000,00
-	 240.000,00
-	 110.000,00

9.000,00
6 - ETAPAS

18.720,00
360 de Cr$ 10,00 diárias para 1.000

inferiores e 272 músicos e Cr$
6.240,00 6,00 para 541 primeiros cabos,

814 cabos, 129 corneteiros tam-
boristas e 4.701 soldados .



) Aos assistentes militares do Go-
vernador, do Secretário do In-
terior, do Chefe de Policia, ao
Chefe do Gabinete do Coman-
dante Geral e ao Ajudante de
Ordens	..............

10 Aos instrutores do D. 1., sendo
5 oficiais a Cr$ 1 .800,00 e 7 sar-
gentos a Cr$ 960,00 ........

li Para um diretor técnico de ins-
trução militar ............

12 Para 7 sargentos monitores das
unidades do interior ........

13 Aulas suplementares ........
14 A membros da Missão Instrutora
15 Para ocorrer a despesas com ele-

mentos da Fôrça Policial matri-
culados na Escola de Educação
Visica e Escola de Armas do
xército Nacional ..........

8 - DIÁRIAS E AJUDA DE
CUSTO

A oficiais cru diligências do ser-
viço público militar ........

9 - ABONO FAMILIAR

Para pagamento de adicionais
de 7%

-	55.280,00

-	15.720,00

-	 3.240,00

-	 5.040,00
-	15.000,00
-	09.600,00

-	33.500,00	1.873.420,00

	

-	170.000,00

-	 -	3.300.000,00

SOMA........ - 38. 092.904,4Q.
(trinta e oito nrilhõs noventa e dois mil novecentos e quatro cruzeiros e
quarenta centavos).

ORÇAMENTO "MATERIAL"

Pare o exercicio de 1945

Secretaria do Interior

Cr$	Cr$
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- FORÇA, LUZ E ÁGUA

Para as unidades e quartéis dos destaca-
mentos	......................

62 - FUNERAIS ..................
63 -REMONTA DE ANIMAIS ............
72 - TRANSPORTES

Para todo o serviço ................
73 - TRATAMENTO HOSPITALAR ........
47 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO DE PAS-

TOS........................
48 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO DE PRÉ-

DIOS......................
60 EVENTUAIS

Para despesas de pronto pagamento, con-
servação da linha de tiro, aquisição de di-
versos artigos para o D. 1., despesas de
pronto pagamento das unidades e quartéis
dos destacamentos e outras despesas even-
tuais ..........................

SOMA ......................

DECRETO-LEI N. 9 1.293 DE 6 DE MARÇO DE 1945
Cria o distrito de Estevão de Araújo, no município de Erválici
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-

ção que lhe confere o artigo 6., n. 9 IV, do decreto-lei federal n.9
1,202, de 8 de abril de 1939, e ii vista do que dispõe o decreto-lei
federal n.° 7.300, de 6 de fevereiro do corrente ano, decreta:

Art. 1. - Fica criado, no município de Ervália, o distrito de
Estevão de Araújo, com sede no povoado de São Bento, desmem-
brado do distrito de Araponga, do referido município.

Parágrafo único - É a seguinte a linha divisória dos distritos
de Estevão de Araújo e Araponga:

- Começa nos limites dos municípios de Ervália e Viçosa, no
ponto de junção dos divisores do ribeirão Papagaio e dos córregos
da Barauna e de São JoaquiII; segue pelo divisor destes dois últi-
mos, contorna a cabeceira do córrego São Joaquim e alcança o ri-
beirão do Felix na foz do córrego Santo Antônio; sobe por êste
córrego até sua nascente e alcança a pedra Redonda, na serra do
Araponga, pela qual continua até o entroncamento com a serra do
Brigadeiro.

-	90.000,00
-	15.000,00
-	20.000,00

-	1.000.000,00
-	80.000,00

-	5.000,00

-	20.000,00

-	312.000,00

- 1.698. 000,00

Art. 2. - O distrito de Estevão Araújo será instalado, com a
posse dos respectivos juiz de paz e substituto do juiz de paz, dentro
de trinta dias a partir da publicação do presente decreto-lei.

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 6 de março de 1945.

16.000,0	 BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edison Alvares da Silva
Dermeval José Pimenta

-- - SALÁRIOS

Para pagamento a costureiras e alfaiates
59 - DESPESAS POSTAIS, TELEGRÁFICAS E

TELEFÔNICAS
1 - Despesas postais e telegráficas	3.000,00
IZ - Despesas telefônicas ..........	13.000,00

_

.	 .,'
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DECRETO-LEI N.° 1.294, DE 6 DE MARÇO DE 1945

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando cia atribui-
ção que lhe confere o artigo 6., n. II, do decreto-lei federal n.0
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Passa a denominar-se "Bartolomeu (te Gusmão" a
atual rua Hamburgo, na zona suburbana da cidade, Vila Celeste Im-
pério.

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, 6 (te março de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N. 9 1.295, DE 6 DE ABRIL DE 1945
Abre â Secretaria das Finanças o crédito especial de

Cr$ 3.000.000,00
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia atribui-

ção que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do decreto-lei federal n.°
1.202, de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), para ocor-
rer ao pagamento de requisições feitas pelo desembargador Presi-
dente do Tribunal de Apelação do Estado de Minas Gerais, em vir-

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de abril de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edisoii Alvores da Silva

Parárafo único ------ Os adquirentes de terrenos nas condições
estipuladas neste artigo, que, no prazo de doze meses, (Ia data cia
aquisição do terreno, não dereiri entrada, na repartição competen-
te, aos pedidos de licenciamento das obras de construção, ficarão
obrigados ao pagamento das importâncias correspondentes às isen-
ções de que se beneficiaram.

Art. 31 - Para que possam gozar (Ias vantagens previstas nes-
te decreto-lei, os hotéis a serem construídos deverão ter, além (Iasdas
Peças obrigatórias e normais em edifícios dessa natureza, quartos
com saia (te banho privativa nas seguintes quantidades Iflinímas
Belo Horizonte, 80 quartos; no interior do Estado, 40 quartos, com
20 salas de banho privativas.

Parágrafo único - Para as estações balneárias e as estâncias
hidro-minerais e climatéricas observar-se-á o mínimo de 80 quar-
tos com sala de banho privativa.

Art. 4.° - Ao uso dos edifícios construídos nos têrmos dêste
decreto-lei para finalidade diferente cia que nêle se prevê, antes
de decorrido o prazo de quinze anos e utilização efetiva dos mes-
inos como hotéis, precederá Sempre autorização do Govêrno do
Estado e prévio ressarcimento (ias importâncias (te todos os im-
postos e taxas que não tiverem sido, em tempo, cobrados.

Art. 59 - Aos hotéis existentes no Estado ou ela construção
e, também, aos que se adaptarem, convenientemente, inclusive quan-
to ás condições (te capacidade e comifôrto, poderão ser, a critério
cio Govêrno e a partir da data em que êste se manifestar favoravel-
Incute, estendidos os favores previstos no artigo 1. 9 "in-filie", destedecreto-lei.

Art. 6.' - Iste decreto-lei entrará eia vigor na (lata de sua Pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de abril de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.296, DE 29 DE ABRIL DE 1945

Concede favores fiscais aos hotéis, que se eslabetecerem no territó-rio do Estado e determina as condições para essa concessão.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-

ção que lhe co1rere o art. 6., n. 9 V, do decreto-lei fedeial n.9
1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Presi-
dente cia Republica, decreta:

Art. 1 . 0 - Aos hotéis que se construirem no território do Es-
tado no prazo de cinco anos contados da data da públicação dêste
decreto-lei será concedida isenção do pagamento dos impostos es-
taduais que gravarem as respectivas construções e - durante dez
anos	dos que incíderem sôbre êsse ramo de negócio.

Art. 2.° - As aquisições de terrenos, realizadas no prazo fi-
xado no artigo 1.0 e destinadas à construção imediata de hotéis,
ficarão isentas do pagamento do impôsto de transmissão (te pro-
priedade.

DECRETO-LEI N.° 1.297, DE 29 DE ABRIL DE 1945
Concede munento de vencimentos aos servidores do Estado, aos

oficiais, inferiores e praças da ativa da Fórça Policial e do
Corpo de Bombeiros e ao pessoal da Réde Mineira de Viação,
e contém outros disposições.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6., n. 0 V, do decreto-lei 11.0 1 .202, de 8 deabril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica concedido aos funcionários públicos civis cio
Estado, aos extra-numerários, aos oficiais, inferiores e praças da
ativa da Fôrça Policial e do Corpo de Bombeiros e ao pessoal da
Rêcle Mineira de Viação um aumento de vencimentos, (te acôrdo com
as seguintes bases:

a) de trinta e cinco por cento (35%) sôbre a primeira parcela
de cem cruzeiros (Cr$ 100,00), ou fração, dos vencimentos mensais;

h) de vinte e cinco por cento (25%) sôbre a segunda parcela
de cem cruzeiros (Cr$ 100,00), ou fração, dos vencimentos mensais;

e) de quinze por cento (15%), sôbre a terceira parcela de cem
cruzeiros (Cr$ 100,00), ou fração, dos vencimentos mensais;
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d) de dez por cento (10%) sôbre a quarta parcela de cem cru-
zeiros (Cr$ 100,00), ou fração, dos vencimentos mensais;

e) de cinco por cento (5%) sôbre cada parcela de cem cru-
zeiros (Cr$ 100,00), 011 fração, que exceder de quatrocentos cruzei-
ros(Cr 400,00), até dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00), de venci-
mentos mensais.

Parágrafo único - Os aumentos a que se referem êste decreto-
lei e os de n 9s. 971 e 972, de L Q de dezembro de 1943, incorporam-se-
aos vencimentos, para os efeitos de aposentadoria, reforma e abono.
por encargos de família.

Art. 2. - Ao servidor da Rêde Mineira de Viação, cuja mulher
viva is expensas do marido e não seja servidora da União, do Estado,
do Município, da Rêde Mineira de Viação ou de entidades autárqui-

cas, será concedido o abono de sete por cento (7%) sôbre o venci-
roento de seu cargo, observando-se o disposto no parágrafo único do
artigo anterior.

Art. 3.1 - O adicional de sete por cento (7%), a que se refe-
m os arts. 2.9 e 39 do decreto-lei n 9 971, de 1.° de dezembro de

1943, será concedido ao funcionário não titulado e 'ao extranuine-
rário, com dois anos de serviço.

1. - Será concedido à funcionário casado, observadas as con-
dições exigidas no art. 49 do decreto-lei n. 9 882, de 22 de dezembro
de 1942, o adicional a que se refere o art. 39 do decreto-lei n.° 971,
de 1. de dezembro de 1943.

§ 2.	Fica fixado cm dezoito (18) anos o limite máximo da
idade do filho ou filha para percepção do adicional.

Art. 40 - São consideradas de primeira classe as atuais pro-
fessôras de segunda classe, de vilas.

Art. 59 - Fica revogado o decreto n. 9 2.069, de 21 de setem-
bro de 1942.

Art. 6. - As licenças obtidas sem o interstício minímo de um
ano (te exercício no cargo, serão somadas para o efeito do disposto
no art. 154 do Decreto-lei n.° 804, de 28 de outubro de 1941.

Art. 7,9 - Os servidores da Rêde Mineira de Viação, quando
licenciados para tratamento de saúde, terão os seus proventos regu-
lados pelo decreto-lei n. 9 804, de 28 de outubro de 1941, observado
o disposto no artigo anterior.

Art. 8.' - O presente decreto-lei entrará em vigor no dia 1.0
de maio do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de abril de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfiro de Araújo Machado.
Edison Atuares da Silva
Lacas Lopes
Cristiano Monteiro Machado
Derineval José Pimenta

DECRETO-LEI N.' 1.298, DE 10 DE MAIO DE 1945

Revoga o artigo 1. 1 do decreto-lei n.' 75, de 1938, e restabelece a
vigência do decreto n.° 9.402, de 1930.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usan da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6. 9, n.' V, do decreto-lei federal n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta:

- 11 -

Art. 1.' - Fica revogado o disposto no artigo 1.0 (10 decreto-
lei n.' 75, de 7 de fevereiro de 1938, e restabelece a vigência do de-
ereto n° 9.402, de 13 de fevereiro de 1930.

Art. 2.° - Serão aproveitados os funcionários em disponibili-
dade que serviram no antigo estabelecimento, observado 'o disposto
no artigo 79, parágrafos 1.0 a 6.°, do Decreto-lei 804, de 28 de ou-
tubro de 1941.

Art. 3.' - Para ocorrer às despesas com a execução dêste de-
creto-lei, no corrente exercício fica o Govêrno autorizado a abrir o
necessário crédito.

Art. 4,0 - Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de maio de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Atuares da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.299. DE 14 DE MAIO DE 1945

Fixa os limites das áreas urbana e suburbana da cidade de Poços
de Caldas

O Governador dó Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6.', n.° II, do íecreto-lei federal i.°
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - A área urbana da cidade de Poços de Caldas terá
os seguintes limites: ao Norte, tomando como ponto de partida
o cruzamento da rua Assis Figueiredo com a avenida Sorocaba,
segue pela orla da inata da Prefeitura até encontrar a rua Gama
Cruz; desce por esta rua até encontrar os trilhos da Estrada de
Ferro Mogiana. Pelos trilhos da Estrada de Ferro Mogiana (linha
nova) até a Estação da Estrada de Ferro; da Estação, seguindo pelas
divisas dos terrenos da rua Junqueiras, abrangendo uma faixa de 50
metros para dentro, a contar das testadas dos mesmos, na referida rua,
até a rua Pedro Sanches. Subindo por esta, pelas divisas dos terrenos,
abrangendo uma faixa de 50 metros para dentro, a contar das testadas
dos mesmos, na referida rua, até encontrar as divisas do Bairro da
Saúde, até o córrego Vai e Volta. Subindo por êste até encontrar os li-
mites do Bairro Jardim Quisisana e por êstes limites até o Hotel Quisi-
sana. Pela estrada de Parreiras até a Ponte sôbre o Ribeirão de Caldas,
junto ao marco inicial da referida estrada. Dêste último, pelas di-
visas do Bairro São Benedito até a Estação de tratamento dágua.
Desta, pelas divisas do bairro da Vila Nova até a ponte .sôbre o
córrego Monjolinho, denominado "Zieo Soares", na estrada para
Campestre. Pela estrada para Campestre até os limites do terreno
do dr. Paiva de Oliveira. Pelos limites do referido terreno, até
o Ribeirão da Serra. Subindo por êste ribeirão até as divisas dos
terrenos da Companhia Imobiliária Jardim dos Estados; pelas divi-
sas dêstes terrenos até encontrar a avenida Sorocaba e por esta
ate o ponto onde se iniciou esta demarcação.
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Parágrafo único - Todos os Bairros mencionados neste artigo,
estão incluídos no perímetro urbano da cidade.

ArE. 2.° A área suburbana da cidade de Poços de Caldas
será a que é compreendida entre o perímetro da zona urbana e o
seguinte: partindo do marco de triangulação situado no morro de
São Domingos, em terras do dr. Ednan Dias, segue pelo divisor das
águas do ribeirão dos Poços e por um contraforte até a Usina de
Fôrça e Luz no Rio Lambari: sobe por êste rio e pelo ribeirão das
Antas até a ponte Artur Bernardes; (testa ponte ganha o espigão,
segue pelo divisor de águas dos ribeirões das Antas e dos Poços,
contornando as cabeceiras (10 córrego Vai e Volta e alcança a re-
prêsa Saturnino de Brito na barra do córrego que mnargeia a estra-
da que vem do Aeroporto; segue pela margem esquerda da reprêsa
até encontrar o ribeirão Ponte Alta; (lêste ponto, em linha reta até
a Ponte Coberta sôbre o córrego da Serra, junto á estrada das La-
ranjeiras; desce por êste córrego até encontar a estrada para Cam-
pestre; dêste ponto em reta alcança o marco de triangulação, no
morro de São Domingos, onde se iniciou esta descrição.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de maio de 1945.

BENEDITO VALADARES RmnEmo.
Celso Por! írio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N.° 1.300, DE 14 DE MAIO DE 1945.

Regula o serviço de abastecimento de água da cidade de São Lourenço
e cria às respectivas taxas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6°, n.° II, do Decreto-lei federal número
1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Pre-
sidente da República, decreta:

Art. 1.' - O serviço de abastecimento de água, na cidade de
São Lourenço, será regulado pelas disposições do presente decre-
to-lei.

Art. 2.° - Será preferido, para o abastecimento de água na
cidade, o sistema de hidrômetros, estabelecendo-se a taxa mínima
em Cr$ 9,00 para 30 metros cúbicos de água consumida mensal-
mente, e, por metro cúbico que Ultrapassar êsse limite, Cr$ 0,30.

Parágrafo único. É obrigatória a taxa de consumo mínimo men-
sal nas casas providas de hidrômetros.

Art. 3.' - Os hidrômetros serão fornecidos e assentados gratui-
tamente pela Prefeitura, pagando prèviamente o interessado, além
da taxa de ligação, a que se refere o art. 10 dêste decreto-lei, a im-
portância de Cr$ 30,00, correspondente à caixa de proteção do
aparêlho.

Parágrafo único. Compete à Prefeitura determinar, em cada
caso, o diametro do hidrômetro por instalar, segundo o consumo
presumível do prédio.

Art. 4.°	Pela conservação dos hidrômetros, pagarão os pro-
prietárias dos prédios servidos às seguintes taxas mensais:
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a) para hidrômetro de 10mmn - Cr$ 2,00.
h) para hidrômetro de 12mni - Cr$ 2,50.
e) para hidrômetro de 15mmn	Cr$ 3,00.
d) para hidrômetro de 20mm - Cr$ 3,00.
e) para hidrômetro de 25mnlmn - Cr$ 4,00.
f) para hidrônietro de 30mIm - Cr$ 4,00.
g) para hidrômetro de 40mnm - Cr$ 4,00.
Art. 5., -- o píipamento da taxa prevista no artigo

anterior, incumbe à Prefei twa a conservação do hid rônietro, que
abrange sua limpeza e os consertos pelo desgaste natural do apa-
rêlho.

Parágrafo único. Não se conipreen deni na conservação os re-
paros de defeitos do hidrômetro causados por culpa do proprietário
eu morador do prédio, que neste caso executará tais reparos à sua
custa pagando ainda a multa de Cr 20,00 a I' 50,00, conforme
a gravidade (la falta.

A14. G.° O proprietário (10 prédio S(i'á resnonsavel pela
guarda do hidrômetro, cumprindo-lhe indenizar a Prefeitura em
caso de inutilizacão ou extravio.

Art. 7.' - As atuais ligações por penas de água Serão provisô-
rianiente mantidas a cri [(rio da l'rcfei tu ra, que procederá grada-
tivamnente à sua substituição por li idrômetios, a qual começará pela
parte baixa da cidade e nos prédio,-, eia que se verificar maior
desperdício dágua.

Art. 8.° A pena dágua terá a vasão de 1.000 litros diários,
e o respectivo usuária pagará adiantadamente, até o dia 10 (le cada
mês, a seguinte taxa mensal:

a) de Cr$ 4,00, sendo o valor locativo do prédio inferior a
Cr (300,00, por ano

b) de Cr$ 6,00 sendo o valor locativo de Cr$ 600,00 a Cr$
1.200,00, e

e) de Cr$ 9,00, excedendo o valor locativo de Cr$ 1.200,00.
§ 1.0 - O contribuinte (Inc efetuar o IJagafliento do ano in-

teiro, em uma só prestação, até o dia 31 de janeiro, gozará do des-
conto de 10%.

§ 2.° - Poderão continuar providos de pena dágua os prédios
nas condições da letra "a" do artigo supra.

§ 3•0 - Para os efeitos do presente decreto-lei, serão examina-
dos os atuais registros de pena dágua e revistos os respectivos lan-
çamnentos.

Art. 9.1 - O propriétário de casa provida de pena de água
ficará sujeito à multa de Cri 20,00, sempre que se verificar des-
perdício de água, ainda que motivado por defeito de instalação.

Art. 10 - A concessão de ligaçíes de água será feita mediante
requerimento ao Prefeito, paga a taxa respectiva, de Cr$ 20,00,
correspondente às despesas com a construção do ramal domici-
liário.

Art. 11 - Os proprietários de imóveis situados em via pú-
blica provida de rêde distribuidora ficam imediatamente sujeitos ao
pagamento das taxas respectivas.

§ 1. 0 - Cumprir-lhes-á requerer a ligação de água, dentro do
prazo (te trinta (lias, a contar do término das obras da rêde, sol)
lena de multa de Cr$ 100,00.

§ 2.° -Tratando-se (te terrreuos não edificados, a taxa de
consumo sedá cobrada pelo preço da pena dágua.

.7 .

-,
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Art. 12 - Cada prédio terá a sua derivação própria para o su-
primento de água, não se permitindo, sob pena de multa de Cr$
50,00, a canalização de uns para outros prédios embora contíguos
e do mesmo proprietário.

§ 1.° Verificada a infração, cortar-se-á a ligação para o
prédio até que o responsável destrua, à custa própria, às derivações
clandestinas, e pague a multa.

§ 2. 1 -. rratan do-se de prédios em que haja economias distin-
tas, fac-se-ã6 tantas derivações quantas forem estas, sob a respon-
sabilidade do propretário.

Art. 13 - As ligações concedidas pela Prefeitura destinam-
se ao fornecimento de água para usos domiciliários comuns, fi-
cando a concessão de ligações para outros fins subordinados às
Possibilidades da rêde.

Art. 14 - Depois de aviso que estipule prazo rasoável, a Pre-
feitura l)O(lerá recusar a ligação requerida, ou cortá-la após a con-
cessão, quando se trate de fornecimento para fins industriais, desde
que haja prejuízo para o abastecimento doméstico a cargo da rêde
ou possa o interessado prover-se em outra fonte.

Parágrafo único. Quando negada urna ligação 'por falta de ca-
pacidade da rêde, deixará o proprietário do imóvel de ser lançado
para o pagamento da taxa de água.

Art. 15 - Verificando-se incapacidade da rêde pública e ha-
vendo possibilidade ou conveniência de aproveitamento de água de
outra fonte, será concedida licença para captações particulares.

§ 1. Dentro do perímetro servido pela rêde de água potá-
vel, é vedado empregar águas (te captação particular para beber
e cosinhar.

§ 2.° - Não pode ser fornecida a prédios visinlios água de
captação particular, ainda que sem fito de remuneração.

Art. 16 - A titulo precário e mediante requerimento, poderá
ser concedido a construtor registrado na Prefeitura a ligação de
água para cxeciieo (e brn' que não sej am edifícios.

§ 1.° - As despesas de ligação feita por hidrômetro serão pagas
pelo construtor, responsável ainda pelas instalações, no decorrer
das obras.

§ 2.° - Finda a obra, o construtor dará disso conhecimento,
por escrito, à Prefeitura, solicitando ao mesmo tempo a leitura do
hidrômetro, para a liquidação da conta do consumo, e o córte da
ligação.

Art. 17 - Antes de colocado, o hidrômetro será aferido e la-
crado com o sinete da Prefeitura, podendo o interessado assistir à
aferição, cujo resultado se registrará em livro especial.

•,rt. i - Faculta-se ao interessado pedir a aferição de hiclrô
metro, cujo funcionamento considere defeituoso, e, não sendo en-
contrado defeito, cobrar-se-á do reclamante a taxa de Cr$ 10,00.

Parágrafo único -- Para o efeito do pagamento dessa taxa.
eonsidera-se em funcionamento regular o hidrômetro cujo êrro de
leitura não exceda de 6%.

Art. 19 - Os funcionários encarregados da limpeza e leitura
dos hidrômetros comunicarão à secção competente da Prefeitura
quaisquer defeitos ou irregularidades nêles observados, a fim de
se fazerem imediatamente os consertos necessários.

Art. 20 - As leituras dos hidrômetros serão feitas de trinta em
trinta dias, aproximadamente por funcionários especializados, que
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as anotarão em impressos próprios, tirados em duas vias, ama l)aI'a
ser entregue ao contribuinte e outra para o registro da F refeitura.

§ 1.' -- Recebidos os talões, far-se-á dentro de cinco (lias, mapa
das leituras para o recebimento (Ias taxas, pagas na Tesouraria da
Municipalidade dentro dos quinze dias seguintes à apresentação (Ia
Conta.

§ 2.°	Serão desprezadas no pagamento das taxas de Consumo
s fracões de melro cúbico.

Ai E. 21 - A falta de l)agumcnto das taxas nos prazos estabele-
cidos sujeitará o responsável à multa de 10%, que se elevará a
20% um mês após a apresentação da conta, fazendo-se, então, a ins-
crição da (lívida Para cobrança judicial.

22 - O proprietário do prédio desabitado é responsável
Pela guarda do hidrômetro, salvo se pedir a retirada do aparelho,
que será novamente assentado mediante o pagamento da taxa de
Cr 20,00.

Art. 23 A derivação domiciliar até o hidrômetro constitui a
parte externa da ligação, pertencente à Prefeitura e leita por esta,
mediante o pagamento da taxa (le ligação.

Correrão por conta do' proprietário as modificações
posteriores, a seu pedido e no sou interêsse, feitas na parte externa
a ligação.

§ 2.° -- - Em todo ramal domiciliar, além (te uni registro externo,
do uso exclusivo da Prefeitura, para a abertura e fechamento (Ia
agua instalar-se-á uni registro interno, ou segundo registro, colocado
ad ia a te (10 hidrôiiietro, tiara uso (10 proprietário.

Art. 24 A nenhum pretexto é permitido ao proprietário ou
morador cio prédio fazer qualquer modificação na parte externa da
derivação, manobrar o registro de entrada ou tocar no hidrômetro.

Parágrafo único - Aos infratores dêste artigo será imposta a
multa (te Cr$ 50,00, além do pagamento das despesas que sua inter-
venção motivar.

Art. 25 Do segundo registro em diante, a instalação será
feita pelo interessado, de acôrdo com os regulamentos sanitários,
e, caso sejam infrigidos, poderá a Prefeitura negar a ligação.

Art. 26 - Sem prejuizo das penalidades previstas em cada
caso especial, poderá ainda a Prefeitura proceder ao corte de liga-
ção nas seguintes ocorrências:

a) não pagamento das taxas cm dois meses consecutivos;
b) oposição à entrada de funcionários encarregados da leitura,

conservação e fiscalização dos hidrômetros;
e) violação fraudulenta da parte externa da ligação;
d) não cumprimento de qualquer intimação (pie o encarregado

do serviço de hidrômetros faça no interêsse coletivo;
e) reincidência na inobservância de qualquer dispositivo do pre-

sente decreto-lei
Parágrafo único - Cortada a ligação, só será restabelecida de-

pois de removida a causa da penalidade, pagas as multas impostas e
as despesas resultantes da infração.

Art. 27 - As infrações dêste decreto-lei, para as quais não se
estabeleceram penas especiais, serão punidas com multas de Cr$.
20,00 à Cr$ 100,00, a critério (Ia Prefeitura.

Art. 28 - As multas previstas no presente decreto-lei serão co-
bradas cm dôbro nas reincidências.

-
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REDE MINEIRA DE VIAÇÃO

(Lotações e tabelas de reliluneracão do pessoal)
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ilnioxarifc ......................
Sul) -Co ii ta dor ....................
Advogados.........................
Médicos, a ......................
Auxiliares Administrativos de 1.' classe, a
Auxiliares Administrativo de 2. '1 classe, a
Auxiliares Administrativo de 3.' classe, a
Auxiliares Administrativo de 4.' classe, a
Auxiliares Administrativo de 5.' classe, a
Auxiliares Administrativo de 6.' classe, a
Auxiliares técnicos de 1.' classe, a ......
Auxiliares técnicos de 2.' classe, a ......
Auxiliares técnicos de 3.' classe, a ......
Auxiliares técnicos de 40 classe........
Auxiliares técnicos de 5.' classe, a ......
Auxiliares técnicos de 6.' classe, a ......
Mestres de Oficina de 1.' classe, a ......
Mestres de Oficina de 2.' classe........
Mestres de Oficina de 3. 4 classe, a ......
Mestres de Linha de 1.' classe........
Mestres de Linha de 2.' classe..........
Mestre de Linha de 3.' classe, a ........

Art. 29 .- Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de maio de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Port ir jo de i4iújo Machado

DECRETO-LEI N. 1.301, DE 5 DE JUNHO DE 1945

Aprova lotações dc quadros e tabelas de remuneração (lo pessoal da
Bêde Mineira de Viação

O Governador do Estado dc Minas Gerais, usando (ia atribuição
que lhe confere o art. 6., n.° V, (lo decreto-lei federal n.° 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1° Ficam aprovadas as seguintes lotações e tabelas de
remuneração do pessoal da Rêde Mineira de Viação, para vigorarem
desde 1 . 0 de junho cio corrente ano

2.420,00
1. 630,00
1. 800,0,!
1.800,OC
1. 800,00
1.510,00
1.400,00
1.280,00
1.220,00
1.100,00
1.800,00
1.510,00
1.400,00
1.280,00
1.220,00
1.100,00
1.280,00
1 .220,00
1.040M
1.040,00

850,00
730,00

4
4

11
17
3

3
50
70
80
95
90
05

100
212

5
2

VENCIMENTO
Mensal	Diário

1 Cargos de Confiança
	 Cr$	Cr$

2 Cargos efetivos

1	Chefe do Serviço Sanitário ............

1	Chefe de Gabinete ..................
1	Secretário ......................

1 Chefe dos Serviços Jurídicos ..........

3	Chefes de Divisão, a ..................
1 Representante no Rio de Janeiro ......

1	Diretor ........................

2.150,00
2.150,00
2.030,00

4.670,00

1.800,00

2.870,00
3.170,00

Categoria A
8 Engenheiros - classe A, a ............ 3.470,00

12 Engenheiros - classe B............2.870,00
10 Engenheiros classe C............ 2.420,00
20 Engenheiros -- classe D............2.060.00

Categoria R

1	Chefe de Contabilidade ..............2.420,00
1	Tesoureiro ......................2.420,00
1 Contacto'-

Oficiais Especiais, a ................
Oficiais (le 1.' classe, a ..............
Oficiais de 2.' classe................
Oficiais de 3.' classe, a ..............
Oficiais de 4.' classe, a ..............
Desenhistas de 1.' classe..............D
esenhistas de 2.' classe, a ............

Desenhistas de 3.' classe, a ............
Desenhistas de 4.' classe, a ..........
Escriturários de 1.0 classe............
Escriturários de 2.' classe, a ..........
Escriturários de 3.' classe, a ..........
Escriturários de 4.' classe, a ..........
Auxiliares de escrita de 1.' classe, a ......
Auxiliares de escrita de 2.' classe, a ......
Auxiliares de escrita de 3•3 classe, a ......
Auxiliares de escrita de 4. 1 classe........
Armazenistas de 1.' classe, a ..........
Armazenistas de 2.' classe, a ..........

1 .800,00
1.510,00
1.280,00
1.220,00
1 .100,00
1.220,00
1.100,00
1.040,00

730,00
1.040,00

850,00
730,00
670,00
640,00
570,00
510,00
450,00

1.040,00
850,00

CATEGORIAS 1 ADMINISTRAÇÃO 11 EMPREGADOS DE ESCRITÓRIO

Categoria C

4	-*-- - -	 - -
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	4	Armazenistas de 3.' classe, a	 730,00

	

1	Porteiro ........................730,00
8 Contínuos de 1.' classe, a ............450,00

	

11	Contínuos de 2.' classe, a ............410,00
12 Contínuos de 3.' classe, a ............350,00

	

10	Mensageiros, a ....................260,00

Ill - EMPREGADOS DE ESTAÇÃO

Categoria D

	28	Agentes de 1.' classe, a ..............

	

40	Agentes de 2. 1 classe, a ..............

	

83	Agentes de 3.' classe, a ..............
155 Agentes de 44 classe................
130 Conferentes (te 1.' classe, a ..........
190 Conferentes de 2.' classe, a ..........
286 Conferentes de 3.' classe, a ..........
85 Praticantes Gerais, a ..............

133 Guardas de 1.' classe, a ............
228 Guardas de 2.' classe, a ..............

	

300	Guardas de 3.' classe, i ..............

	

357	Guardas (te 4.' classe, a ..............
5 Telegrafistas de 1.' classe, a ..........
7 Telegrafistas de 2.' classe, a ..........
9 Telegrafistas de 3.' classe, a ..........

10 Telegrafistas de 4.' classe, a ..........

IV --- EMPREGADOS DE TRENS

Categoria E

CATEGORIAS

22 Maquinistas de 1.' classe, a ..........
47 Maquinistas de 2.' classe, a ..........
82 Maquinistas (te 3.' classe, a ..........

104 Maquinistas de 4.' classe, a ..........
22 Condutores de trem de 1.' classe, a ......
30 Condutores de trem de 2.' classe, a ......
40 Condutores de trem de 3.' classe, a ......
40 Condutores de trem de 4•3 classe, a ......

	

1	Eletricista de 1.' classe ..............

	

3	Eletricistas de 2.' classe, a ............

	

4	Eletricistas de 3.' classe............

	

8	Eletricistas de 4.' classe, a ............
3 Chauffeurs de 1. 1 classe............

	

7	Ckauffeurs de 2. classe, a ............

	

12	Cliauffeurs de 3.' classe, a ............
40 Foguistas de 1.' classe, a ............

	

80	Foguistas de 2.' classe................

	

128	Foguistas de 3.' classe, a ............
'135 Foguistas de 4.' classe, a ............

	

7	Operadores de 1.' classe.............
10 Operadores de 2.' classe, a ..........
13 Operadores de 3.' classe, a ............
70 Guarda-freios de 1.' classe, a ..........

100 Guarda-freios de 2.' classe, a ..........
140 Guarda-freios de 3.' classe, a ........

	

'204	Guarda-freios (te 4.' classe, a ..........

V - ARTIFICES EM GERAL

Categoria F

25 Chefes de Turma (te 1.' classe, a ......
50 Chefes de Turma de 2.' classe, 'i ......

	

126	Artífices de 1.' classe..............
171	Artífices de 2.' classe, a ............

	

243	Artífices de 3.' classe...............
251	Artífices de 4.' classe, a ............
'292 Ajudantes de 1.' classe, a ..............
310 Ajudantes de 2.' classe...............
390 Ajudantes de 3.' classe, a ............
'220 Ajudantes dc 4.' classe, a ............
57 Aprendizes de 1.' classe, a ..........
53 Aprendizes de 2.' classe..............
60 Aprendizes de 3.' classe, a ............
14 Guarda-fios de 1.' classe, q ..........
18 Guarda-fios de 2.' classe, a ..........
22 Guarda-fios (te 3.' classe, a ..........

VI - OPERÁRIOS
Categoria G

188	Feitores de 1.' classe,, a ............
350 Feitores de 2.' classe, a ..............
1.000 Trabalhadores de 1.' classe, a ..........
'2.412 Trabalhadores de 2.' classe, q ........

1.040,00
850,00
730,00
670,00
640,00
570,00
510,00
450,00

	

-	15,80

	

-	14,10

	

-	12,60

	

-	11,0
1.040,00

850,00
730,00
670,00

VENCIMENTO

	

Mensal	Diário
	Cr$	Cr$

1.040,00
850,00
730,00
670,00

1.040,00
850,00
730,00
670,00

1.040,00
850,00

730,00
670,00
730,00
670,00
540,00

18,70
17,30
15,80
14,10
17,30
14,70
13,10
17,30
15,80
14,10
12,60

27,20
25,80
23,30
22,80
21,20
19,80
16,20
14,70
13,10
12,00
9,80
8,10
6,30

17,30
15,8
14,10

16,70
14,70
12,00
11,00

»
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Art. 2.° - É permitida a transferência de empregados das ofi-

cinas e de outras categorias para os escritórios da Estrada, de con-
formidade com as instruções que forem expedidas pela Diretoria.
da Rêde.

Art. 3.° - Fica a Diretoria da Rêde autorizada a elaborar e
submeter à aprovação do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro novas tabelas de funções gratificadas e de abonos para des-
pesas de viagem em serviço da Estrada.

Art. 4.° - Fica reduzido de dois para um ano o interstício re-
gulamentar para as promoções.

Art. 50 - Os engenheiros da Classe A serão designados para-
Chefes de Departamento, Ajudantes de Departamento ou Assisten-
tes do Diretor; os da classe B, para Ajudantes de Departamento,
Inspetores Chefes de Oficina ou Chefes de Divisão; os da classe-
C, para Inspetores, Chefe de Estatística, Chefes de Oficinas, Resi-
dentes ou Chefes de Divisão; e os da classe D, para Chefes de Ofi-.
cinas, Residentes, Chefes de Divisão ou Auxiliares de Residência
ou Oficinas.

Art. 6.° - Ficam extintas as classes de engenheiro classe E,.
guarda-freios de 5., artífices de 5. 1 e trabalhadores de 34 classe.

Art. 7.° - Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 dias de junho.
de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Derrneval José Pimenta
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.302, DE 9 DE JUNHO DE 1945

Prorroga o prazo para a apresentação de novos mapas territoriaL,.
pelas Prefeituras dos municípios cujos âmbitos territoriais so-
freram alteração.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição.
que lhe confere o artigo 6 0 , n. V, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
de 1939, e à vista da Resolução n. 168, de 18 de outubro de 1944, do
Conselho Nacional de Geografia, decreta

Art. 1.0 - Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1945 o prazo
estipulado no Decreto-lei estadual n. 1.058, de 31 de dezembro de
1943 (alínea "b" do § 1.° do art. 2.°), para a entrega dos novos
mapas municipais pelas Prefeituras dos municípios cujos âmbitos
territoriais tenham sofrido alteração na nova divisão administrati-
va do Estado.

Art. 2.9 - Os mapas municipais, que obedecerão aos requisitos
mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Geografia (Re-
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solução n. 3, de 29 de março de 1938), serão entregues ao Diretório
Regional (lo mesmo Conselho, nesta Capital, ao qual cabe tomar e
promover as medidas adequadas para a observància, no que fôr apli-
cável, dos dispositivos referentes ao recebimento, aprovação e exi-
bição (los mesmos, (te acôrdo com a Resolução n. 60, de 22 de julho
(te 1939, e outras instruções complementares que lhe encaminhar o
Conselho Nacional de Geografia.

Art. 3. 1	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
ste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Dermeval José Pimenta.

DECRETO-LEI N. 1.303, DE 11 DE JUNHO DE 1945

Autoriza a doação de terrenos à Prefeitura de São João dei Rei.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6. 9 n. V, do Decreto-Lei Federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 Fica o Govêrno (10 Estado autorizado a doar à Mu-
nicipalidade de São João del Rei, terreno com a área de 1.144,50,
situado naquela cidade, i rua Artur Bernardes, onde funcionou o gru-
po escolar "Maria Tereza".

Parágrafo único - O terreno acima mencionado, confronta pelos
diferentes lados como o beco do "H" e propriedades de José França
Pimentel e Ricardo Mauro.

Art. 2. 1 - Do contrato constará cláusula, em virtude (Ia qual
fique o Govêrno do Estado obrigado a manter, no prédio adquirido
(Ia União Federal, instituto de ensino com o nome de "Maria Tereza".

Art. 3. 9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-Lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 11 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! írio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N. 1.304, DE 14 DE JUNHO DE 1945

Contém disposições sóbre o pessoal do ensino primário e normal.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo t°, n. V, do Decreto-Lei Federal n. 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta

Art. 1 . 0 - Ficam efetivados
a) os funcionários do ensino primário, interinos ou contratados,

que contarem mais de 10 anos de exercício na data dêste Decreto-Lei,
observada a classificação estabelecida h0 Decreto-Lei n. 194, de 25 de
março de 1939;
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b) as atuais professôras de desenho, trabalhos manuais e mo-
delagem, interinas ou contratadas, com diploma de normalista regis--
trado na Secretaria da Educação;

c) as atuais professôras de música e canto, interinas ou con-
tratadas, admitidas nos têrmos d0 artigo 106, do Decreto n. 11.501,
de 31 de agôsto de 1934.

Art. 2. 1 - Os funcionários do ensino primário nomeados inte-
rinamente ou contratados antes da vigência do Decreto-Lei ii .....
804, (te 28 de outubro de 1941, e não compreendidos na hipótese
do artigo 1., letra "a", poderão ser efetivados quando completarem
10 anos de efetivo exercício, provado com certidão passada pela
Secretaria das Finanças.

Art. 30	Em virtude da efetivação de, que trata o artigc
são classificadas

1 - Em primeira classe
a) as professôras contratadas de grupos escolares;
b) as mencionadas na letra "e" do mesmo artigo;
c) as professôras contratadas de trabalhos manuais, com

ploma de normalista, registrado na Secretaria da Educação;
(1) as estagiárias de vilas.
II - Em segunda classe, as estagiárias da Capital e as de

dades.
Art. 4•9 - O benefício da efetivação, concedido por êste De-

creto-Lei, não se aplica ao pessoal subalterno nem às professôras.
de desenho, trabalhos manuais e modelagem que não estiveeem no
caso da letra "b", do artigo 1. 9 supra.

Art. 5.° - Consideram-se titulados desde 1. 9 de dezembro de
1.943 todos os funcionários sem título, do ensino primário, ficando
o Govêrno autorizado a expedir os respectivos Decretos.

Art. 6. - O quadro de pessoal do ensino Primário é fixado em
7.200 (sete mil e duzentas) professôras de 1. 1 classe, assim distri-
buídas : 1.000 para a Capital, 4.000 para as cidades e 2. 20 para a.
vilas; e em 3.000 (três mil) de 20 classe, distribuídas 500 para a
Capital e 2.500 para as cidades.

Parágrafo único	O ingresso de professôras de música e canto,
e de desenho, trabalhos manuais e modelagem, nos quadros da Ca-
pital e cidades, será com a categoria de segunda classe, ficando-
lhes assegurado o direito à promoção, nos têrinos da lei vigente.

Art. 71 - Observado o disposto no artigo 51, do Decreto-
Lei mi. 804, de 28 de outubro de 1941, serão consideradas de primei-
ra classe as professôras de segunda, regentes de classe, e de lesc-
nho, trabalhos manuais e modelagem, diplomadas, respectivamente,
pelo Curso Geral e pelo Especial da Escola de Aperfeiçoamento.

Art. 8.0 -- Guardado o limite de pessoal constante do artigo 6.0,
poderá o Govêrno ir instalando as escolas à medida das necessida-
des da população escolar, devendo os Decretos de nomeação de
professôras conter referência expressa a êste Decreto-Lei.

Art. 90 O Govêrno poderá nomear professôras de música e-
canto para os estabelecimentos de mais (te dez classes, entre candi-
datas portadoras do diploma a que se refere o artigo 10 do Decre-
to-Lei n. 11 .535, de 15 de setembro de 1934, ou cio certificadb de
curso de piano pelo menos até o 40 ano, do Conservatório Mineiro
-de Música ou instituto congênere. Ficam estas últimas, quando ex-
pedido o certificado com as restrições do artigo 4., parágrafo 1.,..
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do mesmo Decreto, sujeitas à prova de capacidade profissional, pe-
rante banca examinadora designada pelo Secretário da Educação.

Art. 10. - Ao funcionário do ensino primário ou normal licen-
ciado sem vencimento no correr do ano letivo descontar-se-á, em
dezembro e janeiro seguinte, um décimo do vencimento por mês
de licença.

1. Sofrerá igual desconto Aquêle que, durante o ano houver
(lado trinta ou mais faltas, ou tiver permanecido, sem ônus para
o Estado, à disposição de outro govêrno ou entidade.

§ 2. A importância descontada dividir-se-á em duas par-
tes iguais, urna para a Caixa Escolar e a outra para o substituto.
Se tiver havido mais dc um, será esta última entre êles rateada,
proporei onaimente ao tempo de serviço.

Art. 11. - Nos casos de licença com vencimentos ou
dêle, terão os substitutos, em dezembro e janeiro, a mesma
gem do parágrafo precedente, correndo o pagamento por
da (lotação orçamentária para substituições.

Art. 12. - Ficam revogados os artigos 105, 280, 281
do Decreto-Lei n. 11.501, de 31 de agôsto de 1934.

Art. 13. - As despesas com a execução dêstc Decreto-Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 14.	O presente Decreto-Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo ilorizon te, tos 14 de junho cio
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N. 1.305, DE IS DE JUNHO DE 1945

Cria mais um lugar de advogado no quadro permanente da Prefei-
tura da Capital.

O Governador do Estado dc Minas Gerais, usando da atrihuicã
que lhe confere o artigo 6. 1 , n. II, do Decreto-Lei Federal n. 1.202.
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 - Fica criado, no quadro permanente (10 nessoal da
Prefeitura (Ia Capital, mais um lugar de advogado, com os venci-
mentos de Cr$ 2.200,00 (dois mil e duzentos cruzeiros). mensais.

Art. 2. - Para ocorrer no período de 16 de maio a 31 de de-
zembro dêste ano, à despesa com os vencimentos do cargo a aue
se refere o artigo anterior, fica aberto à referida Prefeitura o crédi-
to especial de Cr$ 16.500,00 (desesseis mil e quinhentos cruzeiros).

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! írio de Araújo Machado.
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DECRETO-LEI N. 1.306, DE 19 DE JUNHO DE 1945

Autoriza a alienação de imóvel pela Prefeitura de Caxambu

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6., n. II, do Decreto-Lei Federal n. 1.202.
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1. - Fica a Prefeitura Municipal de Caxambu autorizada
a vender em hasta pública, pelo preço mínimo da avaliação, uni
terreno com a área de 177,60in2, situado à rua Oliveira Mafra, es-
quina com a Praça do Mercado, naquela cidade.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrando
éste Decreto-lei ciii vigor na data de sua publicaçã.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! trio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N. 1.307, DE 22 DE JUNHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Educação e Saúde Pública, o crédito especial
de Cr$ 4.796,90

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribUicã')
que lhe confere o artigo 6. 1', n. IV, do Decreto-Lei Federal T. 1.202.
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica o crédito especial de Cr$ 4.796,90 (quatro mil setecentos e no-
venta e seis cruzeiros e noventa centavos), para pagamento de di-
cersas despesas feitas em exercícios anteriores, aos seguintes

Cr$

Companhia Fôrça e Luz de Uberlândia ........162,10
Emprêsa Lemos, de Pratápolis ............840,00
Eniprêsa Lemos, de Pratápolis ............840,00
Companhia Mineira de Eletricidade, de Juiz de Fora 641,30
Companhia Fôrça e luz de Dores do Indaiá ......239,60
Gustavo Sinfrônio Moreira (te Delfim Moreira . . 253,90
José Teotônio dos Reis, de Corinto ............80,00
Einprêsa Lemos, de Pratápolis ............840,00
José Henrique Pereira, de Congonhas do Cam po ... 900,00

Total ..........................4.796.90

Art. 2.0 --- Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-Lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Atuares da Situa
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DECRETO-LEI N. 9 1.308, de 26 DE JUNHO DE 1945

Abre, à Secretaria cia Educação e Saúde Pública, o crédito especial de
Cr$ 6.117,30.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6., n.° V, (lo decreto-lei federal n.° 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica, o crédito especial de Cr$ 6.117,30 (seis mil cento e dezessete
cruzeiros e trinta centavos), para pagamento dc adicionais de 10%
ao sr. horário Guimarães Junior, 2.1 oficial da Diretoria de Saúde
Pública, relativos ao período de 17 de agôsto de 1939 a 31 de de-
zembro de 1945.

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

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 26 de junho de
1945.

BENEDIro VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N.' 1.309, DE 26 DE JUNHO DE 1945

Abre, à Secretaria do Interior, o crédito especial de Cr$ 9.691,50.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
tine lhe confere o art. 6.', n.° V do decreto-lei federal n.' 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' - Fica aberto, à Secretaria do Interior, o crédito espe-
cial (te Cr$ 9.691,50 (nove mil seiscentos e noventa e um cruzei-
ros e cinqüenta centavos), para pagamento de fornecimentos em
exercícios anteriores, a:

José Agostinho dos Santos ..........Cr$ 3. 174,00
Heraclides da Costa Vieira ........Cr$	125,00
Santa Casa de Itamarandiba ........Cr$	263,50
Prefeitura Municipal de Pitangui ......Cr$ 2.169,00
Pedro Rodrigues Pereira ..........Cr	480,00
Antônio Inácio da Silva ..........Cr	327,00
Francisco Moreira de Sousa ........Crtj	290,00
Italo Barbieri ..................Crt	387,50
José Procópio de Jesus ............Cr$ 1 .044,00
Wieon Ferreira Cõrtes	 Cr$ 1.431,50

Total ........................Cr$	9. 691,50

Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste de-
creto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! írio de Araújo Machado
Edison Alvares da Silva

A
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DECRETO-LEI N.9 1.310, DE 26 DE JUNHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$ 219. 153,30.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.°, n. 0 IV, do decreto-lei federal n.° 1.202,
de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' - Fica aberto, à Secretaria da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 219.153,30 (duzentos e dezenove mil cen-
to e cinqüenta e três cruzeiros e trinta centavos), para pagamento á
firma Gonçalves Tamm & Cia. Ltda., por serviços executados na
Colônia "Padre Damião", de Ubá em exercícios anteriores.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contr'u'io, cntraado
êstc decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de
1945.

13` ' NEDITO VALADARES RIBEIRO
Drmeval José Pimenta
Edisoji Atuares da Silva

DECRETO-LEI N.' i.311, DE 26 DE JUNHO DE 1945

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Público o crédito especial de
Cr$ 3.857,50

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6., a.' V, do decreto-lei federal n.° 1.202,
de 8 (te abril de 1939, decreta:

Art. 1.	Fica aferto, 5 Secretaria (Ia Educação e Saúde Públi-
ca, o crédito especial de Cr$ 3.857,50 (três mil oitocentos e cisi-
qüenta e sete cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento de
adicionais aos seguintes professôres primários:

Alcides Ulisses Sampaio, professor de 1.'
classe das Escolas Reunidas de Sitio,
município de Barbacena, relativos ao
período de 29 de julho a 31 de de-
zembro de 1943 ............Cr$ 1.487,50

Andalécia Gabriela Ferreira Lana, pro-
fessôra (te 1. classe, de Salitre, um-
nicipio de Patrocínio, relativos ao pe-
ríodo de 22 de agôsto de 1941 a 31
de dezembro de 1943 ........Cr$	651,70

Augusta Amanda da Conceição, professôra
de 1.' classe do grupo escolar de San-
tana do Jacaré, município de Campo
Belo, relativos ao período de 3 de
junho de 1942 a 31 de dezembro de
1943 ......................Cr$	43540

Corina Campos de Carvalho, professôra
de 1.4 classe de Retiro, município de São

Gonçalo do Sapucai, relativos ao pe-
río(lo de 11 de dezembro de 1942 a
31 de dezembro (le 1943 ........Cr$	292,00

Edite Brandão, professôra de 1.' classe do
grupo escolar desta Capital, "Barão
do Rio Branco", relativos ao período
(te 9 de novembro a 31 de dezembro
de 1943 ..................Cr$	64,10

Francisco Letro da Silva Castro, diretor
grupo escolar de Antônio Dias, re-
lativos ao período de 27 de março a
31 de dezembro (le 1943 ........Cr$	480,20

Julia Gama do Amaral, professôra de 1.
classe da Vila Itapiruçu, município
de Palma, relativos ao período de 17
(te de fevereiro a 31 de dezembro de
1943 ......................Cr$	239,10

Maria do Espírito Santo de Oliveira, pro-
fessôra de 1.8 classe, (lo grupo esco-
lar "Diogo de Vasconcelos", da Ca-
pital, relativos ao período de 20 de
julho a 31 de dezembro de 1943 . .	Cr$	198,50

Cr$ 3.857,50
Art. 2.8 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste

decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N.' 1.312, DE 26 DE JUNHO DE 1945

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 1 .650,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ções que lhe confere o art. 6.', n.° V, -do decreto-lei federal n.' 1.202,
e 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. 0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinqüenta cruzeiros), para
pagamento à Lux Jornal Ltda., por fornecimentos feitos em exercí-
cios anteriores.

Art. 2.1 - Revogam-se as disposições em contrário,, entrando
êste decreto-lei em vigor na data (te sua publicação.

Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 26 de junho (te
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edison Atuares da Silva

DECRETO-LEI N.' 1.313, DE 26 DE JUNHO DE 1945

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 14.803,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6. 1', n.° V do decreto-lei federal a.' 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta:
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Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Públi-
ca o crédito especial de Cr$ 14.803,00 (quatorze mil oitocentos e
três cruzeiros), para pagamento de vencimentos e adicionais ao dr.
Caio Libano de Noronha Soares, médico da Inspetoria de Assistên-
cia Hospitalar, no período de 7 de dezembro de 1943 a 31 de de-
zembro de 1944.

Art. 2.1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edisoii Alvares da Silva

José Feliciano Rodrigues ..................1.812,00
Einprésa de. Eletricidade de Ipanema .. .. .. .. .. 823,20
Cantidio Ferreira da Silva ..................150,00

Total	 4.369,90

Art. 2.° -Revogam-se as disposições em contráro, entrando êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, eia Belo horizonte, aos 26 de junho
de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso I'orfirio de Araujo Machado
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N.- 1.314, DE 26 DE JUNHO DE 1945

Abre ci Secretaria cio Interior o crédito especial de Cr$ 2.276,10

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia atribui-
ção que lhe confere o art. 6., n V, do Decreto-lei federal n.° 1.202,
de abril de 1939, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 2.276,10 (dois mil duzentos e setenta e seis cruzeiros e
dez centavos), para pagamento aos herdeiros do Sr. Luiz Roteli,
por fornecimento de alimentação aos prêsos da cadeia de Uberaba.

Art. 2.1 - Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
êste Decreto-lei cm vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo 1-lorizonte, 26 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! irio de Araujo Machado
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.315, DE 26 DE JUNHO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 4.369,90

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6.°, n. V, do Decreto-lei federal n 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 4.369,90 (quatro mil trezentos e sessenta e nove cru -
zeiros e noventa centavos), para pagamento de despesas feitas cai
exercícios anteriores, aos seguintes

Cr

Cia. Mineira de Eletricidade, de Juiz de Fora . 162,70
Valeriano Dalcin......................873,00
Maria José Caputo ........................549,00

DECRETO-LEI N.° 1. 316, DE 27 DE JUNHO DE 1945

Dispõe sôbre a cobrança da taxa de esgôlo, pela Prefeitura
de Canibuquii'a

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o ai-t. G, 11. 9 II, do Decreto-lei federal n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1. -As taxas de esgotos em Camnbuquii-a serão cobradas
de acôrdo com o valor locativo cio prédio, na forma estabelecida
pelo Decreto Municipal n.° 31, de 7-12-936, e incidirão sôbre grupo
sanitário constituído jmr uma banheira, três privadas, um bidet,
três lavabos, unia pia de cozinha e um tanque de roupa.

Art. 2. 1 Por grupo padrão, ou peça sanitária, instalados, a
mais, no prédio, ficará o proprietário sujeito à taxa de 2 ligação
a que se refere a letra "e" do art. 193 cio citado decreto municipal.

Art. 30 -Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio cia Liberdade, em Belo horizonte, 27 de junho de 1951.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfirio de Araujo Machado

DECRETO-LEI N 1.317, DE 29 DE JUNHO DE 1945

Abre ci Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 12.000.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.°, 11. 9 V, cio Decreto-lei federal n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde
Pública, o crédito especial de Cr 12.000.000,00 (doze milhões)
destinado a aquisição de móveis para fins escolares.

Art. 2° - O crédito especial mencionado no art. 1. o cio pre-
sente Decreto-lei, correrá por conta dos recursos a que se refere o
Decreto-lei n.° 1.177, de 26 de setembro de 1944.
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Art. 3. O presente Decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação e terá sua vigência cessada era 31 de dezembro
de 1945.

Art. 4•9	Bevogani-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de junho de 1945.

BENEDITO VALAbRES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Alvores do Silvo

DECRETO-LEI N.° 1.318, DE 29 DE JUNHO DE 1945

Abre crédito especial

O Governador do 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

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria da Educação e Saúde
Pública, o crédito especial de Cr$ 27.990,70 (vinte e sete mil nove-
centos e noventa cruzeiros e setenta centavos), para ocorrer ao
pagamento de despesas da Diretoria de Saúde Pública, referidas
no Decreto-lei ii.° 1.279, de 30 de dezembro de 1044.

Art. 2. 1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei eni visor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de junho (Te 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Alvores da Silva

d) de dez por cento (10 %) sôbre a quarta parcela, ou fração,
,dos vencimentos ou salários mensais, até quatrocentos cruzeiros
(Cr$ 400,00), inclusive;

e) de cinco por cento (5 %) sôbre a quinta parcela, ou fração,
dos vencimentos ou salários mensais excedentes de quatrocentos
cruzeiros (Cr$ 400,00), até dois mil cruzeiros (2.000,00), inclusive.

Parógrafo único - O aumento a que se refere o presente De-
'ereto-lei incorpora-se aos vencimentos, para fins de aposentadoria
e abono por encargo (Te família.

Art. 2. 1 - O adicional de sete por cento (7 %), a que se referem
os artigos 2.° e 3. do Decreto-lei 1L 0 992, de 22 de dezembro de
1943, será concedido ao funcionário não titulado e ao extranume-
rário, com mais dc 2 (dois) anos de exercício, mas só se tornará
efetivo a partir do (lia em que o interessado apresentar ao protocolo
da Repartição o seu requerimento, devidamente instruído, e tiver
organizado no Serviço cio Pessoal, sua ficha de família.

Parágrafo único -• Fica fixado em dezoito (18) anos o limite
máximo da idade de filho ou filha para percepção de adicional.

Art. 3,0 - A despesa para execução dêste Decreto-lei correrá
à conta (Ias respectivas (lotações, constantes do Orçamento em vigor,
as quais, oportunamente, poderão ser reforçadas até o limite indis-
pensável, mediante abertura de crédito suplementar.

Art. 4. <> - O presente Decreto-lei entrará em vigor na (lata de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 (lv julho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porf irio de Araujo Machado

DECRETO-LEI N.° 1.320, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre cl Secretario do Interior o crédito especial de Cr$ 4.469,90

DECRETO-LEI N.' 1.319, D'E 12 DE JULHO DE 1945

Concede aumento de vencimento aos funcionários e extranumerá-
rios da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e contém outras -
disposições.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
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 concedido aos funcionários e extranurnerárjos
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte um aumento de venci-

mentos e salários, de acôrdo com as seguintes bases:
a) de trinta e cinco por cento (35 %) sôbre a primeira par-

cela, ou fração, dos vencimentos ou salários mensais, até cem cru-
zeiros (Cr 100,00), inclusive;

l) de vinte e cinco por cento (25 %) sôbre a segunda par-
cela, ou fração, dos vencimentos ou salários mensais, até duzentos
cruzeiros (Cr$ 200,00), inclusive;

e) de quinze por cento (15%) sôbre a quinta parcela ou fração,
dos vencimentos ou salários mensais excedentes de quatrocentos
cruzeiros (Cr$ 400,00) até 2.000,00 (dois mil cruzeiros);

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando cia atribuição
que lhe confere o art. 6.0, n. V, do Decreto-lei federal n. 0 1.202,
de 8 (te abril de 1939, decreta

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria cio Interior o crédito espe-
Lial de Cr$ 4.469,90 (quatro mil quatrocentos e sessenta e nove cru-
zeiros e noventa centavos) para pagamento (Ias despesas seguintes

Cr
Francisco Otílio de Oliveira ................62,50
Cia. Sul Mineira de Eletricidade ..............27,20
Cândida Maria Ornelas ......................561,00
Rodrigo Lacerda Júnior ..................50,00
Manuel de Carvalho ......................720,00
José Ramos dos Anjos ......................50,00
Rodrigo Antônio da Silveira ................160,00
Antônio cia Cruz Vieira ..................1.110,00
Antônio José de Freitas ..................180,00
Jorge Americano Silva ....................42,00
Maria cia Conceição Velc,so ................1.380,60
Vegetino Gonçalves (1v Vasconcelos ............126,60

Total ........................4.469,90

ítti	' '	- .	 -.-	-	 -_.4	" .-	.:	- J kd6
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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 julho de 1945

BENEDITO VALADARES Rinuino
Celso Porfirio de Araujo Machado
Edjsoij Aloures da Silva

DECRETO-LEI N. 9 1.321, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre à Secretaria do 1;ijerjoj' o crédito especial de Cr$ 34.262,90.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui
que lhe confere o art. (5.°, n. V, do Decreto-lei federal 11. 9 1.202,::
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 34.262,90 (trinta e quatro mil duzentos e sessenta e dois
cruzeiros e noventa centavos), para pagamento (te despesas feitas cm
exercícios anteriores, sendo Cr$ 5.730,00 com transporte, Cr
27.406,00 com Pessoal e Cr$ 1.126,90, com Diversos, como segue

Alvaro Saturnino de Almeida - Diárias vencidas em

Alexandre Pereira (te Araújo - Transporte de auto-

Augusto Gomes Júnior - Diligências policiais, em

Antônio Rezende - Transporte de autoridades po-

ridades policiais, em	novembro (te 1944 .

1942 ................................

liciais, em junho de 1944 ................
	Cr

750,00

100,00

180,00

novembro (te 1944 ......................	300,00
Antônio de Oliveira Fonseca (Coronel) - Diárias

vencidas em dezembro de 1944 ............	372,00
Adolfo Druhscky (Tenente) - Diárias vencidas em

novembro e dezembro de 1944 ............	640,00
Agostinho José Carlos do Couto (Capitão) - Diá-

rias vencidas em outubro a dezembro de 1944	920,00
Adalberto Anselmo de Ávila (Capitão) - Diárias

vencidas de 1.' de novembro a 29 (Te dezembro
de 1944 ............................	590,00

Aderbal Correia (Ia Silva (2.° Tenente) - Diárias
vencidas no período de 17 a 31 de dezembro de
1944 ..............................	150,00

Antônio Francisco Timóteo (1. 9 Tenente)	Diárias
vencidas em dezembro de 1944 ............	310,00

Álvaro Saturnino de Almeida (Tenente)	Diárias
vencidas em dezembro de 1944 ............	310,00

Américo Fernandes Leão (Capitão) - Diárias ven-
cidas em dezembro de 1944 ................	310,00

Antônio (Te Morais (Aspirante) - Diárias à razão de
Cr$ 5,00, no período de 15 a 30 de dezembro
(te 1944 ............................	80,00

Astolfo Vicente Maria (Tenente) - Diárias vencidas em
dezembro de 1944 ......................	310,00

Aristóteles Garcia do Carmo (Tenente)	Diárias
vencidas em flOVen1t)IO e dezembro de 1944 .

Altino Machado (Major) Diárias vencidas em maio
nos Distritos (te Paulistas, Dores de Guanhaes e
Ramalhete, cm 1944 .............. .

Eduardo de Morais Miranda	Diligências realizadas
a dezembro (te 1944 ....................

Antônio Firmino de Carvalho - Transporte de pre-
sos, em 1944 ........................

Benjamim Constant (te Andrade (Tenente) - Diárias
vencidas em dezembro de 1944 ............

Caetano Retore (Major) - Diárias vencidas em no-
vembro e dezembro (te 1944 ..............

Almiro Morato - Levantamento (te um croquis em 2
cópias de parte da casa do Sr. J. A. de Sousa

Eurico de Alvarenga Mafra (Tenente)	Diárias ven-
cí(las elfl novembro e dezembro de 1944 ......

Edson Teixeira Franco (Tenente)	Diárias venci-
daS eifl setembro a dezembro (te 1944 ........

Edésio I)iniz da Silva (Tenente) -	Diárias vencidas
no período (te 21 a 31 de dezembro de 1914

Eurico de Alvarenga Mafra (Tenente) Despesa
com correspondência postal, telegráfica e tele-
fônica, cm 1944 ......................

Eduardo de Morais Miranda - Expedição (!C corres-
pondência postal e telegráfica, de janeiro a ou-
tubro de 1944 .......................

Francisco Quirino (ia Silva (Tenente)	Diárias
vencidas em (iczeml)ro de 1944

Francisco de Assis Vitela (Tenente) - Diárias venci-
(Ias em novembro e dezembro de 1944 ......

Geraldo Menezes - Transporte de autoridades poli-
ciais, em novembro (te 1944 ..............

Glicério Ramalho Pinto -- Transporte em diligência
policial, em junho de 1944 ..............

Glicério Ramalho Pinto (Tenente) - Diárias venci-
das em novembro e dezembro (te 1944 .

Humberto Silveira	Transporte de autoridades
policiais, em agôsto de 1944 ..............

Hamilton (Te Meio (Tenente) - Diárias vencidas em
dezembro de 1944 ....................

Jorge Salume	Diligências policiais realizadas em
Palmneiras, em 20 de novembro (te 1937 ......

José Lanriano cia Silva	Despesa com transporte de
prêsos, em 1943 ......................

Jofre Lelis	Transporte de autoridades policiais,
em 1944 ..............................

José Godinho dos Santos (1.° Tenente) - Transporte
de autoridade policial, em outubro e dezembro
de 1943	.............................

João Venceslau de Sousa - Diárias vencidas em no-
vembro (te 1944 ......................

José Geraldo Leite Barbosa -- Diárias vencidas em no-
vembro de 1944 ......................

610,00

010,00

2.940,00

1.200,00

310,00

732,00

200,00

610,00

1.220,00

110,00

175,10

43,10

310,00

610,00

140,00

280,00

610,00

100,00

310,00

200,00

200,00

126,00

80,00

300,00

150,00
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João Alves de Brito (Tenente) - Diárias vencidas no
período de 1.0 dc setembro a 30 dc dezembro (te
1944 ..................................

Jorge Marinho da Silva	Diárias vencidas em no-
vembro (lo 1944 ......................

João Alves da Silva (Tenente) -- Diárias vencidas de
outubro a dezembro de 1944 ................

João Martins Pereira (Tenente) - Diárias vencidas
em novembro e dczcmnjji'o de 1944 ..........

Jaime Gotelipe (Tenente)	Diárias vencidas em de-
zembro tie 1944 ..........................

José Carvalho Pereira (Aspirante) - Diárias venci-
das em noveiiibi'o e dezembro de 1944 ........

João Martins Pereira (Tenente) - Diligências rea-
lizadas em Capão Redondo, Município de São fio-
mão, em dezembro (te 1944 ..............

José Meireles - Diárias vencidas em dezembro (te
1944 ...................................

José Anatólio da Cruz (Tenente) - Diárias vencidas
em 17 de novembro a 31 de dezembro de 1944

João Batista Pinto (Tenente) -- Diárias vencidas cai
novembro e dezembro (lo 1944 ............

João Venceslau (le Sousa (Tenente) - Diárias venci-
das cru dezembro de 1944 .............

Jofre Lelis (Tenente)	Diárias vencidas em dezem.-
bro de 1944.............................

José Maria Batista (ia Silva (Capitão)	Diárias ven-
cidas em dezembro de 1944 ..............

José Geraldo Leite Barbosa (Tenente) -- Diárias ven -
cidas em dezembro de 1944 ..............

João Batista de Castro (Tenente) - Diárias vencidas
em novembro e dezembro de 1944 ............

Jorge Marino da Silva (Tenente) - Diárias vencidas
em dezembro de 1944 ......................

José Meireles (1. Tenente) - Despesa com telefone-
mas em serviço público, no período de 5 de julho a
11 de novembro de 1944 ................

José Muiler Gracioso (Tenente)	Diárias referen Les
a novembro e dezembro de 1944 ..........

José Magalhães de Paiva - Correspondência postal
no período de 7 de dezembro de 1943 a 31 de
dezembro de 1944 .........................

Lindolfo Moreno - Fornecimento de medicamentos
ao soldado Vaiter Teixeira, em 1943 ........

Lafaiete Ferreira da Costa -- Transporte de auto-
ridades policiais, em outubro de 1943 ........

Lupércio Nunes Taveira - Diárias vencidas em 8
de novembro a 12 de dezembro de 1944 ......

Lourival Silveira (Major) - Diárias vencidas cm 1.0
a 23 de dezembro de 1944 ................

Lindorifo Cándiclo de Oliveira (Tenente) - Diárias
vencidas em dezembro (te 1944 ............

Manuel (te Carvalho (Tenente) - Diárias vencidas cm
agôsto a novembro de 1944 ..............

Mário Soares Vargas (2. <> suplente de Delegado)

1•-

Diligências policiais, em 1944 ..............

Orozimho Rodrigues Corsino	Diárias vencidas de

	

.210,60	outubro a dezembro de 1944 ..............
Pedro Pereira da Silva (Tenente) - Diárias venci-

	

150,00	(Ias em dezembro de 1944 ................
Pedro Ferreira tios Santos (2.° Tenente) - Diárias

	

920,00	vencidas de outubro a dezembro de 1944 ......
Randolfo Silva (Capitão)	Diárias vencidas em

	

610.00	dezembro de 1944 ......................
Raul Fróis Sausmikat (1. 1 Tenente) - Diárias vencidas

	

310,00	em setembro a dezembro de 1944 ............
Raul Gomes (1. 9 Tenente) - Diárias vencidas em

	

610.00	(l('Zeml)rO de 1944 ......................
Sebastiiio Pinheiro (Ia Silva (Tenente) - Diárias ven-

cidas em dezembro dc 1944 ..............

	

200,00	'Sebastião Pinheiro da Silva (Tenente) - Despesa
com correspondência postal e telegráfica, de 16

	

310,00	de julho de 1942 a 20 de outubro de 1944 .
Washington Dias Aragão (Tenente) - Diárias venci-

	

450,00	tias de 1.0 de novembro a 30 de dezembro de
1944	..............................

	

610,00	Gabriel Teixeira de Oliveira - Transporte de prê-
sos, CIII (iCzdfllbI'o de 1944 ................

	

310,00	.lofre Lelis (21 Tenente)	Despesa com a corres-
pondência oficial, registrada, no período de 21 de

	

310,00	maio a 22 de dezembro de 1944 ............
José Otoni (lo Nascimento - Transporte de diligên-

	

210,00	cia policial, eia junho de 1944 ............
Lauro Machado -- Transporte de Guaratinga a Ca-

	

150,00	tiara, em 1944 ........................
Manuel (le Carvalho (Tenente)	Diárias vencidas

	

300,00	em dezembro de 1944

530,00

920,00

310,00

920,00

310,00

1.220,00

310,00

310,00

180,00

600,00

400,00

138,90

324,00

160,00

310,00

Total ........................34.262,90

Art. 2.° -- Revogam-se as disposições ema contrário, entrando
êste Decreto-lei eia vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 12 de julho de
1945.

BENEDITO VAI.ADARES RIBEIRO
Celso Poifirio de Araujo Machado
Edisoji Alvores da Silva

DECRETO-LEI N.° 1. 322, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 7.798,00

O Governador tio Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lia' confere o art. 6., n.° V, do Decreto-lei federal n.9 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria do Interior, o crédito es-
pecial de Cr$ 7.798,00 (sete mil setecentos e noventa e oito cru-

zeiros), para pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores,
como segue

150,0)

1 36,60

300,00

52,20

201,00

150,00

396,00

276,00

310,00

1.220,01)
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Cr$
Adélia Aleixo 1 .225,00
Geraldo Guimarães ......................600,00
Carlota Teodora Comes ..................5.373,00
Genadil da Cunha Rainaldes ................300,00
José Rodrigues da Costa ..................300,00

Total ................7.798,00

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 julho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! irio de Araujo Machado
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.323, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre ô Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 2.683,60

O Governador do 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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito espe-
cial de Cr$ 2.683,60 (dois mil seiscentos e oitenta e três cruzeiros
e sessenta centavos), para pagamento aos seguintes

Cr$
Cia. Fôrça e Luz Cataguazes-Leopoldina 44,60
MariaMaria Conceição de Oliveira ..................714,00
Maria Marques da Fonseca .................. 1.044,00
José da Silva Braga .....................00,00
Cerqueira Pereira & Cia....................98,00
Demóstenes da Silva Neiva ..................183,00

Tolal ..............2.683,60

Art. 2.' - Revogam-se as disposiçoes eni contrário, entrando,
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porf irio de Araujo Machado
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.324, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre á Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1 .656,00

O Governador do Estado de 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 aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
'cial de Cr$ 1.656,00 (um mil seiscentos e cinqüenta e seis cru-
zeiros), pala pagamento aos seguintes

Cr$

Abílio Magalhães de Sousa ..................1 .056,00
Prefeitura Municipal de Januária ..............600,00

Total ................1 .656,00

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
•êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porf irio de Araujo Machado
Edisoii Alvores (1(1 Silva

DECRETO-LEI N.° 1.325, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre c' Secretaria do Izmlcriori o crédito especial de Cr$ 26.805,50

O Governador do Estado de 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, (11€

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito espe-
cial de Cr$ 26.805,50 (vinte e seis mil e oitocentos e cinco cru-
zeiro; e cinqüenta centavos), para pagamento de despesas feitas
em exercícios anteriores, sefl(lO Cr$ 20.021,40, com Pessoal, Cr$
732,40, com Transporte, e Cr$ 6.051 .70 com Diversos, como segue

Cr
Artur Borges Neto Vencimentos como Juiz Munici-

pal cio antigo têrnio de Corinto, em disponibi-
lidade renuncrada, em conseqüência (lo Decreto-
tei n.° 1.058, de 31 de dezembro de 1943, icferen-

	

les ao exercício (te 1944 ................	9.660,00
Antônio Clara	Limpeza, asseio, etc., no foruin de

	

Piranga, no 4.° trimestre de 1944 ..........	150,00
Aluisio Feio (le Magalhães Comes - Inspeção de car-

tórios de paz de distritos (te Aiuruoca, em 1944
	

250,00
Antônio Pereira de Siqueira	Limpeza, asseio, etc.

do foruni de Passa Quatro, de 12 de junho a 12 de

	

setembro de 1944 ....................	150,00
Alfredo Marques de Azevedo	Indenização de (les-

nesas com seu transporte a Aimorés, em 1944
	

152,40
Cia. Luz e Fôrça hulha Branca - Fornecimento de

luz ao foruni de Sete Lagoas, no 49 trimestre de

	

1942 ..............................	61,20
Cia. Luz e Fôrça Hulha Branca - Fornecimento de

	

luz ao forum de Bonfim, em 1944 ..........	241,80
'Cia. Sulmnineira de Eletricidade -- Fornecimento de

luz ao fortim de Cambuquira, de outubro a de-

	

zembro (te 1944 ......................	41,70
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Cia. Sulmineira de Eletricidade - Fornecimento de
luz ao forum (te Três Corações, no 4. 1 trimestre
de 1944	............................

Cia. Industrial Ouropretana de Tecidos, Fôrça, Luz
e Telefones -Fornecimento de luz ao forum (te
Ouro Prêto, em 1944 ....................

Cia. Luz e Fôrça Hulha Branca - Fornecimento de
luz ao forurn de Sete Lagoas, no 4.° trimestre (te
1944	............................

Coutinho e Pena - Fornecimento de luz ao forum (te
Caratinga, em 1944

Cia. Geral de Eletricidade, S/A - Fornecimento de
luz ao forum (te Guaxupé, no 4. 1 trimestre de
1944	............................

Cia. Fôra e Luz Aiuruoca, S/A.	Fornecimento
(te luz ao forumn (te Aiuruoca, no 2. 11 semestre (te
1944

Cia. Fôrça e Luz de Dores do Indaiá - Forneci-
mento (te luz ao fortim (te Dores do Indaiá, no
4.° trimestre (te 1944 ....................

Cia. Sulmineira de Eletricidade	Fornecimento (te
luz ao forum de Paraisópolis, no 4. 1 trimestre de
1944	...............................

Cia de Tecidos Pitanguiense-- Fornecimento de luz
ao forumn de Pitangui, em 1943 e 1944 ......

Cristiano Rocha	Aluguéis (lo prédio onde se insta-
laram os serviços forenses de Brasília, em 1944

Cia. Fôrça e Luz (te Inhapiin - Fornecimento de
luz ao foruin de Inhapimn, em 1944 ..........

Departamento de Eletricidade (te Uberaba - Forneci-
mento de luz e água ao foi-um (te Uberaba, em
dezembro de 1944 ......................

Delane Costa Ribeiro -- Ispeção de 2 Cartórios de Paz
(te Distritos (te Bom Despacho, em 1944 ......

Emprêsa Luz e Fôrça (te iIaiihuaçu	Fornecimento
de luz ao forumn (te Manhuaçu, cmii 1943 ......

Emnprêsa F'ôrça e Luz de Vigia - Fornecimento de luz
ao forumu de Alnienara, 1943 ..............

Eliseu de Oliveira Viana	Inspeção cm 16 Cartórios
de Paz de Distritos de Teófilo Otoni, cm 1943

Emprêsa Fôrça e Luz Ferrense - Fornecimento (te
luz ao forum (te Ferros, no 2. 0 semestre de 1944

Eliseu de Oliveira Viana - Inspeção (te 10 Cartórios
e Paz de Distritos de Teófito Otoni, em 1944

Francisco Moreno Dalia Escrivão do Crime do têr-
mo de Aiuruoca - Despesa com a correspondência
criminal de seu Cartório cm 1944 ..........

Hélio de Castro Cunha - Inspeção de 2 Cartórios de
Paz (te Distritos (te Jacuí, em 1944 ..........

Irineu Tôrres Brochado - Aluguel do prédio onde se
acha instalado o foi-um de Paracatu, em dezembro
de1943 ............................

Juvêncio Carneiro Sobrinho - Inspeção de 5 Cartó-
rios de Paz, (te Distritos de Alto Rio Doce, em
1944	...............................

Luiz Barbosa Aluguéis (te prédio onde se acham ins-
talados os serviços forenses (te Capelinha, de 20
de dezembro (te 1943 a 20 de dezembro de 1944

Luiz Felipe de Castro	Transporte e 3 diárias ven-
cidas ciii Varginha, em dezembro de 1944 .

Moreira Barbosa e Cia. - Fornecimento de luz ao
fortim de Alto Rio Doce, em	1944 ..........

Mauro (Ia Silva Gouveia - Diárias no período de 15
(te março a 31 de dezembro de 1944 ........

Nabor Antunes (te Freitas Vencimentos como Juiz
Municipal do antigo têrmo de Pedro Leopoldo,
em disponibilidade remunerada, em conseqüência
do Decreto-lei n. 1.058, de 31-12-1943, no período
de 1. (te janeiro a 17 de março de 1944 ......

Osmar Vieira Braga - Expedição de correspondência
criminal do seu Cartório, de 1938 a 1943 .

Oscar (te Oliveira Lima Despesa com transportetransporte ao
têrmo de Esmeraldas, em julho de 1944, a fim de
presidir a 2•q sessão (10 júri ................

Rubens Eulálio de Sonsa - Inspeção feita num Cartó-
rio de Paz do Distrito de Cabo Verbe, em 1943

Robertson Pinto Coelho	Inspeção (te 1 Cartório (te
Paz (te Distrito Rio Novo, em 1944 ..........

Sutil Perímeio Diárias vencidas cm Diamantina e des-
pesa it transporte, em agôsto e setemimbro (te 1944,
para asssitir audiência do julgamento (te tilil pro-
cesso crime ........................

Teodomiro José Pimenta - Inspeção do Cartório de
paz (10 distrito (te Manga, em 1944 ..........

Cia. Luz e F'ôrça Hulha Branca - Fornecimento de
luz ao fortim (te Diamantina, no 4 • 9 trimueslie de
1944	..............................

Total ......................

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

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de julho de 1945.

BENEDITO V.'LAD\HES Rmnamno
Celso Porf frio de Anoz jo Machado
&ltson Alvores da Silva

DECRETO-LEI N. 1.326, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre à Secretaria (10 Interior o crédito especial de Cr$ 74.439,90

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o ad. 6.°, n. V, do Decreto-lei federal 11. 9 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

36,70

360,00

526,70

5.820,00

2.066,20

111,00

220,00

50,00

50,00

247,20

50,00

61,20

26.805,50

197,0

334,50.

61,20

735,00.

229,50

132,10

(i1,2(I

18,00

405,50

1.800,00

183,60

37,20

100,0i)

132,00,

13,50

800,00

78,00

500,00

78,10

100,00

250,00

250,00



Almoxarife-pagador geral da Fôrça Policial - Diárias
de marcha a diversos, de junho a julho de 1944

Almoxarife-pagador geral da Fôrça Policial Diárias
de marcha e abono familiar a diversos, em novem-
bro e dezembro de 1944 ................

Almoxarife-pagador do 5." B. C. M. (2.' Tenente) - -
- Sôldo, etapas e diárias (te marcha, em dezembro

(te 1944	..............................
Almoxarife-pagador geral da Fôrça Policial ----- Venci-

mentos a que tiveram direito as praças do 10.'
B. C. M., Joviano P. Marques e João M. Azevedo,
cai dezembro (te 1944 ..................

Antônio Honório (te Sousa	Transporte e bagagem,
eia dezembro etc 1944 ....................

Almoxarife-pagador geral da F'ôrça Policial - Abono
familiar a diversos, em dezembro (te 1941 ......

Atílio Fahiere (Tenente)	Ajuda de custo em de-
zembro (te 1944 ........................

Alexandre Pereira (te Araujo	Fornecimento dc trans-
porte a autoridades policiais, em dezembro (te 1944

Antenor Ferreira de Assis (Cabo) -- Abono familiar
(te fevereiro de 1942 a setembro (te 1944 ......

Antônio Alves (te Sousa - Transportes (te autoridades
policiais, em	1944 .......................

Antônio Carlos (te Castro Filho --- Despesa com trans-
porte e bagagem, em julho (te 1944 ..........

Antônio Soares da Cruz (3.° Sargento) --. Despesa com
tratamento médico, (te acôrdo com oart. 136, do
reg. vigente, de setembro a 30 (te dezembro de
1944	................................

Benedi t o dos Santos (Soldado) --- Vencimentos rio pe-
rido de 16 (te abril a 17 de junho de 1944 C (te 21
de setembro a 30 (te dezembro de 1944 ........

Benedito Gahlino (Soldado) - Transporte em dezcmri-
bro de 1944 ..........................

Cristóvão Severiano (te Araújo (2.' Tenente) --- Adi-
cional de 10 % por tempo de serviço, (te 7 (te
dezembro (te 1944 a 31 (te dezembro de 1045

Companhia Indústria e Viação (te Pirapora - - Trans-
porte fornecido a elementos da F'ôrça Policial, eia
julho de 1943 ..........................

Celo Nogueira Godinho (Cabo) - - Traasnort eni
agôsto de 1943 ........................

Companhia Geral de Eletricidade - Luz ao Quartel do
iO.' B. C. M., em outubro de 1944 ..........

336,00

168,40

183,01)

69,7(1

188,00

39,70

180,00

40,00

487,51)

106,00

100,00

468,81)

435,90

168,00

1 .106,80

63,11)

524,00

391,00

- 40 -	 -ii

Art . 1.° -- Fica aberto à Secretaria do interior o crédito espe-
cial (te Cr$ 74.439,90 (setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e
nove cruzeiros e noventa centavos), para pagamento (te despesas
feitas em exercícios anteriores, sendo Cr$ 15.047,30 com Pessoal,
Cr 47. 646,50 com Transporte e Cr 11.746,10 com Diversos, como
segue

Augusto Braga (1.' Cabo) - Abono familiar referente
a dezembro de 1943 ....................

Alberto Lima (Cabo)	Abono familiar de 9 a 3() (te
dezembro de 1943 ......................

Augusto José Ferreiro	Abono familiar referente a
dezembro de 1943 ......................

Almoxarife-pagador (lo 10.' B. C. M. - Abono fami-
liar ao músico de 3.' classe Mozart Correia e ao
soldado Alexandre Francisco de Carvalho, de Se-
tembro a dezembro de 1943 ................

Alonso França da Silva (Soldado)	Abono familiar de
setembro a dezembro (te 1943 ............

Afrânio Santa Rosa Rodrigues (2.° Sargento) - Des-
pesas com transporte e bagagem, em fevereiro de
1944	................................

Antônio Meira (2.° Tenente) - Transporte em junho
de 1944 ............................

Antônio Nicoinedes da Silva (1.° Cabo)	Luz e expe-
diente da diligência ele Correia ele Almeida, em
outubro de 1944 ........................

Antônio José Donsingues (Soldado)	Transporte e ba-
gageni, em novembro (te 1944 ............

Antônio Augusto (Cabo)	Transporte em julho de
1944	..............................

Alberto Rezende -- Transporte de autoridades poli-
ciais, em agôsto (te 1943 e novembro de 1944

Antônio Nicomedes da Silva (1.' Cabo) - Luz e expe-
diente da diligência de Correia (te Almeida, cai
dezembro de 1944 ......................

Antônio Patilino Prates -- Transporte fornecido à F'ôm--
ça Policial cai (lezemubr() de 1914 ..........

Almoxarife-pagador (lo 1.0 B. C. M. -- Diários de mar-
cha e abono familiar a praças daquele Batalhão,
(te julho a dezembro de 1944 ..............

Almoxarife-pagador geral da Fôrça Policial - Abono
familiar vencido pelas praças José (los Reis (3.") e
Olavo Megre, em 1943 e 1944 ..............

Ademar Estrêla (2.' Tenente) --Ajuda de custo vencida
(te 1.0 a 6 (te dezembro de 1944 ............

Almoxarife-pagador do 1.' B. C . M -- Sôldo, etapa e
abono familiar a diversas praças daquele Batalhão,
ciii dezembro (te 1944 ..................

Antônio Moura (Cabo) -- Despesa com transporte em
novembro de 1944 .......................

Almoxarife-pagador geral da Fôrça Policial - Diárias
de marcha a diversos, de junho a agôsto (te 1944

C r

17,10

11,70

15,10

227,10

101,10

62,00

50),0i)

30,00

68,00

192,00

275,00

15,00

725,40

126,30

1.167,00
Companhia Mineira de Eletricidade --- Energia dê-

	

120,00	trica e luz ao Quartel do 2.' B. C. M., eni outu--
firo de 1944 ..........................271,80

Companhia Luz e Fôrça Hulha Branca -- Luz fome-

	

209,00	cida ao Quartel (lo 3." B. C. M., ele janeiro a
setembro de 1944 ....................1.974,70

	

130,00	Companhia Industrial Aliança Bondespachense
Energia elétrica fornecida ao Quartel (10 7.' B.

	

128,00	C. M. em outubro de 1944 ................30000
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264,50

718,40

70,00

84,00

536,30

204,80

269,00

96,00

5.301,00

45,30

24,40

103.50

43,00

72,00

183,00

5.034,50

1(;0,00

123,51)

5,00

408,00

1.295,00

162,00

Companhia Mineira dc Eletricidade - Energia for-
necida ao 2. 9 B. C. M., cai novembro de 1944

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de
luz ao Quartel do 10.0 B. C.	 novembroM., em novro e
dezembro de 1944 .......................

César Fagundes (1.° Cabo) -	 mTransporte e bagage,
Cm dezembro de 1944 ........................

Carlos Gonçalves (Soldado) -	 agemTransporte e bagagem,Cm	dezembro (te 1944 ........................
Companhia Luz e Fôrça Hulha Branca - Forneci-

fliento (te luz ao Quartel do 30 B. C. M., (te outu-
bro a dezembro de 1944 .......................

Companhia Industrial Aliança Ilondes pachense	Ener-gia ( , tétrica fornecida ao Quartel do 7.° B. C. M.,clii dezembro de 1944
Contador-pagador do Corpo de Bombeiros - Abono e

gratificação de reenganjamento de	 raçasas diversas p,
referentes q 1944 ............................
Cia. Fôrça e Luz Hidrelétrica Fornecimento de
luz ao Quartel Policial de Tiradentes, em 1944

Dimé(les D'Agoslini - Fornecimento (te transporte a
autoridades policiais, em 1943 e 1944 ..........

Durvalino Rodrigues Cordeiro	10 Sargento -
Custeio de luz do Distrito Policial de Ferros, (te

a (leZemi)rO de 1944 ..............
EUCIi(JCS Aaiunes Siqueira - 3•0 Sargento	Ahorio fa-

miliar referente a dezembro de 1943 ..........
Eduardo Paulo de Sousa	Importância descontada in-

devidainente em seus vencimentos de mrlaio a julho
de1943 ....................................

Elpídio Girino índio do Brasil - Soldado Aclicioniis
referentes a setembro, outubro, novembro e (Ieze(u-
bro de 1943

Eurico Vieira Silva	Transporte, em
..........................

 dezembro de

.....................................Expe(lito Vitorjno da Costa	Soldado - Vencinjeis-
tos referentes a (lezeII1l)io (te 1944 ............

Emprêsa de Transportes "Martins Neto" - Transporte
de autoridades policiais. em	1944 ..........Emprêsa Auto Viação "Zé Rosinha" - Transporte de
elementos policiais, cm outubro e fevereiro (te
1944	......................................

Francisco Soares da Costa	Soldado - meios sôldos
(te que ficou privado, de agôsto a novembro de
1943 ........................................

Fernando Raim - Fornecimento de luz ao destaca-
mnento de Chácara, em novembro de 1944 ......

Francisco Monteiro	Fornecimento de transporte a
autoridades policiais, em junho de 1944 ........

Fritz Durcks -- Fornecimento (te transporte a elemen-
tos (la Fôrça Policial e bagagem, ema dezembro de
1944 .............................................

Gemido Ambrósjo - Soldado - Transporte e baga-
gem, em setembro de 1944 ...................

Geraldino Teodoro de Alcantara	Soldado - Trans-
porte e bagagem, eia outubro de 1944 ........

Geraldo Esteves da Silva 2.° Tenente - Ajuda de
custo (te 1 a 15 (te novembro, 1 a 6 (te dezembro
e 15 de dezembro (te 1944 ................

Geraldo Magela - Soldado - Transporte e bagagem,
em julho e dezembro de 1 ,344 ..............

Geraldo Esteves da Silva - 2.° Tenente	Transporte
em novembro e dezembro (te 1944 ........

Guilhermino Vieira (te Faria - Cabo - Transporte
em outubro ..........................

Geraldino Teles Montenegro - Aspirante - Ajuda (te
custo vencida no período (te 28 a 31 de dezembro
de 1944 ..............................

Inácio Loiola Pinto	Transporte de elementos da
Fôrça Policial, em	1941, 1943 e 1944 ........

José Augusto Botelho -- 2. Tenente - Adicionais (te
II) rfcrentes ao período de 28 (te outubro de
1944 a 7 de liIal'ÇO de 1945 ..................

José Rosa de Meira Capitão - Adicionais de 10 %
referentes ao período de 24 de julho a 31 (te
dezembro de 1943 e de 1.0 a 16 de janeiro de 1944

João de Deus Oliveira Cabo -- Descontos eni seus
vencimentos a favor do Hospital Militar, em ou-
tubro (te 1943 ........................

João (te Ávila Braga - Soldado-músico de 2. 1 classe
- Vencimentos de setembro a dezembro de 1943

João Marques - Soldado, corneteiro-tamborista -
Abono familiar referente a 1. de setembro a 30 de
dezembro de 1943 ......................

Jovelino Ulhoa de Castro	Transporte em junho de
1943	..............................

José Patrocínio de Morais	Descontos feitos em
seus vencimentos em novembro e dezembro (te
1942	..............................

José Petreca	Soldado	Abono familiar ema dezem-
bro de 1943 ..........................

José Sérgio de Barros - Vencimentos referentes ao
período (te 2 de novembro de 1938 a 19 de julho
de 1939	............................

José Martins Pereira - 3•1' Sargento - - Transporte e
bagagem em janeiro e fevereiro de 1942 ......

João (Ia Silva Corsino - 1.0 Cabo - Transporte e ba-
gageru em setembro de 1944 ..............

José Galvino Filho - Soldado - Transporte em no-
vembro de 1944 ........................

Joaquim Juvêncio da Silva -- Soldado - Transporte
agôsto (le 1944 ........................

José Pinto da Silva - Transporte em dezembro (te 1944
José Eleutério da Rocha - Soldado - Transporte em

outubro (te 1944 ......................
José Francisco da Silva - Soldado - Transporte em

agôsto de 1944 ........................
Joaquim Botelho de Miranda - Transporte de autori-

dades policiais, em dezembro de 1944 ........

72,0&

440,00

128,00

78,00

168,00

80,00

21 .907,20

370,80

696,00

67,50

551,40

134,20

300,00

222,20

15,10

274,00

1.462,00

132,00

196,00

188,00
56,0U

144,00

120,00

136,00
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José Avelino de Sousa	Cabo	Despesas com trans-

porte em outubro, novembro e dezembro de 1944
José Apolônio Pereira -- Soldado	Transporte e ba-

gagem, em fevereiro e julho de 1944 ..........
Joaquim Botelho de Miranda -- Transporte de ele-

nientos policiais, de julho a novembro de 1944
José Gonçalves de Oliveira Filho	3.1 Sargento -

Transporte em julho de 1944
José Augusto Vieira - Transporte e bagagem do Cabo

Antônio José Teixeira, em dezembro de 1944
José Jerônimo Simplício	Soldado - Transporte em

abril de 1944 .........................
José Valadão - Soldado -.- Abono familiar de 24 de

setembro de 1943 a 30 de dezembro de 1944 .
José Matos - Soldado	Importância descontada de

seus vencimentos para tratamento hospitalar, em
1943	..............................

JoSo de Assis Lima -- Soldado -- Abono familiar de
de junho de 1942 a 30 de dezembro de 1944

José Aires Vieira - 1.0 Cabo	Sôldo e gratifica-
----ÇO (te reenganjado, de 17 de maio de 1940 a 7 de

março de 1944	........................
José Alves de Paula	Tronsporte de elementos da

Fôrça Policial, em julho e dezembro de 1944 .
José Francisco dos Santos - Cabo	Transporte e

bagagem em julho (te 1944 ................
José Romão .Júnior - 1. 1 Cabo - Transporte e baga-

gein em julho e agôsto (te 1944 ............
José Leão dos Santos -- Transporte e bagagem, em

julho de 1944 .........................
Joaquim Botelho de Miranda - Transporte de ele-

mentos da Fôrça Policial (te janeiro a fevereiro
(te  1944	............................

Luiz Moreira (te Oliveira	1.9 Tenente - Adicionais
de 10 % referentes ao período de 30 de novembro
de 1944 a 31 (te dezembro (te 1945 ..........

Lauro (te Sousa Reis - Soldado - Sôldo (te 30 (lias,
em 1943 ..................................

Manuel Antônio Ferreira - Adicionais de 10 % de
29 (te maio de 1943 a 16 de janeiro de 1944 .

Mário cio Carmo -- Soldado - Vencimentos no pe-
ríodo de 28 de novembro de 1933 a 7 de julho
(te 1944	.........................

Natal (te Medeiros	2.° Sargento reformado - Meios
sôldos (te que ficou privado em outubro, novembro
e 5 (lias de dezembro de 1943 ..............

Nestor Alves (te Oliveira --- Soldado - Transporte e
bagagem, em	junho de 1944 .................

Oziris Letis Pereira Trindade	Soldado - Transporte
e bagagem, em novembro de 1943 ............

Opitato Fidelis dos Santos -- Transporte tara baga-
gem do 2. 11 Sargento Afonso (te Macedo, cm outu-
bro de 1944 .............................

Paulo Fragoso - 3.° Sargento - Abono familiar para
sua espôsa de 1. 1 a 30 de dezembro (te 1943 .

Prefeitura de Barbacena - Fornecimento (te energia
elétrica ao 9•9 B. C. M., de setembro a dezembro
de 1944	............................

Pagadoria do 1.0 B. C. M. - Expedição (te corres-
pondência postal (te dezembro de 1944 ........

Pagadoria do 3. 1 B. C. M. - Expedição de corres-
pondência postal de junho a novembro de 1944

Pagadoria cio S. S.	Expedição (te correspondência
postal de outubro a dezembro de 1944 ........

Pagadoria do 9. B. C. M.	Expedição de corres-
pondência postal telegráfica, em (tezembl'O (te

1944	............................
Pagadoria do 5. o B. C. M.	Expedição (te corres-

pondência telegráfica, em dezembro (te 1944 .
Pagadoria do 7•9 B. C. M. -- Expedição (te correspon-

dência postal e telegráfica, em dezembro de 1944
Pagadoria do 1). 1. - Despesa com prontopronto pagamento,

em dezembro de 1914 ....................
Pagadoria do 3. B. C. M.	Despesa com a corres-

pondência 1)05101, em dezembro (te 1944 .
Prefeitura Municipal de Lavras - Aluguel de casa

ocupada pelo S. Q B. C. M., no período de 30 (te
dezembro de 1937 a 21 de fevereiro (te 193$

Pagadoria do IO. Q B. C. M. - Despesa com corres-
pondência postal, em novembro de 1944 ......

Pagadoria do 8.° B. C. M. - Despesa de pronto paga-
mento, em dezembro de 1944 .............

Pagadoria do 2. B. C. M.	Despesa com a enfer-
maria daquela unidade, de outubro a dezembro
(te 1944	............................

Pagadoria do 8.° B. C. M. - Despesa com a corres-
pondência telegráfica, em dezembro (te 1944

Pagadoria do 10.° B. C. M. - Expedição de corres-
pondência postal, em dezembro (te 1944 .

Prefeitura Municipal de Matipó - Despesa com
transporte de praça e bagagem, em junho e agôsto de

1944	................................
Pagadoria do 3.° B. C. M.	Despesa com a enfer-

maria daquela unidade, em outubro e dezembro
de 1944 ..............................

Pedro Jonas Dias (Soldado) - Vencimentos e abono
familiar de 21 de setembro a 30 (te dezembro (te
1944	................................

Pedro Ribeiro cia Costa (Soldado) - Vencimentos (te
dezembro de 1944 ......................

Pedro Paulo de Sousa (Soldado)	Vencimentos de
dezembro (te 1944 ......................

Pagadoria do 3•0 B. C. M.	Correspondência tele-
gráfica, em dezembro de 1944 ............

Pagadoria do 3•1 B. C. M.	Correspondência tele-
gráfica, em junho de 1944 ................

Prefeitura Municipal de Unai - Transporte de praças,
em 1944 ............................

Raimundo Lopes (2. 1 ) (Aspirante) - Ajuda de custo
vencida nos dias 11 a 21 de dezembro de 1944

256,00

56,00

1.532,00

50,00

14,40

100,00

449,70

123,70

288,40

633,10

81,00

100,00

184,00

100,00

1.512,90

1.349,00

65,00

707,70

627,00

16.4,00

112,00

188,00

51,60

25,20

828,80

29,00

203,0(1

14,60

156,50

8,40

129,4(1

750,00

99,60

510,00

107,60

151,1(1

600,00

24,70

120,50

280,0(1

600,00

290,40

87,40

216,10

41,50

116,30

633,60

220,0(1

1
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Rogério Ferreira (Cabo) - Vencimento referente ao
período de 17 de abril a 17 (te junho e de 21 de
setembro a 30 de dezembro de 1944

Sebastião Machado de Oliveira (Soldado) - Abono
familiar de 24 de setembro a 30 de dezembro de
1943 ......................................

Serviço de Fôrça, Luz e Águas de Uberaba	Forneci-
mento de luz e égua ao Quartel do 4•0 B. C. M.,
em outubro (lo 1941 ......................

Serviço de Fôrça, Luz e Águas (te Uberaba - Forneci-
mento de luz e água ao Quartel do 4•9 B. C. M,,
em novembro e dezembro de 1944 ..........

Saul Alves Martins (Aspirante) - Abono familiar, cio
dezembro de 1944 ..............................

Sebastião Patrício dos Montes Sôldo e gratifica-ção no período de 1.0 de setembro a 30 de clezein-
bro de 1944 ...............................

Wan(-lerjick Rodrigues da Silva (3. v Sargento)	Trans-porte, em dezeflhJ)ro de 1944 ..............
Washington Leôncio Cornélio	Ajuda de custo vencida

em 14 e 15 de dezembro (l( 1944 ............
Wilson Martinho Dias ( Soldado)	Abono familiar, eni

dezembro (te 1944 ..............................
Cia. Indústria e Viação de Pirapora -- Transportes

fornecidos em 1944 .......................
Cia. Indústria e Viação de Pirapora - Transporte

de elementos (Ia Fôrça Policial, em 1944 ......
Fábrica Matriz S. .José, de Muzambjnlio Forneci-

mento de água ao 10.° B. C. M., dc Outubro a de-
zembro (te 1944 .............................

Inácio Loiola --- Transporte de a
utoridades policiais,em dezeinbio de 1J44 ......................

João Batista cios Reis (2. 1 Tenente)	Gratificação (te10 Ve, no período (lo 19 de julho a 13 de agôsto
de1944 ........................................

José Venãncjo de Oliveira (Soldado) - Transporte e
bagagem, em noveml)ro de 1944 ...........Otílio Martins Gomes (30 Sargento)	Abono familiar

. . ,

referente a dezembro de 1943 ..............
Pagadoria do D. I. - Funeral do	 JSoldado J. Xavier,

em dezembro de 1944 ......................

Total .......

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfijio de Araújo Machado
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.327, DE 12 DE JULHO DE 1945

553,10	,lbie a Secretaria dos Finanças o crédito especial de Cr$ 197.860,90

() Governador do Estado (le Minas Gerais, usando (Ia atribuição
192,70	que lhe confere o ad. (L, n.° V, do Decreto-lei federal n. I 1.202,

de $ de abri] (te 1939,  decreta
Ar.t 1." - Fica aberto, à Secretaria (Ias Finanças o crédito

340,50	especial de Cr 197.860,90 (cento e noventa e sete mil oitocentos
e sessenta cruzeiros e noventa centavos), para pagamento à Compa-
nhia Fôrça e 1 u5, (te Minas Gerais, proveniente de iluminação pá-

713 00	htica da Capital no mês de dezembro (te 1944.
Art. 2.0	flevogam-se as disposições cio contrário, entrando

35,00	este Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de julho de 1915.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N. 0 1.328, DE 12 DE JULHO DE 1945.

Abre, à Secretaria das Finanças, o crédito especial de Cr$ 8.848,30.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6., n. 9 V, do decreto-lei federal 11. 0 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. 0 Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 8.848,30 (oito mil oitocentos e quarenta e oito cruzeiros
e trinta centavos), para pagamento dos seguintes:

Cr$

Alberto Vieira ........................132,00
Deu izar de Sonsa Oliveira ....................796,00
Raimunda Soares (Ia Rocha ..................333,30
Manuel Sanipaio ..........................432,00
Jorge Alves Cosia ........................1.050,00
Fs()óliO (te Américo Alfredo Amaral ............512,00
Maria Elisa Soares da Silva ..................1.100,00
Jorge Mubarack ..........................300,00
José Maria da Silva ......................245,10
Roberto Assis Pinto ......................36,00
Aloisio Ladeira ........................651,40
Rui Maria Junho ........................28,80
Antônio Alvares Cordeiro ..................980,40
Cecilia Gonçalves Ornelas ....................92,20
Leopoldo Vieira ........................244,00
Cia Telefônica Brasileira ..................549,30
Geraldo Mendonça de Oliveira ................715,80
Adolfo Corrêia (la Silva ....................50,00
Pedro Costa ..........................600,00

8.848,30

228,00

376,00

40,01)

15,00

209,40

639,20

750,00

235,20

74,6(1

60,00

25,20

100,00

74.439,90

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de julho
'de 1945.
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Art. 2.° -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de julho de

1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Edisoji Alvares da Silva.

DECRETO-LEI N." 1.329, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre à Secrclari(7 (/as Finanças o crédito especial de Cr$ 4.192,70.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuiçõo
que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do decreto-lei federal n. 9 1.202,de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0	Fica aberto, à Secretaria das Finanças, o crédito
especial de Cr$ 4.192,70 (quatro mil cento e noventa e dois cruzei-
ros e setenta centavos), para pagamento de despesas feitas emexer-
cícios anteriores, como segue:

Antônio Ferraz de Brito Cr$....................240,00
Ovídio Antônio Tavares .....................17,30
Edidon Mialaret ..........................900,00
Bento Xavier Carneiro......................125,90
Honório Honorino de Sousa ..................300,00
Henriques lemini ............................54,00
Prefeitura de Bom Jesus do Galho ..............1 .575,00
Samuel Campos Paiva ........................78,00
Roldão de Almeida .............................15,00
José Maria Fonseca .........................480,00
Raimundo Nunes Mourão .......................31,20
João Antônio Filho .........................57,60
Luiz Lodi ..........................12,00

4.192,70
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando és-

te decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de julho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edisoji Alvares da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.330, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Educação e Saúde Pública, o crédito especial de
Cr$ 224.305,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.°, n. V, do decreto-lei federal ii. 1.202, de 8
de abril de 1939, decreta:

Art. 1 - Fica aberto, à Secretaria da Educação e Saúde Publi-
ca, o crédito especial de Cr 224.305,00 (duzentos e vinte e quatro
mil, trezentos e cinco cruzeiros), para pagamento (te vencimentos (te
funcionários a serem contratados pela Diretoria de Saúde Pública,
como segue:

Cr$
5 médicos para o Serviço Médico-Escolar da Capi-

tal, a Cr$ 17.372,00 ....................86.860,00

5 médicos para o Serviço Médico-Escolar, do Inte-
rior, a Cr$ 16.016,00 ..................80.080,00

5 enfermeiras escolares, a Cr$ 6.072,60 . . . . . . . .	30.364,00
5 auxiliares de enfermagem, a Cr$ 5.400,00 .. .. ..	27.000,00

224.305,00

Art. 2. - Revogadas as diposições em contrário, entrará êste
decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 12 de julho de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N. 9 1.331, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Educação e Saúde Pública, o crédito especial
de Cr$ 1.399,90

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6. 9, 11. 9 V, do decreto-lei federal n. ç 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.9 - Fica aberto, à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica, o crédito especial de Cr$ 1.399,90 (mil trezentos e noventa e
nove cruzeiros e noventa centavos), para pagamento aos seguintes;

Cr$
Aida de Assis, diretora do grupo escolar de Guarará

adicionais referentes ao período de 18 de março a
31 de dezembro de 1944 ................509,40

Ana Nolasquina Vilhena de Moura, professora de 1.
classe do grupo escolar "Cesário Alvim", da Capi-
tal - adicionais referentes ao período de 19 de
julho a 31 de dezembro de 1944 ..........199,80

José da Silva Mendes, professor de 1.0 classe do grupo
escolar de Paraisópolis - adicionais referentes ao
periodo de 6 de março de 1943 a 31 de dezem-
bro de 1944 ........................677,80



-

Maria Baimun(la de Morais, auxiliar de diretoria do
grupo escolar "Barão de Macaúbas", da Capital

adicionais referentes ao	 de3123deoperiod	adezembro de 1944 ........................ 12,90

1.399,90

	

Art. 2.	Bevogam	as disposições em contrário, entrandoêste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 (te julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristjajio Monteiro Machado
Edjson Alvares da Silva

DECRETO-LEI N.ç 1.332, DE 12 DE JULHO DE 1945

Transfere verba OrÇainenlúria na Secretaria da Educação e Saúde
Pública

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições e na conformidade do dispôsto no artigo 27, parágrafo 2.°,do decreto-lei federal n. 9 1.202, de abril de 1939, decreta:

Art. 1. Fica transferida, na Secretaria da Educação e SaúdePública, a importância (te Ci1 672,00 (seiscentos e setenta e dois
cruzeiros), da verba 91-04 (410) para a verba 91-11 (411) do orça-
mento vigente da Diretoria de Saúde Pública.

	

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entrandoêste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Crislia,lo Monteiro Machado
Edisoji Alvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.333, DE 12 JULHO DE 195

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 600,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-ção que lhe confere o art. 6. 1 , n.° V, do decreto-lei federal n. 1.202,de 8 de abril (te 1939, decreta:
Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria da Educação e Saúde Pública,

c crédito especial de Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros), para paga-
mento de alugueres, devidos pelo Centro de Saúde de Salinas.

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 julho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edisori Alvares da Silva

H	DECRETO-LEI N.° 1.334, DE 12 DE JULHO DE 1945
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Autoriza o Govérno do Estado a criar ou instalar 15 grupos escolares
distritais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuiçã
que lhe confere o artigo 6. 1, a.° 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 criar ou ins-
talar 15 grupos escolares distritais.

Art. 2.° - Ficam criados, no quadro do ensino primário, 15 lu -
gares de diretor de grupo de vila e 15 de porteiro de 4. 1 classe.

Art. 30 A despesa com o pagamento do pessoal a que se refere
o artigo 2.°, correrá por conta das dotações próprias do orçamento
em vigor.

Art. 4.° - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Êdisoiz Álvares da Silva.

DECRETO-LEI N.° 1.335, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, o
crédito especial de Cr$ 195.089,60

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6. 1, n. 9 V, do Decreto-lei federal n.° 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto, à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 195.089,60 (cento e
noventa e cinco mil e oitenta e nove cruzeiros e sessenta centavos),
para pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores.

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 julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Lucas Lopes

1
	Êdison Álvares da Silva.

DECRETO-LEI N.° 1.336, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Trabalho, o
crédito especial de Cr$ 500.000,00.

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, decreta:

1	 ,-,
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Art. 1.0 - Fica aberto, à Secretaria da A gricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros), sendo Cr 230.940,00 para aquisição de material e Cr
269.060,00, para pagamento de pessoal, da Divisão de Conservação
de Solos, Irrigação e Drenagem do Departamento de Produção Ve-
getal, de acôrdo com o Decreto-lei n.° 1.197, de 27 de outubro de1944.

Art. 2. 1 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de julho de 1945.

BENEDITO VALADABES RIBEIRO
Lucas Lopes
Êdison Álvares da Silva.

DECRETO-LEI N.' 1.337, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 10.000.000,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6.°, n. V, cio Decreto-lei Federal n.
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto, à Secretaria da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros),
Para ocorrer ao pagamento de despesas com a construção de pon-
tes sôbre os seguintes cursos dágua: rio Grande, em Passos; rio
Verde, em Pontalete; rio Pará, na usina do Gafanhoto; rio Doce, em
Resplendor; rio Jequitaí, no norte de Minas, e sôbre vários rios,
umas destruídas pelas últimas enchentes e outras de pequeno valor.

Art. 2.' - O crédito especial mencionado no artigo 1.0 do pre-
sente decreto-lei, correrá por conta dos recursos a que se refere
o decreto-lei n.° 1.177, de 26 de setembro de 1944.

Art. 30	o presente decreto-lei entrará em vi gor na data de
sua publicação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de
1946.

Art. 40	Revogam-se às disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de julho de 1945,

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Derineval José Pimenta.
Edisoi Alvares da Silva.

DECRETO-LEI N.' 1.338, DE 12 DE JULHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial -
de Cr$ 4.119.402,80.

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, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto, à Secretaria de Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 4.119.402,80 (quatro milhões, cento e
dezenove mil quatrocentos e dois cruzeros e oitenta centavos), para
ocorrer ao pagamento de despesas com as obras de reparação da
Estância Hidro-Mineral de Araxá.

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Derineval José Pimenta.
Edison Alvares da Silva.

DECRETO-LEI N.° 1.339, DE 12 DE JULHO DE 1945.

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 859.526,70.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6. 1 n.° V, do decreto-lei federal n.' 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1 - Fica aberto, à Secretaria da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr 859.526,70 (oitocentos e cincoenta e nove
mil quinhentos e vinte e seis cruzeiros e setenta centavos), para
ocorrer ao pagamento de desjesas coom as obras de reparação dos
seguintes edifícios escolares:

Grupo Escolar "Modestino Gonçalves", de Santa	
Cr$

Luzia .........................17.760,00
Grupo Escolar de Mateus Leme ..........25.602,60
Grupo Escolar de Coromandel ..........30.103,10
Escolas Reunidas de "Sá Fortes", município de
Barbacena ......................8.098,90

Grupo Escolar de Recreio ............51.398,20
Grupo Escolar de São João Nepomuceno . . . 91.500,10
Prédio Escolar de "Cana do Reino", município

de Machado ....................14.087,40
Grupo Escolar "Henrique Burnier", de Juiz
de Fora ......................28.495,50

Grupo Escolar "Mata Machado", de Diaman-
tina	.........................62.481,50

Grupo Escolar "Artur Bernardes", de Palma .	86.117,40
Ginásio Mineiro de Teófilo Otoni	 13.423,80

Grupo Escolar "Barão de Araguari", de Rio
Parnaíba	....................19.385,80

Grupo Escolar de Dôres do Indaiá	 45.048,80
GrupoGrupo Escolar	"João dos Santos",	de São
João dei-Rei ....................34.498,50

Grupo Escolar de Conquista ..........23.823,30
Grupo Escolar de Monte Carmelo ........19.860,80
Grupo Escolar "Silviano Brandão", da Capital	61 . 057,60
Grupo Escolar	"Artur Bernardes",	de Sete

Lagoas ............................94.937,20

1
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Grupo Escolar "Emilia Lima", de Nova Lima .	26.539,90
Grupo Escolar "C011sel1ieio Pena" de lletim .	38.204,10

Ginásio "São Francisco", de Pará de Minas -
abastecimento dágua ..............15.098,20

Grupo Escolar "Raul Soares", de Alto Rio Doce	52.004,00

859.526,70
Art. 2.' - O presente decreto-lei entrará em vigor na data d&

sua publicação.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de julho de 1945.

-!.-	 —55--
Art. 2.' - O crédito mencionado no artigo 1.' correrá por conta

de operações de crédito já autorizadas.
Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de julho de

1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Dermeval José Pimenta.
Edison Alvares da Silva.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Derineval José Pimenta.
Edison Alvares da Silva.

DECRETO-LEI N.° 1.340, DE 12 DE JULHO DE 1945

Acre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 102.515,40.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o cri. 6.', n.° V, do decreto-lei federal n.' 1.202,,
de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' - Fica aberto, á Secretaria da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr 102.515,40 (cento e dois mil quinhentos
e quinze cruzeiros e quarenta centavos), para pagamento à Prefei-
tura Municipal de Paracatu, proveniente de saldo demonstrado a
seu favor relativo às obras da estrada de rodagem "Rio Paranaíba-
Paracatu".

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste (lecrelo-lei em vigor na data (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Dermeval José Pimenta.
Edison Alvores da Silva.

DECRETO-LEI N.' 1.341, DE 12 JULHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$ 11.300.000,00

O Governador do 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:

1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 11 300.000,00 (onze Ini!hõcs e trezentos
mil cruzeiros), para pagamento das obras de construção da Usina do
Gafanhoto, a cargo da Emprêsa Nacional de Melhoramentos Limi--
lada.

nETcqTJ N. 1 .3 2, DE 12 DE JULHODE 1945

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito espe-
cial de Cr$ 13.867.570,20.

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, decreta:

Art. 1.' - Fica aberto á Secretaria da Viação e Obras Públi
cas, o crédito especial de Cr$ 13.867.570,20 (treze milhões oito-
centos e sessenta e sete mil quinhentos e setenta cruzeiros e vinte cen-
tavos), para ocorrer ao pagamento de despesa com as obras e apa-
relhamento da Estáncja Hidro-Mineral de Araxá.

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 Julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Dernieval José Pimenta
Edisoiz Alvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.343, DE 13 DE JULHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas. o crédito espe-
cial de Cr$ 28.000.000,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confereo art. 6.0, n. V, do Decreto-Lei Federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.' - Fica aberto, à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blica, o crédito especial de Cr 28.000.000,00 (vinte e oito milhões
de cruzeiros), para ocorrer ao pagamento de despesas com as se-
guintes obras

Construção de 50 prédios para grupos escolares,	
Cr$

com o valor médio de Cr$ 400.000,00 ......20.000.000,00
Reparos e construções de grupos escolares já
autorizados .........................5.000.000,00
Reparos previstos de outros edifícios escolares	3.00('.000,00

28.000.000,00
Art. 2.1 O crédito especial mencionado no artigo 1.0 do pre-

sente Decreto-Lei, correrá por conta dos recursos a que se refere o
Decreto-Lei n. 1.177, de 26 de setembro de 1944.
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Art. 3. - O presente Decreto-Lei entrará me vigor na data da
sua publicação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de
1946.

Art. 4•9	Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de Julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Dermevci! José Pimenta
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.344, DE 13 DE JULHO DE 1945

Abre, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito espe-
cial de Cr$ 40.000.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6., n. V, do Decreto-lei Federal n. 1.202, de 3
de abril de 1939, decreta

Art. 1. 0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cru-
zeiros), para ocorrer à construção das seguintes estradas de rodagem:

a) Uberaba-Delta
h) Uberlândia-Almeida Campos
e) Araxá-Sacramento
d) Curvelo-Montes Claros
e) Senhora do Porto-Guanhães-Peçanha
f) Caran gol a-Fervedouro
g) Belo Horizonte-Rio (em colaboraçõo com o 1)epartaineii0

Nacional de Estradas (te Rodagem)
li) Belo Horizonte-Vitória (idem)
i) Belo Horizonte-Sudoeste
j) Ligação e melhoramentos da estrada Mariana-Ponte Novo
k) Melhoramentos e variantes na estrada de Belo Horizonte a

Uberaba, nos trechos entre o rio Paraopeba e Florestal e (te Ca:npu
Alegre e Florestal

1) Encascalhamento de 200 quilômetros, na estrada Belo llo
rizonte-Uberaba

in)Eni execução : Pampulha-Venda Nova-Ponte Manuela Pereira.
Divinópolis-Caznpo Alegre, Cidade Industrial-Betim, Campanhã-Ribei-
rão das Neves, \'ianópolis-Paraopeba, Variante de Jatobá, na estrada
Belo Horizonte-Oliveira.

Art. 2. - O crédito especial mencionado no art. 1.0 do presente
Decreto-lei correrá por conta (los recursos a que se refere o Decreto-
lei n. 1.177, de 26 de setembro de 1944.

Art. 3. - O presente Decreto-Lei entrará em vigor na (lata de
sua publicação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de
1946.

Art. 4•0	Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Derineval José Pimenta
Edison Alvares da Silva

-

DECRETO-LEI N. 1.345, DE 13 DE JULHO DE 1915

d Secretaria da Educação e Saúde Pública, o crédito especial
de Cr$ 21 .600,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lbc confere o air. 6. 0, n. V, do Decreto-lei federal a. 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1." Fica aberto, à Secretaria cia Educação e Saúde Pú-
blica, o crédito especial de Cr$ 21 .600,00 (vinte e um mil e seis-
centos cruzeiros), para pagamento de vencimentos a 3 fiscais (te far-
mácia, a Cr$ 7.200,00 cada um, a serem contratados pela Diretoria
(te Saúde Publica.

Art. 2.°	Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-lei em vigor na data (te sua publicação.

Palácio cia Liberdade, em BeloBelo Horizonte, 13 de Julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Alvares cia Silva

DECRETO-LEI N. 1.346, DE 26 DE JULHO DE 1945

Dispõe sóbre doação de imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usndo da atribuição
que lhe confere o artigo 6., n. II, do Decreto-lei federal a. 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 Fica a Prefeitura Municipal de Caxambu autorizada
a doar, por escritura pública, à Sociedade Brasileira de Belas Le-
tras, Artes e Ciências (Congregação dos Padres Barnabitas), com
todos os prédios e benfeitorias nêle existentes, o imóvel de sua
propriedade, situado à rua Dr. Vioti, naquela cidade, com a área
de 2.128,35 m2, estando já edificados 516,65 m2, para funcionamen-
to cte um estabelecimento de ensino secundário.

Parágrafo único	O imóvel a que se refere êsse artigo con-
fronta com propriedades cio Estado e com a rua Camilo Soares.

Art. 2. 1 - O imóvel doado reverterá ao Patrimônio Municipal
se por qualquer motivo não forem cumpridas as finali(lades da
doação.

Art. 39 A Municipalidade subvencionará o estabelecimento,
anualmente, com a quantia de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros),
enquanto a situação financeira do mesmo fôr deficitária.

- A administração do estabelecimento, até 31 de janeiro,
apresentará relatório e balanço relativos ao exercício anterior, acom-
panhado de todos os elementos comprobatórios da receita e de;-
pesa.

- O prefeito municipal, examinadas as contas e apurado o
"deficit", promoverá as medidas legais para ser concedida e sub-
venção.

1
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Art. 4•0 - A Municipalidade subvencionará o estabelecimento
com a quota anual de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), desde
que lhe seja assegurado o direito a vinte (20) matrículas gratuitas.
no externato, para alunos reconhecidamente pobres.

Art. 59 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-lei, em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Govêrno, em Caxambu, 26 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Port irio de Araújo Machado
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derá exceder à tabela abaixo, calculada a percentagem
da ordinária prevista para o ano

Prefeituras de renda ordinária até Cr$ 100.000,00
De Cr$ 100.000,00 a Cr$ 300.000,00 ........
De Cr$ 300.000,00 a Cr$ 600.000,00 ..........
De 600.000,00 a Cr$ 1.000.000,00 ..........
De mais de Cr$ 1 .000.000,00 ............
§ 1.° - Nesse total não se compreende a despesa

cípio é obrigado a fazer com o ensino e a assistência
de e à infância.

sôbre a relI-

• . .	40%.
35%

• . . . 30%
• . . 25%

20%
que o muni--
à maternida-

DECRETO-LEI N.° 1.347, DE 26 DE JULHO DE 1945

Dispõe sóbre doação de imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
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 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar por
escritura pública, à Sociedade Brasiliense de Belas Letras, Artes e
Ciências (Congregação dos Padre Barnabitas), com todos os pré-
dios e benfeitorias nêle existentes, o terreno de sua propriedade, si-
tuado á avenida Camilo Soares, na cidade de Caxambu, com a área
de 4.200 m2, estando já edificados 800 m2, para funcionamento de
um estabelecimento de ensino secundário.

Parágrafo único O imóvel de que trata êste artigo courronta
com propriedades da Prefeitura de Caxambu e com a rua João
Pessoa.

Art. 2. 1 - O imóvel doado reverterá ao Patrimônio do Estado,
se por qualquer motivo não fôr cumprida a finalidade da doação.

Art. 3•0 - flevogadas as disposições cio contrário, entrará êstc
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Govêrno, em Caxambu, 26 de julho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edison Alvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.348, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Modifica o artigo 3.° do Decreto-lei número 7991 de 20 de outubrode 1941

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que confere o artigo 6., número V, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
(le 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 -. O artigo 3.° do Decreto-lei 799, de 20 de outubro de
1941, passa a ter a seguinte redação : "Art. 30 - O fotal das des-
pesas com o pessoal efetivo e com os extra numerários, percentagens
aos exatores e subsídio e representação do Prefeito não po-

§ 2. - O limite de despesa fixado para uma municipalidade
não poderá ser menor que o de outra de renda inferior.

§ 3. - Verificada a diferença como conseqüência da percenta-
gem legal, o cálculo se fará até o máximo permitido na classe ante-
rior, terminado êsse critério automàticamente logo que cesse a de-
sigualdade e seguindo-se, então, a regra geral fixada na tabela".

Art. 2.° - Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de agôsto de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Port írio de Araújo Machado

DECRTO-LEI N. 1.349, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Modifica o quadro do pessoal da Secretaria da Eeducaçõo e Saü-
Pública.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atrihuiçã)
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 criada mais uma secção na Secretaria da Edu-
cação e Saúde Pública.

Parágrafo único - O Secretário da Educação definir-lhe-á as
atribuições.

Art. 2.	É criado, no quadro da mesma Secretaria, um lugar
de Chefe de Secção.

Art. 3•0 - Fica restabelecido o quadro a que se refere o artigo
23 da Lei n. 212, de 30 de outubro de 1937, na parte relativa aos
cargos de carreira, de Praticante a Primeiro Oficial, observada a
modificação de nomenclatura introduzida pelo Decreto-lei n. 194, de
24 de março de 1939.

Art. 40 - É o Govêrno do Estado autorizado a abrir o crédito
necessário à execução dêste Decreto-lei no corrente exercício.

Art. 5•0 - O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de agôsto de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edisoii Alvares da Silva
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Parágrafo único - Enquanto não fôr criado o Banco Nacional
do Café, êsse auxílio será prestado através da Carteira de Crédito-
Agrícola do Banco do Brasil.

Cláusula quarta - Verificado que os preços atualmente fixa-
dos no mercado internacional não são satisfatórios em vista da quéda
de produtividade por fenômenos climáticos adversos, e elevação do
custo (te produção, mas reconhecendo a conveniência de manter,
dentro do espírito de cooperação internacional, o suprimento dos
iiierca(lOs consumidores, serão concedidos prêmios ao produto, como
consta (Ias cláusulas seguintes:

Cláusula quinta - O prêmio a que se refere a cláusula 2.0 do
Convênio (los Estados Cafeeiros de 19 de junho de 1944, regulado
pela Resolução n. 508, de 5 de agôsto de 1944, do Departamento Na-
cional do Café, concedido aos cafés da safra 4445, fica modificado
pela presente cláusula, e fixados os respectivos valores por zona de
produção, como adiante se discrimina e será extensivo à safra
45146.

Serão os seguintes os valores do prêmio:
Para os cafés de produção dos Estados de São Paulo, Paraná e

Minas Gerais, êstes os procedentes da região do Sul, do Oeste e do -
Triângulo, zonas afetadas por fenômenos climáticos adversos -
Cr	(35,00.

Para os cafés das outras regiões de Minas Gerais e (los Estados
do Rio de Janeiro e Espírito Santo - Cr$ 32,50.

Para os cafés do Estado de Goiaz - Cr$ 20,00.
Para os cafés dos Estados da Bahia e Pernambuco -- Cr$ 15,00.

1. - No ato do registro do conhecimento ferroviário no D.
N. C. êste entregará ao portador um certificado de prêmio que se-
rã resgatado logo após a verificação da existência do café por parte
do D. N. C. ou a comprovação bastante dessa existência pelo inte-
ressado.

2. - Quando no ato do registro do conhecimento ferroviário
já tiver sido feita a verificação da existência, por parte (10 D. N.
C., ou a comprovação bastante dessa existência por parte do porta-
dor do conhecimento, o pagamento será feito independentemente
da emissão do certificado de prêmio.

3,0 -- Quando o transporte de café se fizer por outro meio que
não o ferroviário, o pagamento do prêmio só se efetuará mediante o
recolhimento do produto aos armazéns recebedores cio Departamen-
to ou por êste autorizados.

§ 40 Os títulos correspondentes ao prêmio, já expedidos de
conformidade com a cláusula terceira do Convênio de junho de
1944, relativos aos cafés não liberados até 14 de março de 1945, serão
recolhidos e pagos pelo Departamento, ao portador, na sua apresen-
tação. O portador do conhecimento já registrado receberá a impor-
tância complementar correspondente à diferença entre o valor cio
título do prêmio já emitido e o valor atualmente fixado.

§ 50 - Os títulos de prêmio correspondentes aos cafés já libe-
rados serão resgatados pelo Departamento Nacional do Café na foN

^ -L  -
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DECRETO-LEI N. 1.350, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Aprova o Convénio dos Estados Cafeeiros, realizado em 15 de março
de 1945, com as alterações contidas no Decreto-lei ri. 7.623, de
11 de junho de 1945, expedido pelo Govérno da República.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do decreto-lei federal núme-
ro 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Convênio dos Estados Cafeeiros,
que a êste acompanha, assinado a 15 de março de 1945, na Capital
Federal, pelos representantes tios Estados de São Paulo, Minas Ge-
'ais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernambuco e

Goiaz, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei federal n.
7.623, de 11 de junho de 1945:

CONV1i'N,'0 DOS ESTADOS CAFEEIROS
(Realizado de 15 de fevereiro a 15 de março de 1945)

Ata final dos trabalhos
Os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de

Janeiro, Paraná, Bahia, Pernambuco e (ioiaz, por seus delegados abai-
xo assinados, reunidos em Convênio nesta Capital, no período de
15 de fevereiro a 15 de março corrente ano, sob a presidên-
cia do doutor Artur de Sousa Costa, ministro da Fazenda, vice-pre-
sidência do dr. José Mendes de Oliveira Castro, representante (10
comércio do Estado do Rio de Janeiro, com a assistência dos drs.
Ovidio de Abreu, Noraldino Lima e César Martins Pirajá, respecti-
vamente, presidente e diretores (lo Departamento Nacional do Café,
e do sr. Jaime Fernandes Guedes, asssessor técnico do Convênio, a
fim de ser estudada e determinada a forma pela anal deve pros-
seguir a política econômica do café, acordaram aprovar as suges-
tões consubstanciadas nas cláusulas abaixo:

Cláusula primeira Fica reconhecida a necessidade do pros-
seguimento da política econômica do café, baseada no princípio
fundamental do equilíbrio estatístico entre a produção e o consu-
mo, sob a unidade de direção do Govêrno Federal, que deverá con-
vocar, para êsse objetivo, quando oportuno, em Convênio, os Esta-
dos cafeeiros.

Cláusula segunda Com o objetivo de prestar assistência financei-
ra às lavouras de café e promover a restauração dos cafezais, será cria-
do o Banco Nacional do Café, que terá, para tanto, os órgãos técnicos
(jtie forem necessários.	 -

Cláusula terceira A restauração dos cafezais, mencionada na
cláusula segunda, nas zonas atingidas por fenômenos climáticos ad-
versos, será feita por meio de empréstimo especial, sem juros, a
prazo de um ano, até Cr$ 0,60 (sessenta centavos) por cafeeiro for-
mado e em produção, empréstimo êsse que será cancelado após a
prova cabal de sua aplicação no tratamento da lavoura cafeeira, den-
tro do objetivo visado por esta clásula.
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ma estabelecida pelo Convênio de 19 de junho de 1944, regulado
pela Resolução n. 508, (te 5 de agôsto de 1944.

Cláusula sexta - Para os cafés das safras anteriores à 44 1 4 5,por liberar em 14 de março de 1945, segundo os portos de destino,
e para os cafés existentes nos mercados exportadores em 14 de mar-
ço de 1945, será concedido um prêmio de Cr$ 36,00 para os portos
de Santos, Angra dos Reis e Paranaguá, Cr 21,00 para o do Rio e
Cr$ 18,00 para o de Vitória.

1."	Os títulos de prêmio a que se refere esta cláusula serãoemitidos:
a) para os cafés das safras anteriores a 44145, por liberar em

14 de março de 1945, mediante a apresentação cio conhecimento de
embarque já registrados;

h) para os cafés existentes nos "stocks" dos portos em 14 de
março de 1945, mediante a apresentação do certificado de liberação,
ou se se tratar de café exportado depois dessa data à vista do certi-
ficado de liberação já recolhido pelo Departamento.

§ 2.° - Os títulos referidos no parágrafo anterior serão resgata-
dos pelo Departamento, mediante prova de embarque para o exte-
rior ou para cabotagem (te iguais quantidades de sacas de café.

§ 3•Q -- Os títulos expedidos de conformidade com a presente
cláusula perderão o seu valor, sem que os respectivos portadores
tenham direito a qualquer indenização se, até 30 de junho de 1946,
não forem apresentados para resgate, com o preenchimento das for-
malidades exigidas.

Cláusula sétima -- Como não tenha havido alteração nos prê-
mios concedidos para os cafés da safra de produção dos Es-
tados (Ia Bahia e Pernambuco, o pagamento dêsse prêmio e dos prê-
mios da safra 45146 será feito por saca (te café embarcada para o
exterior depois (te 1.0 de setembro de 1944 e até 30 de junho de 1946,
com base em Declaração de Venda registrada rio mesmo período,
mediante a competente prova dêsse embarque pelo interessado.

Cláusula oitava - O serviço do empréstimo de £ 20.000,000,
contraído pelo Estado de São Paulo, permanece sob a responsabili.
dade exclusiva désc mesmo Estado e o Departamento Nacional do
Café continuará a entregar para êsse efeito o produto da arrecada -
ção da cota de Cr$ 6,00 da taxa de Cr$ 12,00 (lo referido Estado,
acrescido dos depósitos disponíveis do Banco do Brasil vinculados
ao empréstimo, completados êsses recursos, se fôr necessário, por
outros fornecidos pelo Estado de São Paulo.

Cláusula nona -- O Departamento Nacional do Café poderá ven-
der os cafés de seu "stock", inclusive os de cota de equilíbrio e os
apenhados ao empréstimo de £ 20.000,000, aplicando a parte do pro-
duto (lêstes últimos, correspondente à diminuição da garantia, na
amortização dêsse empréstimo.

Cláusula décima -- Os saldos apurados na operação de que trata
a cláusula anterior serão incorporados ao patrimônio do Banco Na-
cional do Café.

Cláusula décima primeira O produto mensal da arrecadação
da cota de Cr$ 6,00 da taxa de Cr$ 12,00, a que se refere o parágrafo
único do art. 7.° do decreto-lei n.° 2, de 13 de novembro (te 1937,
será atribuído aos Estados signatários do presente Convênio, propor-
cionalmente à razão existente entre as entradas dos cafés de produção
de cada um nos portos de exportação, e o total geral das entradas
nestes.

Cláusula décima segunda -- O Departamento Nacional do Café
regulará as entradas de café nos portos (le exportação, tendo em vista

T
 que os respectivos "stocks" se mantenham dentro das seguintes
cifras: 2.200.000 sacas para o pôrto de Santos; 700.000 sacas, para
os portos do Rio de Janeiro e Niterói; 100.000 sacas, para o pôrto
de Ângra dos Reis; 300.000 sacas, para o pôrto de Vitória; 150.000
sacas, para o pôrto de Paranaguá; 60.000 sacas, para o pôrto da
Bahia; e 50.000 sacas, para o pôrto de Recife.

Parágrafo único --- O Departamento Nacional do Café fica auto-
rizado a alterar, para mais ou para menos, os limites acima estabe-
lecido, sempre que os interêsses da exportação assim o exijam.

Cláusula décima terceira Fica o Departamento Nacional (lo
Café autorizado a aplicar nos serviços de propaganda, ou para fins
industriais, os cafés de sua propriedade, inclusive os de cota do
equilíbrio.

Cláusula décima quarta --O Convênio recomenda a plena exe-
cução do Regulamento a que se refere o decreto n. 23.938, de 28 de
fevereiro (te 1934, a fim de que seja impedido, dentro do território
nacional, o consumo de cafés de baixa qualidade, escórias de café e
impurezas cm geral.

Cláusula décima quinta - -- O Departamento Nacional do Café,
cujo têrmo (te existência está fixado para 30 (te junho de 1946, con-
tinuará, até a referida data, com a atual organização, como órgão de
confiança do Govêrno Federal.

Cláusula décima sexta - Vencido o prazo de vigência do De-
partamento Nacional (lo Café, a que se refere a cláusula anterior, en-
trará êstc em liquidação, para a qual é fixado o prazo de seis meses,
e findo êsse prazo serão transferidos para o Banco Nacional do Café
o saldo apurado, l)emn como os serviços e pessoal que forem necessá-
rios a êsse Instituto.

Cláusula décima sétima - Os funcionários do Departamento
Nacional do Café serão aproveitados., preferencialmente, na consti
tuição do corpo de funcionários do Banco Nacional (lo Café, tendo
se sempre em vista a analogia das funções e o critério da capacida-
de, respeitados os vencimentos atuais, ou indenizados com uma
quantia correspondente a dois meses de vencimentos por ano do
serviços prestados ao Departamento.

Cláusula décima oitava O Consêlho Consultivo, criado pelo
decreto-lei n. 22.452, de 10 (te fevereiro (te 1933, continua a existir,
constituído pelos representantes indicados pelos Governos dos Esta-
os cebeiros, dentre a classe (los cafeicuitores e de representantes do

comércio de café das praças de Santos, Rio de Janeiro, Vitória e Pa-
rangaá, todos anualmente nomeados pelo Ministro da Fazenda.

§ 1 . 0 - O Conselho reunir-se-á obrigatóriamente nos meses de
ahril e outubro de cada ano, em sessões ordinárias, e extraordinà.
riamente, sempre que fôr convocado pela Diretoria cio Departamen-
to Nacional do Café, por intermédio do Presidente do mesmo Con.
selho.

a) na sessão de abril, o Conselho tomará conhecimento do re-
latório dos trabalhos e da prestação geral de contas cio Departamen-
to Nacional (lo Café;

1)) na sessão de outubro, estudará a proposta orçamentária (10
Deartaiaento Nacional do Café para o exercício seguinte, apresen-
tando sugestões quanto à organização dos seus serviços e despesas.

§ 2.° Em qualquer das sessões ordinárias ou extraordinárias,
cabe ao Conselho emitir paracer sôbre consultas que lhe forem fei-
tas pelo Departamento Nacional do Café, sugerir medidas do mb-
rêsse da economia cafeeira, bem como apresentar, à Administração
o Departamento Nacional do Café, indicações no mesmo sentido.

[]

i
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a) as indicações do Conselho à A(lminis(r-aço do Departa-
liento Nacional do Café, aprovadas por maioria absoluta de seus
membros, serão conclusivas, cabendo, todavia, recurso voluntário
rias mesmas, pelo Presidente do Departamento, dentro de 30 (trinta)
(lias cio encerramento de cada sessão do Conselho, para o Ministro

r(ia Fazenda, que as poderá veta no todo ou em parte, em caréier
definitivo, no prazo de vinte (20) (lias, sol) pena de se haver por
desprezado o recurso;

h) para a motivação e conclusão do recurso no ]\iinisfti da
Fazenda, terá o Presidente do Departamento Nacional do o
prazo de 15 (quinze) (lias, pena de deserção.

§ 3. -- Os membros rio Conselho terão apenas ajuda (le dO
para viagem e estada no Rio por ocasião da pi-ortacão de seus ççr-
vi ços, que será fixada pelo Ministro da Fazenda, para cada uma
das sessões.

a) aos funcionários do Departamento, que prestarem serviços
no Conselho, serão atribuídas as gratificações urre forem por êste
votadas.

Cláriuia clécinia nona O Serviço de Uinas de bencficiamcn-
lo e r-ehen eficiamen to continuará a cargo do Departamento Nac mon ai
rio Café, que fica autorizado a adotar medidas e métodos que julgar
mais aconselháveis para a ampliação e maior eficiência dêsse ser-
viço. Para êsse fim , e ainda com o objetivo de melhorar sempre
a qualidade cio café, fica também o Departamento Nacional do Café
autorizado a promovei-, desde já, a execução, com as modificacões
que julgar necessárias, do plano existente para a compra cio café in-
dispensável ao trabalho das Usinas, à plena capacidade.

Parágrafo imiico - Extinto o Departamento, o Serviço de Usi-
nas passará a constituir urna autarquia que funcionará articulada
com o Banco Nacional (lo Café.

Cláusula vigésima - O Departamento Nacional do Café deverá
continuar a promover, mediante os métodos técriicamente aconse•
lháveis, a recuperação e conquista de mercados, bem como a expan-
são do consumo interna e externamente, e regular, por meio de con-
tratos, prêviamente aprovados pelo Govêrno Federal, as obrigações
e concessões que visem a êsses objetivos.

Cláusula vigésirna primeira --- Ficam excluídos da concessão rios
prêmios estabelecidos neste Convênio os cafés existentes nos portos
(te exportação adquiridos pela Unitecl States Comercial Company
ou sua antecessôra, Commodity Credit Corporation, na conforinida-
de dos acordos de café realizados entre os Governos do Brasil e do
Estados Unidos da América.

Cláusula vigésima segunda -- O Convênio dos Estados Cafeei-
ros, concordando com o parecer emitido pelo Conselho Consultivo
cio Departamento Nacional (10 Café, reconhece a necessidade (te ser
elevado o prêço cio café torrado e moído de consumo interno do País,
reajustando-o ao custo do produto.

Cláusula vigésima terceira	O presente Convênio vigorará cia
(lata da sua aprovação pelo Govêrno Federal até 30 de junho de
1946.

Cláusula vigésima quarta -- O Departamento Nacional cio Café
regulamentará as cláusulas relativas aos prêmios ora concedidos e
pleiteará da União e dos Estados as medidas necessárias à execução
cio presente Convênio.

Cláusula vigésima quinta - Continuarão em vigor as disposi-
ções aprovadas pelo Acôrdo dos Estados Cafeeiros de 17 de maio

de 1938 e cio Convênio dos Estados Cafeeiros, de 19 de junho de
1944, que não colidirem com o presente Convênio.

Para constar, eu, Ai-mando Paimn Neubern, secretário d(
nio, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada,
todos assinada.

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto de
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.351, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Cria o pósto de 2. 1 tenente cirurgiõo-denlisla no 2.° Batalhão de Ca-
çadores Mineiros da Fórça Policial.
() Governador do Estado cio Minas Gerais, usando da

que lhe confere o artigo 6.°, 11.0 IV, do decreto-lei federal
de 1939, decreta:

Art. 1.0 -- Fica criado no 2.° Batalhão de Caçadore
da Fôi-ça Policial do Estado o pôsto de segundo tenente
dentista.

Art. 2.1 - Revogam-se as disposições em contrário,
êste cleci-eto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto de
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! frio de Araújo Machado

DECRETO-LEI N. 1.352, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945.

Abre, à Secretaria do Interior, crédito especial de Cr$ 104 .640,60.
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 (10 abril de 1939, decreta:

1. Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 104.640,60 (cento e quatro mil seiscentos e quarenta cru-
zeiros e sessenta centavos), para pagamento das despesas adiante
relacionadas:
Vicente de Araújo Moi-eira - Diárias vencidas em no-

Veull)i-O de 1944 ......................
Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais - Forneci-

monto de energia elétrica ao D. A. P. e M. Legal,
em maio, junho e agôsto de 1944..........

Companhia Fôrça e Luz de M. Gerais - Fornecimento
de energia elétrica às unidades e dependências da
Fôrça Policial, em julho e agôsto de 1944

Continentino e Faria Limitada Limpeza e assistên-
cia mecânica de 11 máquinas de Secção de Dacti-
lografia, de janeiro a dezembro de 1944 ......

Companhia Fôrça e Luz de M. Gerais - Fornecimento
de energia elétrica às unidades da Fôrça Policial,
de setembro a dezembro de 1944 ............

Convê-
vai por

entrando

1945.

atribuição
11. 1.202,

Mineiros
cirurgião-

entrando

1945.

54,00

4.168,00

8.358,50

1.320,00

'4.986,70
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Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
- Fornecimento de energia elétrica
às delegacias de polícia e postos po-
liciais da Capital, de setembro a de-
zembro de 1944 ..............Cr$ 1 .998,70

Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
- Fornecimento de energia elétrica
ao D. A. P. e M. Legal de setem-
bro de 1944 ................Cr$	3.276,30

Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
- Fornecimento de energia elétrica
ao Palácio da Justiça e ao Juízo de
Menores, de setembro de 1944 .. ..	Cr$ 2.103,80

Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
- Fornecimento de energia elétrica
ao Corpo de Bombeiros, de setem-
bro a dezembro de 1944 ........Cr$ 1.185,00

Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
Fornecimento de energia elétrica

ao Corpo de Bombeiros, aparelhos si-
naleiros e 1.0 B. C. M., em julho, se-
tembro, outubro e dezembro de 1943

	
Cr$ 1.216,30

Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
Fornecimento de energia elétrica

ao Hospital Militar, (te setembro a
dezembro de 1944 ............	Cr$ 7.299,60

Companhia Mineira de Eletricidade -
Fornecimento de energia elétrica às
repartições policiais de Juiz de Fora,
em dezembro de 1944 ........Cr$	229,70

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones da Chefia de
Polícia e serviços interurbanos, no
2.1 trimestre de 1944 ..........	Cr$ 1.345,40

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones das unidades
da Fôrça Policial, no 2.° trimestre
de 1944 ..................	Cr$	1.743,00

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones da Guarda Civil,
no 2.9 trimestre de 1944 ........

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones e serviço inte-
rurbano do Serviço Estadual do
Transito, no 2. 9 semestre de 1944

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones do D. A. P.
e M. Legal, de outubro a dezembro
de 1944	..................
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Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefônes da Guarda Ci-
vil nos 39 e 4.° trimestres de 1944	Cr$ 1.544,6

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones do Corpo de
Bombeiros, de julho a dezembro de
1944 ....................Cr$	331,60

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones do Palácio (Ia
Justiça e Juízo de Menores, de julho
a dezembro de 1944 ..........Cr$	918,00

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones e serviços inter-
urbanos desta Secretaria  dependên-
cias, de julho a dezembro de 1944.

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura do telefone da Escola "Al-
fredo Pinto", de 1.0 de outubro a 31
de setembro de 1944 e serviços inte-
rurbanos de 1. 9 de setembro a 30 de
novembro de 1944 ............

Companhia Telefônica Brasileira As-
sinatura de telefones e serviços in-
terurbanos das unidades (Ia Fôrça Po-
licial, no 3.1 e 4.1 trimestre de 1944	Cr$ 3.713,00

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones do D. A. M. de
julho a dezembro de 1944 ......Cr$	318,80

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones do D. A. P. e
M. Legal, de 1.0 de julho a 30 de se-
tembro de 1944 ..............

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones da Escola "Al-
fredo Pinto", de 1.° de julho a 30 de
setembro de 1944 e serviços interur-
banos de 1.' de junho a 31 de agôsto
de 1944 ..................

Cr$23.887,80

Cr$	259,00

Companhia Telefônica Brasileira	As-
sinatura de telefones e serviços mie-

Cr$	772,30	 rurbanos na Chefia de Polícia, de 1.0
de setembro a 30 de outubro de 1944

Companhia Telefônica Brasileira	As-
sinatura de telefones das Delegacias
de Polícia e postos policiais	Capi-Cr	1.116,30	 tal,	

da
 de outubro, novembro e dezem-

bro de 1944 ................

Companhia Telefônica Brasileira	As-
Cr$	284,60
	 sinatura de telefones do Serviço Es-

Cr$	284,60

Cr$	252,20

Cr$ 1.234,90

Cr$	523,40
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ladual do Trânsito de 1.° de julho a
30 de seteinliro de 1944 e serviços
interurbanos de 1.' de junho a 31 de
agôsto de 1944 ..............Cr$	693,20

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones da Secretaria,
de 1. 1 de outubro a 31 de dezembro
de 1944, e serviços interurbanos de
1.0 de setembro a 30 de novembro
de 1944 ..................Cr$	845,50

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones cio Serviço do
Contencioso, no 3. 1 e 4.' trimestres
de 1944 ..................Cr	374,60

Companhia Telefônic Brasileira As-
sinatura de telefones da Chefia de
Polícia, de 1.0 de julho a 30 de se-
tembro de 1944 e serviços interur-
banos de 1. 1 de julho a 31 de de-
zembro de 1944 ............Ci	1.369,40

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones do Palácio da
Justiça, de 1.' de abril a 30 de ju-
nho de 1943 ................	Cr$	150,80

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones das Delegacias
de Polícia, de L Q de julho a 30 de
setembro de 1944 e serviços interur-
banos de 1.' de junho a 31 de agôsto
de 1944 ..................	Cr$	523,40

Companhia Telefônica Brasileira - As-
sinatura de telefones das repartições
policiais cia Capital, em 1943 .	Cr$	55,00

Hospital Militar - Lavagem de roupa do
D. A. P. e M. Legal, de outubro a
dezembro de 1944 ............	Cr$	638,70,

Oficina Escola "Alfredo Pinto", - Repa-
ros feitos na caminhonete da Se-
cretaria, em outubro de 1944 .	Cr$	157,70

Oficina Escola "Alfredo Pinto" - Repa-
los feitos nos carros da Chefia de
Polícia, em 1944 ............	Cr$ 13.145,90

P. C. Mota - Fornecimento de mate-
rial à Secretaria, em março de 1944	Cr$	49,00

¶Ucarcio Borgatti - Fornecimento de café
e "lunchs" à Secretaria, em junho,
julho, agôsto, setembro, outubro, no-
vembro e dezembro de 1944 .. ..	Cr$ 4 .178,60

DECRETO-LEI N. 1.353, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Brito & Cia. - Fornecimento de medicamentos aos
presos da cadeia de Ouro Fino em 1943 ..........
Clotário Sete Bicalho - Fornecimento de medicamen-
tos aos presos da cadeia de Inhapim, de dezembro de
1943 a dezembro de 1944 ....................
Emprêsa Fôrça e Luz Esperança - Fornecimento de
luz ao quartel do destacamento policial de Ervália, de
junho de 1940 a dezembro de 1943 ..............
Elisa da Silva Sobrinho Aluguéis cia casa que serviu
de quartel de Piratininga, de 1 . 0 de agôsto a 31 de de-
zembro de 1944 ..........................
Eduardo Lucas Pereira - Aluguéis da casa para quar-
tel de Abaeté, em novembro e dezembro de 1944 .
Francisco Prudêncio de Paula Aluguéis cio casa para
quartel de Lagoa Santa, de 10 de agôsto a 31 de de-
zembro de 1944 ........................
José Herculano - 1.0 cabo - Aluguel de casa para
quartel de São João do Paraíso, de 1.' de agôsto a 31
de dezembro de 1943 ......................
José de Té	Despesas com o funeral cio prêso Sebas-
tião Damasceno Teixeira, em dezembro de 1944 .....
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Ricardo Borgatti - Fornecimento de café
e "lunchs" ao D.A. M., em abril
de 1944 ..................	Cr$	246,00

Ricardo Borgatti - Fornecimento de café
e «lunchs" à Chefia de Polícia, em de-
zembro de 1944 ..............	Cr$	238,70

Francisco José de Oliveira Leite - Des-
pesas eventuais realizadas em novem-
bro e dezembro de 1944, pela Escola
de Preservação "Lima Duarte" .. ..	Cr$ 7.248,00

Total ....................101.640,60
Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando êsL

'decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, aos 9 de agôsto de 1945

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porf trio de Araújo Machado
Edison Alvores da Silva

Cr$

670.80

285,90

581 00

350,00

150,00

329,00

100,00

68,50

Abre, à Secretaria do Interior, o crédito especial de Cr$ 4.790,80

O Governador do 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 - Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito es-
pecial de Cr$ 4.790,80 (quatro mil setecentos e noventa cruzeiros
e oitenta centavos), para pagamento das seguintes despesas



2 Médicos internistas e dermatologistas a Cr$ 20.184,00
1	Administrador de 1. classe ................
1	Primeiro escriturário ......................
1	Auxiliar de laboratório ....................
1	Médico oculista ........................
1	Médico otorinolaringolista ..................
1	Enfermeiro de 1.' classe ..................
1	Mestre de cultura de 2. 1 classe ................

Cr$
40. 368,00
13.096,80
11.212,80
6.828,00

15. 270,0(}
15.270,00

8. 749,20
8.024,40

Total ........................118.819,20
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Mário Gomes - Serviços médicos prestados aos pre-
sos da cadeia de Inhapim, em 1944 ............340,00
Nair de Souza Alves - Aluguel da casa que serviu de
quartel do destacamento policial de Paulistas em 1944 .. 480,00
Prefeitura Municipal de Corinto - Fornecimento de
luz ao quartel policial de Corinto, em 1944 . . . . . . . . . . 122,00
Pedro Pinto Filho	Aluguel de casa para quartel em
1942 e 1943 ...........................1.200,00
Cia. Sul Mineira de Eletricidade	Complemento da im-
portância requisitada para pagamento de luz à cadeia de
Machado, em 1944 ..........................112,30

4.790,80
Art. 2. -Revogadas as disposições em contrário, entrará êste

Decreto-Lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de agôsto de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! írio de Araújo Machado.
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.354, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Abre um crédito especial de Cr$ 10.930,50 à Secretaria da Educação
e Saúde Pública.

O Governador do Estado (le 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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pública
o crédito especial de Cr 10.930,50 (dez mil novecentos e trinta
cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento à Companhia Tele-
fônica Brasileira, de serviços prestados àquela Secretaria e a estabe-
belecimentos de ensino primário da Capital.

Art. 2. -Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-Lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de agôsto de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado.
Êdisozz Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.355, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Cria cargos na Colónia Padre Damião e dois Dispensários Regionais
no Serviço de Defesa Contra a Lepra.

O Governador do 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

Art. 1.0 - Ficam criados os seguintes cargos na Colônia Padre
Damião :

Art. 2.0 - Será comissionado um médico internista e derma-
tologista para exercer as funções de Diretor e Chefe dos Serviços
Clínicos e de Laboratório, que perceberá gratificação anual de
Cr$ 9.344,40 e deverá residir na Colônia.

Art. 39 - Os membros do corpo médico observarão o se-
guinte horário de serviço

a) o oculista e o otorinolaringologista trabalharão, num turno
único, devendo, entretanto, atender a chamados para casos ur-
gentes;

b) o internista e o dermatologista funcionarão em dois tur-
nos, ficando sujeitos aos plantões que forem organizados.

Art. 4•9 - As funções de Superintendente auxiliares de su-
perifltefl(lCnteS, cozinheiro, ajudante de cozinheiro, copeiros, en-
fermeiros e auxiliares, serventes, motoristas e outros servidores
serão exercidas por pessoal extranumerário, de livre admissão e dis-
pensa, de acôrdo com as necessidades.

Art. 50	Ficam criados, com o seguinte pessoal , dois Dis-
pensários Regionais nas Cidades de Ubá e Juiz le Fora

Cr

2 Médicos Chefes a Cr 17.412,00 ........
2 Auxiliares de Laboratório a Cr$ 6.828,00
2 Auxiliares de Dispensário a Cr$ 6.072,00
2 serventes de 2. classe a Cr$ 3.672,00

Total..........................

Art. 6.°	Fica criado um cargo de Médico Itinerante da Região
Leste, com os vencimentos anuais de Cr 15.270,00.

Art. 79 - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 504 .800,80, para
prover, de julho a dezembro de 1045, ao custeio (los serviços e car-
gos ora criados, sendo Cr$ 146.500,00 para pessoal e Cr$ 358.300,00,
para material, de aeôrdo com a tabela anexa.

Art. 8.0 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-Lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de agôsto de 1945.

L

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edisori Álvares da Silva

34.824,00
13.656,00
12.144,00
7.344,00

67.968,00



DECRETO-LEI N

72 -

1.356, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945 7
Fixa o quadro do Serviço de Defesa contra o Lepra e contém outros

dispositivos.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 6. 0, n.° V, do decreto-lei federal a.
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Será o seguinte o quadro cio pessoal efetivo do Ser-
viço de Defesa contra a Lepra:

1	Diretor	..........................
Secção Adininistratiuci

1 Chefe de Secção do Serviço de Defesa contra a Lepra
1 Primeiro Oficial do Serviço de Defesa contra a

Lepra............................
1 Segundo Oficial cio Serviço de Defesa contra a
Lepra..........................

1 Terceiro Oficial do Serviço de Defesa contra a
Lepra..............................

1 Quarto Oficial do Serviço de Defesa contra a Lepra
2 Praticantes do Serviço de Defesa contra a Lepra,

a Cr$ 5.292,00 ........................
1 Procurador (advogado) ................

Secção de Profilaxia
1	Médico Chefe ........................
1	Guarda Chefe ......................
1	Primeiro Escriturário ..................
1

	

	
Fotógrafo de 2.0 classe ..................
Secção Técnica

1
	

Médico Chefe ........................
1	Primeiro Escriturário ..................
2 Auxiliares de escrita de 1. classe, a Cr$ 6.072,00

Secção de Pesquisas
1	Bacteriologista ........................
1 Médico Anátomo-Patologista ..............
1	Segundo Escriturário ..................
2 Auxiliares de laboratório, a Cr$ 6.828,00 ......
1	Bibliotecário ........................
1

	

	
Porteiro de 2.0 classe...................
Dispensário Central

1	Médico Chefe ......................
2 Médicos Auxiliares a Cr$ 16.026,00 ..........
2 Auxiliares de laboratório, a Cr$ 6.828,00 ......
2 Auxiliares de Dispensário, a Cr$ 6.072,00 .
1	Guarda Sanitário de 1.0 classe ............

Cr$
30.780,00

17.412,00

14.515,20

12.372,00

9.474,00
8.340,00

10.584,00
17.412,00

17.412,00
8.749,20

11.212,80
6.828,00

17.412,00
11.212,80
12.144,00

24.342,00
20.184,00
8.749,20

13.656,00
6.828,00
5.292,00

17.412,00
32.052,00
13.656,00
12.144,00
6.072,00
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	1 	Porteiro de 2.' classe ..................
Dispensário Regional de Três Corações

	1 	Médico Chefe ........................

	

1	Auxiliar de laboratório ..................

	

1	Auxiliar de Diwcnsârio ..................

	

1	Servente de 2.	classe ..................
Dispensário Regional de Bambui

	1 	Médico Chefe ........................

	

1	Auxiliar de laboratório ..................

	

1	Auxiliar de Dispensário ..................

	

1	Servente de 2." classe ....................
Dispensário Regional de Ubá

	1 	Médico Chefe ........................

	

1	Auxiliar de laboratório ..................

	

1	Auxiliar de Dispensário ..................

	

1	Servente de 2.' classe ....................
Dispensário Regional de Juiz de Fora

	1 	Médico Chefe ........................

	

1	Auxiliar de laboratório ..................

	

1	Auxiliar de Dispensário ..................

	

1	Servente de 2.' classe ....................
Serviço Itinerante

4 Médicos Itinerantes (1 para a Região Sul, 1 para
a Região Oeste-Triângulo e 1 para a Região Centro-
Norte e 1 para a Região Leste), a Cr$ 15.270,00
Colônia Santa Izabel

	1 	Diretor (gratificação) ..................
5 Médicos internisas e dermatologistas residentes,

a Cr$ 20.184,00 ........................

	

1	Médico oculista ......................
1 Médico otorrinolaringologista ..............
1 Médico encarregado de fisioterapia ..........

	

1	Médico cirurgião ......................

	

1	Farmacêutico de 1.' classe ................

	

1	Ajudante de fisioterapia . ...............

	

1	Auxiliar de Farmácia ....................

	

1	Enfermeiro de 1.0 classe ................
4 Enfermeiros de 2.' classe, a Cr$ 6.072,00 ......
1	Administrador de 1.' classe ...............

	

1	Primeiro Escriturário ..................
1	Auxiliar de escrita de 1.' classe ............
1 Auxiliar de Administrador ...............
1 Mestre de Cultura de 1.0 classe ...........
2 Serventes de 2.' classe, a Cr$ 3.672,00 .......

Colónia Santa Fé
1	Diretor (gratificação) .................

5.292,00

17.412,00
6.828,00
6.072,00
3.672,00

17.412,00
6.828,00
6.072,00
3.672,00

17.412,00
6.828,00
6.072,00
3.672,00

17.412,00
(3.828,00
6.072,00
3.672,00

61.080,00

9.344,40

100.920,00
15.270,00
15.270,00
15.270,00
20.184,00
13.096,80
7.584,00
6.072,00
8.749,20

21.288,00
13.096,80
11.212,80
6.072,00
6. 072,00

11.647,20
7.344,00

9.344,40



- 74 -	 LII	75 -

3 Médicos internistas e dermatologistas, a Cr$ .

	

20. 184,00	..........................
1 Administrador de Colônia de 1.' classe ......
1	Primeiro Escriturário ....................
1	Auxiliar de laboratório ................
1	Médico oculista ........................
1 Médico otorrinolaringologista ..............

	

1	Enfermeiro de 1.' classe ..................
1 Mestre de cultura de 3.' classe ............

Colônia São Francisco de Assis
	1	Diretor (gratificação) ..................

3 Médicos internistas e dermatologistas, a Cr

	

20.184,00	..........................
1 Administrador de Colônia de 1.' classe ........

	

1	Primeiro Escriturário ..................

	

1	Auxiliar de laboratório ................

	

1	Médico oculista ........................
1 Médico otorrinolaringologista ..............

	

1	Enfermeiro de 1.' classe ..................
1 Mestre de cultura de 3.' classe ............

Colónia Padre I)arnião
	1	Diretor (gratificação) ..................

3 Médicos internistas e dermatologistas, a Cr
20.184,00	..........................

1 Administrador de Colônia de 1.' classe ........

	

1	Primeiro Escriturário ..................

	

1	Auxiliar de laboratório ................

	

1	Médico oculista ........................
1 Médico otorrinolaringologista ..............

	

1	Enfermeiro de 1.' classe ..................
1 Mestre de cultura de 2.' classe ..............

Hospital dos Lázaros de Sabará
1 Médico internista e dermatologista ..........

	

1	Dentista de 2.4 classe .....................

	

1	Administrador de 2.' classe ................

	

1	Escrevente microscopista ................
4 Enfermeiras de 2.' classe, a Cr$ 6.072,00 ......

	

1	Auxiliar de Dispensário ..................

	

1	Servente de 1.' classe ..................
Sanatório de Roça Grande

	1	Diretor (gratificação) ..................
2 Médicos internistas e dermatologistas, a Cr$

20.184,00 ............................
Administrador de 1.' classe ................
Primeiro Escriturário ..................
Enfermeiro de 1.' classe ..................

1	Enfermeira de 1.' classe ................8.749,20.
1	Auxiliar de laboratório ..................6.828,00
1 Mestre de cultura de 3.' classe ............6.828,00

Art. 2.° - Os médicos internistas e dermatologistas que forem
comissionados para exercer os cargos de Diretor de Colônias e do
Sanatório de Roça Grande, perceberão a gratificação de Cr$ .
9.344,40, enquanto durar a comissão, salvo o Diretor da Colônia
Santa Isabel.

Parágrafo único - Quando se vagar o cargo de Diretor da Co-
lônia Santa Isabel, será o mesmo extinto, passando o provimento
a ser feito por comissionamento.

Art. 3•0 - Ao médico internista e dermatologista nomeado para
o Hospital de Lázaros de Sabará competirá, também, a função de di-
rigir o estabelecimento.

Art. 4•9 Os cargos de primeiros escriturários e auxiliares de
escrita de 1.' classe da Secção Administrativa do Serviço de Profi-
laxia -de Lepra, bem como os d.o quadro suplementar das várias de-
pendências do Serviço de Defesa contra a Lepra, serão extintos à
medida que vagarem.

Art. 5. - No provimento dos cargos novos da Secção Adminis-
trativa serão aproveitados os funcionários do Serviço de Defesa con-
tra a Lepra, levando-se em conta o merecimento e a antigüidade. Os
demais cargos criados por êste decreto-lei serão providos à medida
que se instalarem os respectivos serviços.

Art. 6.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edisoji Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.357, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Suprime e cria cargos no serviço de Defesa Contra a Lepra.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6.°, n.° V. do Decreto-lei federal n.1 .202,
de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.' - Fica suprimido o cargo de Diretor do Centro de Es-
tudos de Lepra

Art. 2.° - O pessoal do Centro de Estudos de Lepra, em seus
respectivos cargos, e as dependências dêsse Centro se subordinarão
doravante ao Serviço de Profilaxia de Lepra, que passa a denomi-
nar-se Serviço de Defesa Contra a Lepra.

Art. 3.' - Ficam criados no Serviço de Defesa Contra a Lepra:

60. 552,0&
13.096,80
11.212,80
6.828,00

15.270,00
15.270,00
8.749,20
6.828,00

9.344,40

60.552,00
13. 096,80
11.212,80
6.828,00

15.270,00
15.270,00
8.749,20
6.828,00

9.344,40

60.552,00
13.096,80
11.212,80
6.828,00

15.270,00
15.270,00
8.749,20
8.024,40

20.184,00
10.992,40
6.828,00
6.828,00

24.288,00
6.072,00
4.500,00

9.344,40

40.368,00
13.096,80
11.212,80
8.749,20
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Cr$

1 Cargo de chefe de Secção a Cr$ 1.451,00 ...... 17.412,00
1 Cargo de médico chefe de Secção de Profilaxia a

Cr$ 1.451,00 ........................	17.412,00

Art. 40 - O cargo do Diretor do Serviço de Defesa Contra a
Lepra será exercido pelo Diretor do Serviço de Profilaxia de Lepra,
e de médico chefe da Secção des Pesquisas, pelo hacteriologista.

Art. 5.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
,decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de agôsto de 1945.

BENEDITO Vitnncs RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Alvores (10 Silva

DECRETO-LEI N.° 1.358, DE 9 DE AGÔSTO DE 1945

Regula o Serviço (te Defesa contra a Lepra

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção lhe confere o art. 6., a. V, do Decreto-lei federal n. 1.202,
'de 8 de abril de 1939, resolve aprovar o Regulamento do Serviço
de Defesa Contra a Lepra, que com êste baixa.

CAPITULO 1

Organização e finalidades

Art. 1.0 -- O Serviço de Defesa contra a Lepra, órgão inte-
grante da Diretoria de Saúde Pública, terá por objetivo o combate
a essa doença no Estado, sob o tríplice aspecto do estudo médico,
prevenção e tratamento.

Art. 2.° O Serviço de Defesa contra a Lepra, com sede na
Capital e sob a direção de um leprólogo, superintenderá tôdas as
atividades estaduais, municipais e particulares de combate à lepra
São atribuições principais dêste Serviço

a) organizar e fiscalizar administrativamente suas depen-
dências;

b) restringir as possibilidades de contágio, isolando e tra-
tando os doentes pelos processos adequados;

c) tratar, em Dispensários, os doentes de forma clínicas fe-
chadas, para os quais não haja mister isolamento;

d) realizar a vigilância especializada dos egressos de institui-
ções de isolamento;

e) fazer o exame clínico-bacteriológico das pessoas da fa-
mília do doente, ou das que com êle tenham convivido ou convi-
vam, e sôbre elas exercer vigilância, devendo o exame ser repetido
ao menos uma vez por ano, durante o tempo julgado necessário;

f) inspecionar estabelecimento onde se realize atividade
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coletiva ou reunião permanente, dêles removendo, para a neces-
rária observação, os doentes de lepra e os indivíduos portadores
de lesões suspeitas;

g) proceder ao recenseamento e à revisão periódica do censo
dos leprosos existentes no Estado e ministrar instruções para o nor-
mal funcionamento (lêste Serviço;

h) prestar assistência social aos doentes de lepra e a suas
famílias, por intermédio das Sociedades de Assistência aos Láza-
ros e Defesa contra a Lepra, ou diretamente, lia falta de tais socie-
dades;

i) organizar e executar programas de educação e propaganda
sanitárias especializadas;

j) proferir pareceres, quando consultado pela Saúde Públi-
ca, pelas autoridades sanitárias e associações científicas em geral;

k) realizar estudos, reuniões e sessões científicas, acêrca da
lepra;

1) realizar cursos para a formação de Pessoal especializado
em leprologia;

m) organizar uma biblioteca especializada;
a) publicar uma revista de leprologia;
o) manter intercâmbio de inforrnaçães com outros serviços

de lepra;
p) fazer estudos experimentais de leprologia;
q) prover à assistência jurídica aos doentes pobres;
r) orientar e fiscalizar as instituições de caráter particular

destinadas à proteção de doentes ou ao recolhimento de comuni-
cantes.

Art. 39 - As atividades do Serviço de Defesa contra a Lepra
serão desempenhadas pelos seguintes órgãos

a) Secção Administrativa;
b) Secção de Profilaxia;
e) Secção Técnica;
d) Secção de Pesquisas.
Art. 49 A Secção Administrativa tomará as providências

necessárias à administração do pessoal e material e à execução de
orçarento e serviço de comunicações.

Parágrafo único - A Secção Administrativa obedecerá às nor-
mas e métodos de trabalhos prescritos para os demais serviços da
Diretoria de Saúde Pública.

Art. 5.° - A Secção de Profilaxia terá a seu cargo os seguintes
serviços

a) Dispensários;
h) Serviços Itinerantes;
e) Colônias Agrícolas;
d) Hospitais, Sanatórios e Asilos;
e) Recolhimento de comunicantes em estabelecimentos próprios,

que o Estado venha a criar.
Art. 6. - A Secção Técnica terá a seu cargo
a) a organização do fichário central do Serviço de Defesa

contra a Lepra;
b) a fiscalização dos fichários de DisPensários, Colônias e

Hospitais;
e) a catalogação de elementos estatísticos, a organização de

quadros e gráficos;

1
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d) a revisão de fichas clínicas e, em casos especiais, os exa-
mes para elucidação de diagnóstico.

Art. 7. - A Secção de Pesquisas, sob cuja dependência fi-
carão o Instituto de Pesquisas "Gaspar Viana" e os demais que
o Estado criar com finalidades idênticas, terá a seu cargo:

a) proferir pareceres, quando consultada pela Saúde Pública,
pelas autoridades sanitárias e associações científicas em geral;

1)) realizar estudos acêrca da lepra;
c) realizar cursos de aperfeiçoamento para o pessoal espe-

cializado em leprologia;
d) promover o intercâmbio de informações com outros cen-

tros de estudo de lepra;
e) proceder a estudos experimentais de leproterapia.
Art. 8.1 - Ficarão sujeitos à orientação técnica e à fiscalização

--do Serviço de Defesa contra a Lepra as instituições de caráter par-
ticular destinadas a recolher comunicantes.

CAPITULO II

Serviço de Defesa contra a Lepra

Pessoal c atribuições
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CAPÍTULO III

Secção Administrativa
Pessoal e atribuições

Art. 10. - Compete aos funcionários da Secção Administrati
va exercer os deveres de seus cargos, (le acôrdo com o que dispõe
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas
Gerais e, principalmente

a) manter em dia OS trabalhos de expediente e escrita;
b) conferir prestações de contas, arquivar faturas, organizar

quadros de leito-dia;
e) ter em ordem os assentamentos relativos ao pessoal do

Serviço de defesa contra a Lepra;
d) desempenhar as funções que lhes forem distribuídas pelo

Diretor (10 Serviço;
e) organizar relatórios mensais e anuais do trabalhos reali-

zados.
CAPITULO IV

Secção de Profilaxia
Pessoal e atribuições

Am-t. 11.	Compete ao Chefe (].i 	(te Profilaxia
a) auxiliar o Diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra

Art. 9•Q - Compete ao Diretor do Serviço de Defesa contra a
Lepra superintender tôdas as dependências do Serviço e, espe-
cialmente

a) distribuir os trabalhos pelos técnicos e demais funcionários
sob sua direção;

b) expedir instruções e tomar providências para a boa execu-
ção dos trabalhos a seu cargo, particularmente dos relativos ao re-
censeamento de doentes, investigação de casos novos, epidemiologia,
patologia, terapêutica, altas, licenças, vigilância domiciliar, e outras
medidas de caráter profilático;

e) dirigir e orientar pesquisas científicas, de interêsse geral
-ou especial, relativas, à lepra;

d) inspecionar, mediante visitas freqüentes, os serviços a seu
targo;

e) manter intercâmbio de informações sôbre o problema da
lepra com as instituições congêneres, nacionais ou estrangeiras;

f) propor ao Diretor de Saúde Pública as medidas que julgar
convenientes ao aperfeiçoamento do Serviço;

g) enviar ao mesmo Diretor mensalmente, resumo dos trabalhos
executados nos diversos servi ç os e, até o último dia de fevereiro, re
latório das atividades referentes ao ano anterior;

h) organizar a proposta de orçamento do Serviço e subme-
tê-la ao Diretor de Saúde Pública;

i) prover à assistência jurídica aos hansenianos indigentes in-
ternados ou sob vigilância do Serviço;

D exercer outras atribuições que lhe couberem por fôrça dos
regulamentos em vigor e tendentes à boa execução do serviço.

Parágrafo único - Ficará subordinado ao Diretor do Serviço
-de Defesa contra a Lepra o advogado incumbido da Assistência
Jurídica, de que trata o art. 112 infra.

nos trabalhos profiláticos;
1)) fiscalizar e orientar a atividade dos serviços, Itinerantes,

Dispensários, Hospitais e Colônias, visitando-os periàdicamente;
e) organizar programas de educação e propaganda sanitárias;
d) prover à assistência médico-social à família do hanseniano

pobre;
e) procurar readaptar ao trabalho e à atividade social os

egressos dos leprosários;
f) fiscalizar as instituições particulares de assistência social

ao hanseniano e sua família, bem como os estabelecimentos, desti-
nados a recolher comunicantes;

g) desempenhar os encargos que lhe forem confiado pelo Di-
retor do Serviço;

h) apresentar ao Diretor do Serviço, mensalmente, resumo
dos trabalhos do mês anterior bem como relatório anual, até 31 do
janeiro, das atividades do ano precedente.

Art. 12. - Cumpre aos auxiliares desta Secção prestar colabo-
raçai es p ecializada, de acôrdo com as normas que forem estabeleci-
das, ficando sujeitos a apresentação de relatórios.

CAPITULO V

Secção Técnica
Pessoal e atribuições

Art 13. - Compete ao Chefe da Secção Técnica
a) chefiar os trabalhos do serviço a seu cargo, durante as

horas do expediente;
b) classificar e catalogar minuciosamente as fichas, relatórios

e demais elementos provenientes dos Dispensários, Colônias, Ser-
viços Itinerantes e outras dependências do Serviço, para a estatís-
tica cia lepra no Estado, sob os seus vários aspectos, e para a conve-
niente coordenação dos serviços;

1
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e)	conservar em boa ordem e cm (lia os informes referctes a

observandos e comunicantes;
(1) desempenhar outras incumbências que lhe forem dadas

pelo Diretor do Serviço e, em casos especiais, encarregar-se do exa-
me de doentes na Capital ou no interior do Estado;

e) apresentar ao Diretor do Serviço, mensalmente, resumo (lOS
trabalhos do mês anterior, bem como relatório anual, até 31 de
janeiro, das atividades do ano antecedente.

CAPÍTULO VI
Secção de Pesquisas
Pessoal e atribuições

Art. 14.	Compete ao Chefe da Secção de Pesquisas
a) diiigir, técnica e administrativamente, o Instituto de Pes-

quisas "Gaspar Viana";
b) orientar e executar pesquisas científicas, de interêsse geral

ou especial, relativas à lepra;
c) distribuir o trabalho pelos técnicos e demais funcionários

Sou sua direção;
d) proferir pareceres, quando consultado, sôbre assunto:; ida-

tivos ao problema da lepra;
e) promover estudos experimentais sôbre a terapêutica (ia le-

pra;
f) colaborar nas publicações do Serviço de Defesa contra a

Lepra;
g) visar os documentos de despesas e pedidos de material para

ou serviços sob sua direção;
h) organizar a proposta anual de orçamento do Instituto de

Pesquisas "Gaspar Viana", com tabelas explicativas, submetendo-as
ao estudo do Diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra, na oca-
sião oportuna;

i) exercer outras atividades que lhe forem cometidas, dentro
da finalidade do Serviço;

j) apresentar ao Diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra,
mensalmente, resumo dos trabalhos do mês anterior, bem como
relatório anual, até 31 de janeiro, das atividades do ano antecedente.

Art. 15. Ao médico anátomo-patologista, diretamente su-
bordinado ao Diretor do Servido de Defesa contra a Lepra, cabe
orientar e dirigir os trabalhos técnicos de sua especialidade e exe-
cutar os que lhe forem requisitados pelos diferentes órgãos do
Serviço de Defesa Contra a Lepra e, bem assim, cooperar nas
investigações a cargo da Secção de Pesquisas, enquanto não fôr
criado um serviço especial de anatomia patológica na referida Secção.

Parágrafo único - Competem aos outros auxiliares técnicos,
assim do Instituto de Pesquisas "Gaspar Viana", como de qualquer
outro serviço subordinado a esta Secção, todos os trabalhos e es-
tudos a êles distribuídos pelos superiores hierárquicos, ficando obri-
gados a apresentação de relatórios.

CAPÍTULO VII
Dispensário Central
Pessoal e atribuições

Art. 16. Incumbirá ao Dispensário Central, localizado em Belo
Horizonte, o serviço de profilaxia que lhe é inerente, na Região Cen-
tro Norte.

- 81 -

Art. 17.	Compete ao médico chefe do Dispensário Central
a) dirigir o Dispensário, orientando-lhe os trabalhos, expediu-

do instruções e tomando providências para a boa realização dos
serviços;

b) providenciar, de acôrdo com os médicos auxiliares, para
que os doentes passíveis de tratamento em Dispensário ou em do-
micilio sejam, sem perda de tempo, submetidos a terapêutica ade-
quada;

e) providenciar e assinar guias de internação hospitalar dos
doentes contagiantes e dos que, embora não contagiantes, devam ser
isolados;

d) fazer, ou providenciar, o exame sistemático dos comuni-
cantes e observanclos, quer no Dispensário, quer em domicilio ou em
coletividade, como : escolas, fábricas, quartéis, etc.

e) orientar e dirigir o programa de propaganda e educação
sanitárias;

f) atestar a identidade dos que, submetidos a exame, foram
julgados sãos;

g) realizar pessoalmente exames clínicos no Dispensário e,
quando aconselhável, em qualquer ponto da região ao mesmo su-
bordinado;

li) sugerir ao Diretor do Serviço de Defesa Contra a Lepra
as providências que julgar convenientes ao bom desempenho (:los
trabalhos;

i) elucidar os casos de diagnósticos duvidosos que lhe forem
apresentados pelos médicos auxiliares;

j) requisitar o material necessário ao funcionamento do Dis-
pensário;

k) organizar o plantão dos funcionários, prorrogar o expe-
diente segundo as necessidades dos serviços, e mantê-lo em boa
01(1cm;

1) tomar outras providências necessárias, ou ordenadas pelo
Diretor do Serviço de Defesa Contra a Lepra;

m) enviar, até o dia 10 de cada mês, ao Diretor do Serviço
de Defesa Contra a Lepra resumo dos serviços executados no mês
anterior e, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório dos
trabalhos realizados durante o ano findo.

Art. 18. - Compete aos médicos auxiliares do Dispensário
Central

a) proceder ao exame clínico dos doentes de lepra, observan-
(los e comunicantes, que forem encaminhados ao Dispensário;

b) fichar minuciosamente cada doente, observando ou comu-
nicante;

e) requisitar os exames de laboratório necessários à elucida-
ção dos casos apresentados;

(1)	solicitar ao chefe do Dispensário auxílio para elucida
ÇãO dos casos de diagnósticos duvidosos;

e) providenciar guias de internamento dos doentes;
f) proceder à terapêutica própria, de acôrdo com cada caso

clínico e as normas traçadas pelo chefe;
g) desempenhar o programa de educação e propaganda anti-

leprosas;
h) realizar exames clínicos na região servida pelo Dispen-

sário, bem como executar os trabalhos que lhes forem atribuídos
pelo chefe do Serviço.
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Art. 19. - Os auxiliares de laboratório terão a seu cargo
a) manter em boa ordem o laboratório e prover-lhe o con-

veniente aparelhamento;
b) realizar os exames de que forem incumbidos, registrando

os resultados;
c) quando designados, acompanhar os médicos, a fim de nes-

soalmente colherem material para exames e pesquisas.
Art. 20.	Os auxiliares de Dispensário serão encarregados	-,

de injeções, curativos e outros tiatanientos na sede do Dispensário
ou fora dêle, a juízo dos médicos.

Art. 21. - Compete ao guarda sanitário a vigilância e con-
dução dos doentes que se destinem aos leprosários e O desempe-
nho dos trabalhos que lhe forem cometidos.

CAPITULO VIII
Dispensários Regionais

Art. 22. - Incumbirá aos Dispensários Regionais, localizados
em Três Corações, llambuí, Ubá e Juiz de Fora, respectivamente, nas
regiões Sul, Oeste-Triângulo e Leste do Estado, bem como a outros
que venham a ser criados, nas zonas a que pertencerem, executar o ser-
viço de profilaxia que lhes é próprio.

Art. 23. Os Dispensários Regionais, que serão organizados se-
gundo o modêlo do Dispensário Central, terão o pessoal que fôi- pre-
visto em leis e cujas atribuições serão as mesmas especificadas para
idênticos do Dispensário Central.

CAPITULO IX
Médicos itinerantes

Art. 24. - Compete ao médico intinerantes
a) executar, nas zonas que lhes forem destinadas, os serviços de

censo, estatística, epidemiologia e terapêutica da lepra, de acôrdo com
o programa traçado pelo Serviço de Defesa Contra a Lepra;

b) apresentar relatórios dos trabalhos ao chefe do Dispensá
rio a que se acharem subordinados.

CAPITULO X
Colónias Regionais

Organização - Funcionamento
Pessoal e atribuições

Art. 25. - Destinam-se as Colônias ao isolamento e tratamento
de leprosos, à observação dos indivíduos com lesões suspeitas, ali
transitôriamente recolhidos, e a estudos e pesquisas leprológicas.

Art. 26. - As Colônias deverão ser dotadas de grandes áreas
que permitam aos doentes livre locomoção e aos válidos participa-
ção em atividades agro-pecuárias, de acôrdo com os regulamentos.

Art. 27. - As Colônias serão edificadas em zonas salubres e
sítios aprazíveis, e organizadas de modo que os serviços públicos,
máxime os de saneamento, sejam perfeitos, asseguradas assim con-
dições de confôrto que amenizem o isolamento dos doentes.

Art. 28. - A fim de melhor preencherem os objetivos que lhes
são fixados, compreenderão as Colônias as seguintes secções

a) Secção de Observação
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h) Secção de Assistência Médica e Farmacêutica, constituída
por Dispensário, Hospital e Farmácia;

e) Vila dos Doentes, organizadas sob a forma de centro ur-
bano, compreendendo habitações isoladas ou coletivas, restaurantes,
pavilhões de diversões, campos de desportos, praças ajardinadas e
demais construções indispensáveis ao centros urbanos;

d) Secção Agrícola-Industrial, para ocupação dos doentes vá-
lidos;

e) Serviços Gerais Administrativos;
f) Bairro residencial dos funcionários e empregados sãos.
Parágrafo único	Na Colônia Santa Isabel haverá uma secção

de estudos, a cargo do Instituto de Pesquisas "Gaspar Viana".
Art. 29. - O pessoal das Colônias será o referido nos Decre-

tos-leis ns. 194, de 24 de março de 1939, e 830, de 18 de abril de
1942, e Leis que os modificarem.

Art. 30. - Os diretores de Colônia nela terão residência obriga-
tória. O Diretor de Saúde Pública, por proposta do Diretor do
Serviço de Defesa contra a Lepra, determinará quais os funcioná-
rios e demais servidores que também deverão ali residir.

Art. 31. - Todos os funcionários e empregados ficam sujei-
tos ao serviço de plantão organizado pelos Diretores de Colônias.

Art. 32. - Os Diretores, administradores, funcionários ou ser-
dores, com residência obrigatória nas Colônias, terão dire i to a
casa; os que, em virtude de suas funções foi-em forçados a perma-
necer nas Colônias terão direito a alimentação em comum.

Art. 33 - Os servidores com direito a habitação gratuita, obri-
gados a zelar pela conservação de suas residências, respondem pelos
estragos resultantes de culpa, e devem, oportunamente solicitar ao
Diretor o reparo das deteriorações naturais ao uso regular.

Art. 34 - Os servidores poderão fazer plantações nos quin-
tais de suas residências, não podendo manter ali animais domésticos
e criações, salvo licença especial do Diretor.

Art. 35. - É proibido aos funcionários e empregados das Colônias
realizar qualquer transação ou negócio com a administração e com
-os doentes.

Administração das Colónias Regionais
Art. 36 - Compete ao Diretor de Colônia
a) dar orientação técnica e administrativa aos serviços do es-

tabelecimento, tomando as providências que julgar necessárias;
b) superintender os serviços clínicos e de laboratório, efetuan-

do visitas diárias às diversas secções;
e) expedir instruções para o regular andamento dos serviços

das Colônias e proferir pareceres sôbre as questões técnicas e admi-
nistrativas que lhe forem submetidas;

d) propor o contrato de empregados para a Colônia, de acôrdo
com o respectivo quadro;

e) levar ao conhecimento do Diretor do Serviço de Defesa con-
tra a Lepra as anormalidades que ocorram na Colônia, propondo
as medidas que julgar convenientes;

t) requisitar o material necessário aos serviços do estabele-
cimento

g) resolver os casos urgentes não previstos neste Regula-
mnento, submetendo a decisão à aprovação do Diretor do Serviço
de Defesa contra a Lepra;

h) visar todos os documentos de receita e despesa
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i) organizar o plantão (los funcionários e empre gados, pior-

rogar o expediente, quando necessário, e distribuir o pessoal in-
terno na Colônia, segundo as necessidades cio serviço

j) manter a disciplina interna da Colônia, de acôrdo com o
que prevê o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais

K) conceder permissão para a saída de leprosos, nos casos
previstos em Regulamento

i) remeter mensalmente ao Diretor do Serviço de Defesa
contra a Lepra o sumário dos trabalhos executados, bem como os
mapas demonstrativos da despesa efetuada

in) apresentar ao Diretor do Serviço de Defesa contra a
Lepra, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório dos ser-
viços a seu cargo, referentes ao ano anterior

n) cum prir e fazer cumprir êste Regulamento e, bem assim,
as ordens e requisições dos superiores hierárquicos.

Parágrafo único - Na Colônia Santa Izabel os serviços de la-
boratório ficarãc, a cargo do Instituto de Pesquisas "Gaspar Viana".

Art. 37 - Compete ao Administrador
a) auxiliar o Diretor na administração do estabelecimento,

sugerindo-lhe providências e executando-lhe as ordens
b) fiscalizar os serviços de escrita, a fim de que sejam man-

tidos em dia
e) providenciar os transportes e suprimentos que se fizerem

necessários ao serviço da Colônia;
d) tomar as providências conducentes à perfeita regularidade

dos serviços de água, fôrça e luz, telefone, correio e outros.
e) providenciar os enterramentos
f) zelar pela conservação dos arruamentos e estradas da

Colônia;
g) zelar pela conservação de prédios e demais instalações;
h) prover a construção e conservação de tapumes, nos ter-

renos da Colônia;
i) guardar, mediante recibo, objetos de valor trazidos pelos

doentes, restituindo-os, em ocasião oportuna, ao proprietário ou à
família.

Art. 38 - O Superitendente e seus auxiliares (de preferência
Irmãs de Caridade) terão o seu cargo a economia interna e a dis-
ciplina das seguintes dependências

a) Almoxarifado
b) Cozinha, dispensa e padaria
e) Lavanderia, rouparia, e oficina de costuras
ii) Casas e pavilhões destinados a alojamento;
e) Dispensário, hospitais e berçário
f) Escolas dos doentes
g) Parlatório
h) Capela.
Parágrafo único - O Superitendente e seus auxiliares são

obrigados a respeitar as prescrições dos médicos, no tocante à hi-
giene, assistência niédica e regime dietético (105 doentes.

Art. 39 -- Aos médicos auxiliares residentes, aos médicos in-
ternistas e deniartologista, aos especialistas e aos dentistas, in-
cumbirá

;.- ..
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a) organizar, sob a orientação do Diretor, a assistência aos
doentes e ao pessoal cia Colônia

b) prestar aos mesmos a referida assistência
e) realizar, especialmente, o exame sistemático de todos os

doentes e organizar-lhes as fichas
d) executar os tratamentos excedentes à competência dos

enfermeiros
e) tomar as providências técnicas julgadas convenientes para

o bom êxito da clínica a seu cargo.
.Art. 40	Compete ao farmacêutico
a) dirigir a farmácia
b) distribuir os serviços aos funcionários sob sua direção
e) providenciar para que todo o receituário cia Colônia seja

aviado com presteza
d) apresentar resumo mensal dos trabalhos, e relatório anual

até o último dia de janeiro;
e) ter a farmácia bem provida e em condições de atender as

exigências do serviço, requisitando os materiais necessários;
f) prorrogar o expediente e organizar plantões, de acôrdo

com as exigências do serviço
g) atender às ordens da direção da Colônia.
Parágrafo único - Na Colônia Santa Isabel, além dos encar-

gos acima especificados, competirá ao farmacêutico a execução de
trabalhos de química farmacêutica especializada.

Art. 41 O servico a cargo de outros funcionários e (los em-
pregados, com exceção dlaquêles que se achem sol) a imediata di.
reção e fiscalização do Superitendente, será organizado e distri-
buído pelo Administrador, com aprovação do Diretor, e compre-
enderá o seguinte

a) quanto à lavoura : cultura de cereais, café, chá, fumo, le-
guminosas, horticultura em geral, fruticultura, horto medicinal,
principalmente de plantas antilépricas, reflorestamento, ajardina-
meno, plantas forrageiras e indústriais, mudas e sementeiras

h) quanto à criação :	pecuária em geral, avicultura, cuni-
,'ultura, sericicultura e apicultura;

e) preparo e beneficiamento dos produtos agrícolas e animais
d) combate às pragas e insetos que atacam as plantas e os

animais
e) conservação, limpeza e funcionamento das instalações

elétricas e telefônicas, com todos accessórios
f) serviço de transporte necessário à Colônia, e respectiva

fiscalização, bem como a conservação de veículos;
g) serviços em geral, a cargo do pedreiro, carpinteiro, me-

cânico, padeiro e respectivos auxiliares.
Art. 42 - As atribuições dos funcionários da Colônia serão fi-

xadas pelo respectivo Diretor, de acôrdo com as normas do Estatuto
(los Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para cumprimento do dispôsto nêste ar-
ligo, serão consideradas as especialidades de cada uni, de tal forma
que os direitos e deveres do pessoal da Colônia sejam, quanto pos-
sível, equiparados aos do pessoal do Serviço de Defesa contra a
Lepra.
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REGIME INTERNO DAS COLÓNIAS
b) - Indigentes e contribuintes

a) - Internação e classificação dos doentes

Art. 43 - A internação de doentes far-se-á mediante guia de
i)ircor do Serviço de Defesa contra a Lepra ou dos médicos-chefes
dos liispensários, acompanhados de cópia da ficha clínico-epide-
miologica.

Parágrafo único - No caso de transferência de uma Colônia
para outra, a guia será acompanhada de cópias das fichas médicas
e da social.

Art. 44 - Ao dar entrada na Colônia, o doente entregará ao
Administrador os objetos de valor (te que não tenha necessidade.
imediata, sendo-lhe proibido guardar consigo quaisquer armas.
Em seguida será submetido a minucioso exame para a organização
de sua ficha ou revisão da remetida de outro estabelecimento.

Parágrafo único - A igual exame serão sujeitos os doentes
que se apresentarem sem guia, dependendo, porém, seu interna-
mento de autorização do Serviço de Defesa contra a Lepra.

Art. 45 - Os doentes cujos exames forem positivos, antes da
internação definitiva cm qualquer das secções da Colónia, fica-
rão de quarentena, em alojamento especial, para verificação (Te
doenças infecto-contagiosas agudas.

Art .46 - No caso (Te dúvida sôbre o diagnóstico, ficará e
doente alojado na secção de observação, para novos exames, até
que seja declarado portador ou não da doença.

Parágrafo único	Os casos não positivados receberão alta.
que será comunicada ao Diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra.

Art. 47 - Os indivíduos que, logo de início, ou na fase de
observação, forem declarados portadores da doença, serão internados.

Art. 48 - As informações relativas aos leprosos que passarem
pelo etabelecimcnto serão registradas em fichas ou livros próprios,.
de acôrdo com as instruções do Diretor. E deverão ser mantidas
em sigilo, se a isso não se opuserem os interêsses da Saúde Pública.

Art. 49 - Serão alojados nos pavilhões-hospitais os leprosos,
inválidos ou que se acharem em crise aguda da doença ou de
doenças intercorrentes e, de um modo geral, quantos precisemn
de regime hospitalar.

Art. 50	Os doentes não	necessitados de hospitalização
serão distribuídos pelas diversas secções da Colônia. Para essa
distribuição, atenderá o Diretor não só à lotação das mesmas,
mas também à forma clínica e grau de evolução da doença, à
idade, sexo, estado civil, aptidões e condições sociais, índole e
comportamento.

Art. 51 - As Colônias poderão ter secções para doentes su-
jeitos a penas	disciplinares, bem como	secções destinadas a
sentenciados.	 4

Art. 52 - Além (Ias fichas médicas, será organizada, para
cada doente, uma ficha social, com anotações relativas à sua
identificação, condição social, grau de instrução, serviços prestados,
faltas cometidas durante o internamento e outros informes que..
iiossarn interessar.

Art. 53 --- Os doentes que não disponham de recursos terão
direito a alimentação, vestuário, assistência médica e alojamento
comum, tudo gratuitamente.

Art. 54 - Dispondo de recursos, poderá o doente ser admitido
como contribuinte em pavilhão especial, desde que pague adianta-
damente por semestre a pensão arbitrada, ou, no caso de pagamento
mensal, apresente fiador idôneo, a juízo do Diretor.

Art. 55 - Os contribuintes de qualquer classe terão direito
a todos os tratamentos médicos usuais e a alimentação especial,
de acôrdo com o regime estabelecido pelo Diretor, e pagarão à
parte os extraordinários.

Art. 56 - Aos doentes que dispuserem de recursos será per-
mitida a construção de residência própria, na vila dos doentes,
em lotes que lhes serão para êsse fim concedidos. A construção
obedecerá à planta e condições regulamentares estabelecidas pelo
Serviço de Defesa contra a Lepra.

§ 1. - Os doentes que desejarem construir suas habitações
na Colônia deverão, para isso, requerer licença do Diretor de
Saúde Pública. O Diretor da Colônia informará o requerimento.

§ 2. - Os doentes que construirem casas poderão transferi-
las a outros, mediante licença do Diretor da Colônia. Se o não
fizerem, adquiri-las-á o Estado, mediante indenização, dando-lhes
o destino conveniente.

c) - Casamentos e nascimentos

Art. 57 - Os doentes casados poderão cohabitar na Colônia.
Art.58 - Poderá ser permitido o casamento de leprosos in-

ternados. O ato realizar-se-á de acôrdo com as exigências do Có-
digo Civil e as normas da Igreja a que pertencerem os nubentes.

Art. 59 - Os filhos de leprosos internados na Colônia serão,
logo após o nascimento, separados e recolhidos ao berçário. Podem
ser entregues a famílias residentes fora da Colônia, se assim o
desejarem os pais, ou abrigadas em preventórios, onde permane-
cerão o tempo julgado necessário à observação, sendo, posterior-
mente, transferidos para patronatos agrícolas ou profissionais.
Nestes, ficarão até que possam manter-se pelo seu próprio trabalho..

	

d)	Delinqüentes alienados e indesejáveis

Art. 60 - Os leprosos delinqüentes e alienados encaminhados
à Colônia, e os que, por qualquer motivo, se tornarem indesejáveis
ao meio social ah estabelecido, serão segredados em pavilhão
próprio, sujeitos a regime especial, ou transferidos para o Hospital
de Lázaros de Sabará.

Art. 61 - A providência referida no artigo anterior será to-
mada pelo Diretor da Colônia, por iniciativa própria ou da autori-
dade judiciária ou policial, ou em virtude de solicitação de agentes
internos da Colônia incumbidos da manutenção da ordem e dis-
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e) ---- Condições de alia

Art. 62	Compete ao Diretor da Colônia ou hospital conceder
a alta provisória ou condicional, e ao chefe do Dispensário, a alta
definitiva, ouvida, em ambos os casos,	numa comissão de três
técnicos do Serviço de Defesa contra a Lepra, designada pelo Diretor.

Art. 63 Poderá obter alta provisória ou condicional o doente
quc, oferecendo condições sociais e econômicas satisfatórias, apre
íentar regressão de sintomas clínicos, assim como bacterioscopia
negativa, no muco nasal, sangue, ganglios e áreas correspondentes
ás lesões, realizado êsse exame em meses consecutivos, com e sem
reativação.

Art. 64 - Obtida a alta provisória ou condicional, deverá
o doente comparecer ao Dispensário que lhe fôr designado, tôda
vêz que para isso receba notificação.

Art. 65 - A alta definitiva só será concedida após o tempo
julgado necessário à observação (lo doente, pelos leprólogos (10
serviço cm que estiver matriculado, levando-se em conta a forma
clínica e a evolução da doença.

Parágrafo único - As condições para alta, provisória ou de-
finitiva, serão objetos de instruções técnicas à parte, oportuna-
mente baixadas pelo Diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra.

f) Visitas

66 - O Diretor designará Prèviamente os dias e horas
em que os doentes poderão receber visitas. Só mediante licença
especial será lícito ao visitante ir além do parlatório.

Art. 67 - O Diretor poderá permitir visitas à Colônia e de-
pendências, sendo proibido ao visitante entrar em contacto com
internados, bem como fotografar doentes e aspectos locais.

o) Saída de doentes

Art. 68 - Por motivo de doença grave ou falecimento de jia-
rente próximo, bem como para realização de negócio que exija
a presença do próprio internado, poderá o Diretor consentir-lhe
a saída, pelo tempo e nas condições que julgar convenientes, obede-
cidcs as instruções que serão baixadas pelo Diretor do Serviço de
Defesa contra a Lepra. A êste será comunicada a licença, com a
declaração dos motivos.

Jm) Prescrições pata evitar contágio

Art. 69 - As visitas admitidas na Colônia e os empregados
que ali trabalham devem obedecer às seguintes prescrições

a) Nunca entrar em contacto direto com os doentes, pelo
apei to de mão, troca (te objetos, recebimento de dinheiro ou
qualquer outro meio de comunicação

h) sempre que passarem pela "zona doente", ou se aproxi
marcmn de algum internado, devem tomai- as precauções aconse-
lhadas para a profilaxia das doenças infecto-contagiosas, obede-
cidas as instruções que a respeito baixar o Diretor do Serviço do
Defea contra a Lepra.
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§ 11 Os funcionários e empregados (Ia Colônia que tenham
contacto habitual com os doentes são obrigados a usar indumentária
p; -ia, e nunca devem voltar à "zona sadia" sem cumprir as
ornias constantes das mesmas instruções.

§ 2	Para efetivação de medidas tendentes a evitar contágio,
poderá o Diretor autorizar o emnprêgo de meios compulsórios.

i) Do trabalho

Ar[. 70 -- Os doentes válidos e os não sujeitos a regime
hospitalar deverão fazer diàriamcnte, sem remuneração especial,
a limpeza da Colônia e, particularmente, das casas ou pavilhões
onue residirem.

Art. 71	Os doentes capazes poderão ser aproveitados em
empiégo numa das secções de que trata o artigo 41.

Parágrafo único	O Diretor, levando em conta a natureza
ue cada serviço, organizará, de acôrdo com o Administrador, o
horário e a tabela de salários, que submeterá à aprovação do Di-
retor (10 Serviço de Defesa contra a Lepra.

Am-t. 72 - O comércio interno será permitido aos doentes
mediante condições aprovadas pelo Diretor e que poderão ser
alteradas quando conveniente. As transações com pessoa sã, re-
sidente fora da Colônia, só serão realizadas por intermédio da
Administração.

Parágrafo único É proibido na Colônia o comércio e o uso
mie armas e bebidas alcoólicas ei, em geral, de tudo aquilo que
fôr julgado prejudicial à ordem interna e ao tratamento (los doentes.

j) Distribuição de serviços

Art. 73 - Os doentes válidos que trabalharem em serviços
da Colônia ficarão sujeitos ao mesmo regime legal dos empregados
e trabalhadores sãos, salvas as restrições impostas em conseqüên-
cia rio internamento.

Art. 74	No preenchimento de lugares subalternos, o Diretor
dará preferência, sempre que possível, aos próprios internados
capazes de prestar serviço, a fim	de reduzir as possibilidades
de contágio.

CAPITULO XI

hospital de Lázaros (te Sabará

Art. 75 O Hospital de Lázaros de Sabará destina-se ao
isolamento e tratamento dos lázaros sentenciados ou acometidos
de loucura, e dos transferidos ele outro leprocômio em virtude de
mau procedimento.

Art. 76 - O serviço a cargo do hospital será distribuído
pelas seguintes secções

a) enfermaria-prisão, para doentes presidiários
b) enfermaria para doentes	que apresentem perturbações

mentais
e) secção para doentes submetidos a apenas disciplinares.

1
	 4
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Art. 77 - O pessoal do Hospital de Lázaros de Sabará ser
o previsto Decreto-lei n 194, de 24 de março de 1939, e leis
posteriores concernenteks ao assunto.

Art. 78 - Ao Diretor e ao pessoal do Hospital de Lázaros
de Sabará cabem, segundo a natureza de cada cargo, as mesmas
funções que neste Regulamento são atribuídas ao Diretor a ao
pessoal das Colônias.

Art. 79 - A internação dos doentes se fará mediante guia
do diretor ou do médico chefe do Dispensário. Os transferidos
levarão cópia de suas fichas, médicas e social, devendo a última
consignar os motivos da transferência.

Art. 80 - As autoridades judiciárias ou policiais, em cujas
comarcas ou distritos houver leprosos sentenciados ou loucos, de-
verão solicitar ao diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra
a respectiva internação. É vedado encaminhá-los diretamente
ao Hospital.

Art. 81 Aos Hospital de Lázaros de Sabará se aplicará
o disposto sôbre tratamento dos doentes, altas, licença para sair,
trabalhos e visitas.

Parágrafo único - Os presidiários e insanos que obtiverem
alta serão transferidos, respectivamente, para presídios e mani
cônios comuns.

Art. 82 - O Diretor do Hospital terá residência obrigatória
na cidade de Sabará. No Hospital são obrigados a residir os
funcionários e empregados que o diretor do Serviço de Defesa
contra a Lepra designar.

CAPÍTULO XII
Sanatório de Roça Grande

irt. 83 - O Sanatório de Roça Grande destina-se ao isola-
mento e tratamento de hansenianos pensionistas, de ambos os
sexos, que ali terão o maior confôrto possível, além da conveni-
ente terapêutica.

Ari. 84 - As secções de alojamento dos internados são
assim distribuídas

a) residências isoladas;
b) apartamentos especiais
e) apartamentos comuns
d) quartos simples.
Parágrafo único - A tabela dos preços correspondentes a

cada secção será oportunamente organizada pelo diretor de Saúde
Pública e aprovada pelo Secretário da Educação e Saúde Pública.

Art. 85 - O pessoal do Sanatório de Roça Grande será o
previsto em lei, e terá as mesmas funções atribuídas aos cargos
idênticos das Colônias.

Parágrafo único - O diretor do Serviço de Defesa contra a
Lepra designará os funcionários e empregados que deverão re-
sidir no Sanatório.

CAPITULO XIII
Asilos

Art. 86	Poderão ser	instalados oportunamente,	asilos
para recolhimento de hansenianos mutilados e inválidos.

Art. 87 Os asilos se regerão pelas normas gerais esta-
belecidas nêste Regulamento e instruções que forem baixadas pelo
diretor de Saúde Pública.

CAPITULO XIV
Preventórios

Art. 88 - Quando fôr conveniente, poderão ser instalados
Preventórios, destinados a ministrar assistência social, profilática
e médica aos filhos sadios de leprosos.

Parágrafo único Enquanto dirigidos pela Sociedade de As-
sistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra, os Preventórios
serão fiscalizados e tècnicamente orientados pelo Serviço de De-
tesa contra a Lepra.

Art. 89 Os Preventórios ficarão sujeitos ao Regulamento
organizado pelo Conselho Técnico da Federação das Sociedades
de Assistência aos Lázaros, aprovado pelo diretor do Departamento
Nacional de Saúde, em 27 de janeiro de 1941, e às leis que o mo-
(Mica-em.

CAPITULO XV
Escolas Profissionais ou Aprendizados Técnicos Profissionais

Art. 90 - Poderão ser instaladas Escolas Profissionais ou,
Aprendizados Técnicos Profissionais, destinados a menores que
hajam sido submetidos, nos Preventórios comuns, ou fora dêles
no mínimo, a seis anos de observação.

CAPITULO XVI

Notificação, exame, isolamento nosocomial, vigilância sanitária,
educação e propaganda sanitárias.

Art. 91 - É compulsória a notificação de qualquer caso de
lepra, contagiante ou não.

Art. 92 - As notificações, que terão sempre caráter reservado,
serão dirigidas ao Serviço de Defesa contra a Lepra, com a in-
diceção do nome e residência do doente e, se possível, a idade,
sexo, naturalidade, procedência e condição social.

Art. 93 - As notificações serão feitas pelo médico que aten-
der ao doente, pelas autoridades que tiverem conhecimento de
casos de lepra, e pelos parentes do enfêrmo ou suspeito, residen-
tes ou não na mesma casa.

Parágrafo único - Os nomes dos notificantes serão mantidos
em segrêdo.

Art. 94 - A autoridade sanitária poderá fazer inspecções
nas farmácias e laboratórios, para verificar a existência de re-
ceitas ou de pesquisas concernentes à lepra.

Art. 95 - Notificado um caso de lepra, serão tomadas as
seguintes providências:

a) exame do enfêrmo e de todos os comunicantes
b) isolamento do doente
e) vigilância sanitária
d) educação e propaganda sanitárias junto ao doente e co--.

inunicantes.
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Exain e

Art. 96 - O exame do doente será o mais minucioso pos-
sível, anotando-se em fichas próprias os sinais clínicos encontrados.
Serão realizadas tô(Ias as provas de laboratório necessárias ao
completo esclarecimento e exata classificação do caso.

Parágrafo único	Não chegando o médico a resultado de-
fini[io, será o caso matriculado como "observando" e periàdi-camnente reexaminado, até se firmar o diagnóstico.

Art. 97	O doente poderá ser examinado na presença de
seu médico assistente, se assim o solicitar.

ArE. 98	Os comunjeajites serão minuciosamente examinados
e sujeitos a observação durante o tempo que fôr julgado necessário,
levando-se em conta, principalmente, a idade, o tempo de con-
vívio e o grau de promiscuidade, bem como as formas clínicas
dos casos de lepra respectj'vos.

Isokiinejijo nosocoinjcil

Art. 99 - O isolamento nosocomial é obrigatório
a) para os doentes de forma aberta, portadores de lesões

ativas, bacilíferas (lepromatosos)
b) para os doentes de formas tuberculóides, durante os pe-

ríodos reacionais
e) para os doentes mutilados, nômades, mendigos, indisci-

plinados, ou empregados em indústria ou negócio de comestíveis,
ou profissionais em contacto com o público, p rincipalmente comcrianças.

Art. 100 - O isolamento nosocomnial deverá ser feito no es-
tabelecimento adequado que fôr mais próximo da residência do
doente ou, em casos especiais, em outro que melhor consulte aos
interésses dêle e do Serviço de Defesa contra a Lepra.

Art. 101 - Nos estabelecimentos sitos em Minas Gerais inter-
nar-se-ão apenas os enfêrmos aqui moradores há mais de três anos.

Parágrafo único - Os doentes oriundos de outros Estados e não
residentes em Minas há mais de três anos, serão encaminhados
às autoridades sanitárias do Estado de procedência ou origem.

Art. 102 - Só em casos especiais e transitôriamente se con-
sentirá a internação de hansenianos em Hospitais e Casas de Saúde.
Será indispesável, para isso, a existência de instalações adequa-
(Ias, a juízo do Serviço (lo Defesa contra a Lepra, a cuja vigilância
os internados ficarão sujeitos.

Art. 103 -- 	isolamento deverão os doentes ser tratados
segundo as normas da moderna técnica leprológica.

Vigilúncia sanitária

.Art. 104 - A permanência em domicílio só será permitida
aos leprosos portadores de formas fechadas, isto é, doentes não
bacilíferos, de formas maculares simples e tuberculóldes, em ina -tividade.

Art. 105 - Ficarão sob vigilância sanitária, pelo tempo que
fôr indispensável, os comunicantes, sobretudo quando crianças ou
adolescentes, bem como os egressos cio Colônias ou hospitais e
os portadores de lesões suspeitas.

Art. 106 - O Diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra
deverá baixar instruções técnicas reguladoras das normas de vi-
gilância sanitária.

Art. 107 - Não poderão freqüentar escolas públicas ou par-
ticulares, ou estabelecimentos congêneres, os filhos de hansenianos
liacilíferos ou outros menores que com êles convivam, até que os
doentes sejam submetidos a isolamento hospitalar.

Art. 108	As crianças que convivam com doentes não con-
tagiantes, só poderão freqüentar escolas sob rigorosa vigilância
sanitária, devendo ser afastadas logo que apresentem	qualquer
sinl suspeito da infecção hanseniana.

Ari, 109 --. ON prufessôres púhlmos ou particulares que con-
vivom com leproso contagiante, enquanto não hospitalizado, não
poderão lecionar crianças nem adolescentes, sendo postos os pi'i-
metros em disponibilidade não remnunerada.

Art. 110 -. A tôda e qualquer pessoa em contacto com le-
proso contagiante, enquanto não hospitalizado, é proibido o exer-
cício da função ou emprêgo em que tenha de lidar com indivíduos
sãos, principalmente crianças e adolescentes.

Educação e propaganda sanitárias

Art. 111 Ao ficharem os doentes as autoridades lhes en-
sinarão assim como aos comunicantes, norma sanitárias, cha-
mando-lhes a atenção principalmente para os seguintes pontos

a) A Lepra é doença contagiosa, evitável e clinicamente eu-
rável, sobretudo quando diagnosticada na fase inicial e tratada
1)01' meios adequados.

h) As crianças e os adolescentes são particularmente receptivos.
e) Necessidade do isolamento.
cl) Perigo do charlatanismo sob qualquer modalidade.
e) Organização dos estabelecimentos para hansenianos.
f) Necessidade do exame periódico dos comunicantes.

CAPITULO XVII

Disposições gerais

Art. 112 - Criar-se-á, oporunamente, uma Secção de As-
sistência Jurídica, destinada à proteção dos interêsses jurídicos
dos doentes de lepra, sobretudo dos sujeitos a recolhimento no-
socomial.

Art. 113 - As autoridades	sanitárias procurarão obter o
exame e a internação cio enfêrmno, assim como a realização de
outras providências profiláticas, por meios suasórios.	Entretan-
to, Ldhando êstes, poderão recorrer à ação policial.

Art. 114 -- Os funcionários do Serviço de Defesa contra a
Lepra serão nomeados ou contratados mediante proposta do Di-
retor de Saúde Pública. Além das condições impostas pelo Esta-
tuto dos Funcionários Públicos Civis cio Estado de Minas Gerais,
os s eguintes requisitos exigir-se-ão dos candidatos

a) maioridade (21 anos), e
b) para os cargos técnicos, apresentação de títulos científicos

H.
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e, de preferência certificados de curso especializado de leprolo-
gia, nos tê,-, do Decreto n9 11 .289, de 5 de abril de 1934.

Parágrafo único - A fim de restringir possíveis contágios,
dar-se-á preferência, sempre que possível, aos doentes válidos para
empregos subalternos que exijam contacto com os internados.

Art. 115 - O Diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra
enviará, anualmente, ao Diretor de Saúde Pública, relação dos alu-
nos aprovados no Curso de Leprologia, organizado pela Diretoria
de Saúde Pública e pela Faculdade de Medicina, com as notas de
aproveitamnciito, para devida consulta ao serem providos os cargos.

Art. 116 - Os cargos novos criados no Serviço de Defesa
contra a Lepra só serão providos depois de justificada pelo Di-
retor de Saúde Pública a necessidade do preenchimento.

Art. 117 - Os cargos de direção de Colônias, hospitais sa-
natórios, asilos e preventórios serão exercidos em comissão, (te
preferência por médicos auxiliares residentes ou internistas e der-
matologistas, com a gratificação que lhes competir.

Art. 118 - Os funcionários do Serviço de Defesa contra a
Lepra ficarão sujeitos, quanto à disciplina, direitos e vantagens,
ao que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Es-
tado de Minas Gerais.

Art. 119 Dentro das dotações orçamentárias, poderá o Di -
retor de Saúde Pública propor o contrato de pesquisadores espe
cializados em leprologia.

Art. 120 - Os acôrdos com institutos científicos, nacionais
u estrangeiros, para a realização, no Estado, de pesquisas e in-

quéritos relativos à lepra serão efetuados por intermédio do Di-
retor de Saúde Pública.

Art. 121 O Serviço de Defesa contra a Lepra publicará,
• guando oportuno, um boletim de leprologia, para divulgação de
conhecimentos sôbre a doença, bem como de relatórios e trabalhos
científicos.

Art. 122 - 1 proibido aos funcionários e empregados revelar
• identidade de doentes matriculados no Serviço de Defesa contra
• Lepra ou mesmo, a respeito dêles, dar informações de qualquer
natureza, salvo quando ao sigilo se opuserem relevantes interêsses
.Ia Saude Pública ou dos próprios doentes. O nome completo do
doente será guardado em registro especial e, nos demais documentos,
indicado por meio de iniciais ou números.

Art. 123 - Continuam em vigor os dispositivos do Regulamento
de Saúde Pública do Estado, em tudo que não contrariar o disposto
no presente Regulamento.

Art. 124 - É proibido em consultórios clínicos e domicílios
tratar leprosos contagiantes.

Art. 125 - É igualmente proibido o tratamento de doentes não
contagiantes, sem prévia notificação escrita ao Serviço de Defesa
contra a Lepra.

Art. 126 - Aos infratores das disposições constantes nos ar-
tigos 124 e 15, quando médicos do Serviço de Defesa contra a
Lepra, se aplicarão as penalidades previstas pelos artigos 220, 221
e 226 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Minas Gerais.

Art. 127 - A infração dos preceitos regulamentares concer-
nentes à profilaxia da lepra, a oposição, dificuldade ou embaraço

1	95

F
eriadosárealização do Serviço de Defesa contra a Lepra, serão
punidas coril multas de Cr$ 50,00 a Cr$ 1.000,00 impostas pelo
Diretor do Serviço de Defesa contra a Lepra, mediante auto la-
vraoo pelo funcionário incumbido da execução do Regulamento.

Art. 128 Os casos omissos nêste Regulamento serão resol-
vidos em caráter provisório pelo Diretor de Saúde Pública, pre-
cedendo sugestão ou provocação do Diretor do Serviço de Defesa
cc;nft a Lepra. A solução passará a ter caráter definitivo uma
vezaprovada pelo Secretário cia Educação e Saúde Pública, ca-
bendo aos interessados o direito de recurso.

Art. 129	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
•êste Decreto-lei eni vigor na data de sua publicação.

Palácio cia liberdade, em Belo Horizonte, 9 de agôsto de 1945.

BnNEDITo VALADARES RIBEIRO1	DECRETO-LEI N.° 1.359, DE 25 DE AGÕsTO DE 1945

Cristiano Monteiro Machado

Fixa o efetivo do corpo de Bombeiros para o exercício de 1946:
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição

que lhe confere o art. 5•0, do Decreto-lei n.° 1 .202, de 8 de abril de
1939, decreta:

Art. 1 - O efetivo do Corpo de Bombeiros cio Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1946 é fixado em 24 oficiais, 56 inferiores
e 236 praças, observado a classificação no quadro anexo.

Parágrafo único. Os oficias, os inferiores e as praças do Corpo
de Bombeiros perceberão venciinentas iguais aos do pessoal da Fôr-
ça Policial cia mesma categoria.

Ait. 2.° O Corpo de Bombeiros é subordinado à Secretaria cio
Interior, podendo servir de intermediário entre esta e aquêle o Esta-
do Maior da Fôrça Policial.

Art. 3.1	Revogam-se as disposições em contrário, entrando és-
te Decreto-lei em vigor a i. 9 de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de agôsto de 1945.
BENEI)m1'o VALADARES RIBEIRO.
Celso Pórfiro de Araújo Machado

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Orçamento para o ano de 1946
Pessoal efetivo:

Cr$
	

C1.$
1 Tenente-coronel ........28.380,00
1 Major................21.570,00
4 Capitães, inclusive o médico

a Cr$ 17.412,00 ...........69.648,00
5 Primeiros tenentes a Cr$ -
13.821,00 ..............69.105,00

13 Segundos tenentes a Cr.
11. 647,50 ..............151.417,50	340.120,50



2.' Companhia .......... 116

Oficiais
em

Comissão
ESTADO MENOR1 Estado Maior 1 Oficiais INFERIORES

4.000,00
1.000,00

1.000,00

73.928,00

r

96-A

96 --

Soldo à praças de pret:

2 Sargentos ajudantes, inclusive
o mestre de música a Cr$.
3.264,00 ..............

11 Primeiros sargentos a Cr$.
2.810,40 ..............

15 Segundos sargentos a Cr$....
2.356,80 ..............

28 Terceiros sargentos a Cr$.
1.903,20 ..............

47 Cabos a Cr$ 1.537,20 ......
9 Músicos de 1.' classe a Cr$.

2.810,40 ..............
6 Músicos de 2.0 classe a Cr.

2.353,80 ..............
10 Músicos de 33 classe a Cr$..

1.903,20 ..............
14 Tambores corneteiros a Cr$.

1.189,20 ..............
150 Soldados a Cr$ 1.040,40 .

Etapas:

360 de Cr 12,00 diários para 56
inferiores a 25 músicos e 360

de Cr$ 8,00 diários para 47
cabos, 14 tambores cornetei-
ros e 150 soldados ........

Gratificações:

Para o comandante e trans-
porte médico ..........
Para o 1.0 tenente almoxarife-
pagador ..............
De Cr 960,00 a três segundos
sargentos monitores de cultu-
ra física e ele bombeiros
De Cr$ 0,60 diários a 228 pra-
ças reengajadas e 10 bombei-
ros de 1. 4 classe; de Cr$ 0,40
diários a 10 bombeiros de 2.
classe; Cr$ 0,20 diários a 10
bombeiros de 33 classe, e de
Cr$ 0,50 diários a 20 empre-
gados de oficinas ........

Substituições de acôrdo com
o artigo n. 9 III do regulamento
- Decreto 7.712 ........
A praças em trânsito ......

Diárias de ajudas de custo:
A oficiais em diligência .
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Adicionais de 10%
A um capitão ..........1.741,20
de 10% a um primeiro tenente 1.382,20
Adicionais de 7% (Decreto-
lei 971, de 1-12-943)	 250.000,00	254.123,40

Total Geral	 2.055.279,50

DECRETO-LEI N.° 1.359-A, DE 26 DE AGÔSTO DE 1945

Dispõe sôbre a responsabilidade do Estado na ampliação do ernpi'éS-
limo tomado pela Comissão Executiva do Leite ao Instituto de Aposen-
tadoria e Pensões dos Comerciários.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
Que lhe confere o art. 6., n. V do Decreto-lei federal ii. 1.202 1 de
8 (te abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado (te Minas Gerais autorizado
a responsabilizar-se, solidariamente com o Estado do Rio de Janei-
ro e a Prefeitura do Distrito Federal, pela ampliação de Cr4 ......
12.000.000,00 para Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões (te cruzeiros),
da garantia do empréstimo contraído pela Comissão Executiva do
Leite com o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários,
em conformidade com o art. 3•0 do Decreto-lei federal 11. 0 2.384, de 10
de julho de 1940 e Decreto-lei estadual n. 735 (te 17 de setembro
de 1940.

Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de agósto de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Lacas Lopes
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.360, DE 4 DE SETEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr 10.000.000,00.

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 (te 1939, decreta:

Art. 1. 0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas o
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) pa-
ri ocorrer a despesas resultantes de construção e melhoramentos de
estradas de rodagem.

Art. 2. - As despesas a que se refere o artigo anterior serão cus-
teadas com os recursos previstos no Decreto-lei n.° 1. 177, de 26 de
setembro de 1944.
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rm função
40	O valor da propriedade será o das inversões feitas

unção permanente e exclusiva do serviço, expresso em moeda
nacional e apurado nas tomadas de contas ou no exame dos livros
e registros do concessionário.

Parágrafo único. O concessionário terá o direito de auferir uma
retribuição não excedente a doze por cento (12%) sôbre o capital
reconhecido de sua emprêsa.

Art. 50	No estudo das tarifas, será ouvido o representante
10 município interessado, que também assinará o contrato.

Art. 6. 9 - O prazo da concessão não será superior a vinte e
cinco (25) anos, mas poderá ser renovado. Se o não fôr, reverte-
rão os bens ao domínio público, com ou sem indenização, conforme
se estipular no contrato.

§ 1.0 - A reversão gratuita será estabelecida sempre que o estu-
do de tarifas adequadas possibilite a cláusula contratual, sem pre-
juízo dos usuários ou da expansão e melhoria do serviço.

2.1 - Antes de vencidos os contratos, deverão os concessioná-
rios requerer a renovação, caso lhes convenha.

§ 3.° - Os que tiverem contratos findos, na data dêste decreto-
lei, terão o prazo de sessenta (60) dias para requerer a renovação.

Art. 70 - Até que se outorgue nova concessão, ou se renove a
existente, é o concessionário obrigado a manter o serviço pelo prazo
máximo de dois (2) anos.

Parágrafo único. Se, no período suplementar, houver "deficit",
cobri-lo-á o Estado, a menos que exonere o concessionário da obri-
gação acima referida.

Art. 8.1 - As concessões deverão fixar prazos para início e ter-
minação das instalações principais, nos casos de serviços novos, e
para o cumprimento de determinadas exigências, tais como moder-
nização das instalações e extensão do serviço, nos casos de rêdes
já existentes e cujas concessões venham a ser renovadas.

Art. 9•0 - O concessionário é obrigado:
1 - A manter serviço perfeito, conservando e renovando a rêde

e o respectivo aparelhamento.
II - A construir e manter a rêde em condições técnicas que

permitam sua ligação a outras existentes e uniformização do serviço
no Estado.

III	A realizar essa ligação dentro do prazo convencionado, ou
nela consentir.

IV -- A obedecer, nos serviços telefônicos e na construção da
rêde, às normas e modelos estabelecidos pela Secretaria de Viação e
Obras Públicas.

V - A mantem- tráfego mútuo, em conformidade com os convê-
nios de que trata o art. 10, e as tarifas que foram fixadas.

VI - A apresentar prova do consentimento prévio, de quem de
direito, para passagem de linhas e colocação de postes en terrenos
particulares ou públicos, antes de iniciar qualquer serviço novo.

VII - A responder, no fôro estadual, pelas obrigações que assu-
m ir.

Art.- 10 --Os convênios de tráfego mútuo ficarão sujeitos ú
aprovaço do Govêrno do Estado, que fixará as respectivas tarifas.

Parágrafo único. A aprovação será precedida de licença do Go-
vêrno Federal, quando o tráfego mútuo tiver caráter interestadual
-ou internacional.

Art. 11 - Todos os circúitos telefônicos devem ser bifilares,
'tom proteção conveniente. Sua resistência ômica, entre o telefone

-

Art. 30 - Revogam-se as disposiçãe; em cOniri'J, en Li-ando ste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Pa1cio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de setembro de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
l)ermeval José Pimenta
Edison Atuares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.361, DE 8 DE ShTE2UI3Ii0 DE 1945

Abre (i Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 6.000.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6. 9 n, 1 V, do Decreto-lei federal n.° 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de seis milhões de cruzeiros (Cr 6.000.000,00), a fim de ocor-
rer ao pagamento de contribuições do Estado de Minas Gerais para a
construção e o aparelhamento de estabelecimentos de ensino e de saú-
de pública, e para outras obras de assistência social.

Art. 2.0	Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de setembro de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edisoü Alvares da Silva
Cristiano Moa lei lo Machado

DECRETO-LEI N. 1.362, DE 8 DE SETEMBRO DE 1945

Estabelece normas para as concessões de serviço telefônico

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. (;.°, n.° V, do Decreto-lei federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939. decreta:

Art. 1. As concessões para o serviço público de telefones,
urbano, suburbano ou interurbano, serão outorgadas por decreto do
Govêrno do Estado, mediante concorrência pública ou administra-
tiva, a pessoas físicas ou jurídicas, técnica e financeiramente idô-
neas, a juízo concedente.

Art. 2.1	O pretendente à concessão deverá apresentar prova
de capacidade legal, técnica e financeira.

Art. 30 - Nenhuma concessão de serviço telefônico poderá ser
outorgada, nos têrmos do art. 2.° do Decreto-lei federal n. 5.144,
de 29 de dezembro de 1942:

a) Sem que se estabeleça seguro processo de verificação do
capital efetivamente empregado em sua montagem e custeio;

h) sem que, por via de tarifas, se assegure a sua conservação
e renovação, bem como a amortização de seu capital para o efeito
de resgate ou reversão;

c) sem que se regulem os casos de tarifas, a fiscalização de sua
execução e a sua contabilidade.
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e a respectiva estação, será, no máximo, de setecentos (700) ômicos,
nas rêdes, automáticas e de bateria central, e de mil e duzentos
(1.200) ômicos, nas de magneto.

Art. 12 Os particulares, onde não houver serviço concedido,
podem construir linhas telefônicas para uso exclusivo de suas pro-
priedades.

Parágrafo único. - A ocupação das vias públicas, por linhas
particulares, dependerá de anuência expressa da autoridade compe-
tente.

Art. 13. - À Secretaria da Viação e Obras Públicas cumprirá
fiscalizar as condições técnicas do serviço, a contabilidade dos con-
cessionários, bem corno a execução dêste decreto-lei, sem contudo
intervir na parte administrativa da emprêsa.

Parágrafo único. O Estado poderá assumir poderes adminis-
trativos, se o concessionário descumprir cláusula contratual ou lei
reguladora da concessão de serviços telefônicos.

Art. 14. - O concessionário manterá em dia escrita regular e
estatística de seus serviços, de acôrdo com planos de contabilidade
e fiscalização próprios para o serviço telefônico, préviamente apro-
vados pelo Govêrno.

Art. 15 -- O Governo procederá anualmente à tomada de con-
tas do concessionário, e poderá examinar-lhe a escrita, sempre que
o julgar conveniente.

Art. 16. - Nos contratos de concessão, o Estado estabelecerá
penalidades para as infrações, e regulará os casos de recisões e ca-
ducidade.

Art. 17 -- As obrigações do concessionário serão por êste as-
seguradas, mediante caução em dinheiro ou em títulos da dívida
pública da União ou do Estado. Essa caução corresponderá, apro-
ximadamente, a um décimo por cento (0,1%) do capital empregado,
não podendo ser inferior a Cr$ 500,00 nem superior a Cr$ 50.000,00.

Art. 18. - O concessionário poderá baixar, periàdicamente,
normas reguladoras do serviço, que não contrariem disposição do
presente decreto-lei, não entrando as mesmas em vigor senão depois
de aprovadas pelo Govêrno.

Art. 19. Para cumprimento do disposto no art. 3. 0 e pará-
grafo único do art 40, deverão os preços de serviço ser fixados me-
diante tarifas revistas periôdicameiite. Estas serão estabelecidas de
modo que a renda líquida do concessionário fique dentro do limite
constante do pre-citado parágrafo, depois de cobertas as despesas de
custeio e exploração. Será debitada uma cota de depreciação fixa-
da de comum acôrdo, e far-se-ão as necessárias reservas para a me-
versão, quando estipulada.

Art. 20. As tarifas locais devem ser fixadas de modo que se
evite, quando possível, discriminação entre usuários da mesma rêde
local, salvo entre as classes gerais de assinantes (negócios e residên-
(,ias).

Em igualdade de condições quanto à distância entre o telefone
e a respectiva estação, as taxas do serviço de residências serão in-
feriores às do serviço de negócios, indústrias ou profissões.

Parágrafo único. - A taxa do serviço urbano e suburbano, tan-
to de residências como de estabelecimentos comerciais, indústrias,
consultórios e escritórios, deverá ser fixada na base de chamados
sem limites, quer de número de telefonemas, quer de tempo despen-
dido nas conversações.

Art. 21. -- As tarifas interurbanas devem ser calculadas cio
função do tenpo de uso dos circuitos e da distância radial aproxi-

:mada entre o aparelho transmnitente e o receptor. Não poderá haver
distinção de preços entre usuários, quando o serviço fôi idêntico e
idênticas as distâncias, o tempo de conversação e a hora em que se
efetuar a ligação.

Parágrafo único. A concessão deverá estipular as diferentes
classes de chamados interurbanos e as tarifas aplicáveis, de acôrdo
tom as distâncias geográficas, o tempo de uso dos circuitos e o ho-
rário de serviço.

Art. 22. -- Os preços de serviço serão propostos, em forma de
tarifas, pelo concessionário, e sujeitos a estudo e aprovação do go-
vêrno. O proponente demonstrará, por escrito, que essas tarifas,
consideradas em conjunto e aplicadas aos diversos serviços estão no
caso de realizar lucro líquido não superior ao limite legal (pará-
grafo único do art. 4. 0 ), deduzidas da renda bruta as despesas de
custeio e exploraçao, inclusive a cota de depreciação e o fundo de
reversão, quando estipulado kart. 19.).

Art. 23. Nos casos de revisão, serão as tarifas fixadas de co
mumn acôrdo pelo concessionário e pelo Estado. Não havendo acôr-
do dentro do prazo de noventa (90) dias, (lo inicio das negociações,
decidir-se-á a questão mediante arbitraniento de ti-és peritos em te-
lefonia, de reconhecida idoneidade, sendo nomeado um pelo Esta-
do, outro pelo concessionário, e o terceiro, escolhido pelos dois pri-
meiros.

Parágrafo único. - A decisão será por maioria, e prevalecerá
até nova revisão, feita na conformidade dêste decreto-lei, decorrido
ao menos um ano de vigência das novas tarifas.

Art. 24. Se o lucro li quido do concessionário, cm dois anos
consecutivos, não atingir a remuneração de doze por cento (12%),
deverão as tarifas, para êste fim, ser aumentadas, mediante proposta
do concessionário.

Art. 25. -- que o concessionário, em dois anos conse-
cutivos, alcançar lucro superior ao limite legal (parágrafo único do
art. 40), será o excesso creditado a uma conta especial de compen-
sação, devendo os preços de serviços ser imediatamente reduzidos.

Art. 26. -- A cota de depreciação, de que trata o art. 19, será
retirada mensalmente da renda bruta. E corresponderá ao "quan-
luto" necessário para constituição do fundo de depreciação, desti-
nado a compensar qualquer perda do valor real da propriedade, que
por qualquer motivo haja ocorrido no mês.

Art. 27. O Estado e o Município terão direito a um telefone
com serviço local gratuito por grupo de duzentas assinaturas remu-
neradas, ou fração, existente na rê(le urbana, desde que esta possua,
dentro do respectivo perímetro, mais de cinqüenta assinaturas.

Ar[ 28. Gozará o Estado a redução de 50% nas tarifas de
serviço interurbano, pelas ligações feitas dentro do Estado quando
as chamadas forem debitáveis a telefones de sua assinatura.

Art. 29. - Para fiscalização do serviço, ficará o concessioná-
rio sujeito a uma contribuição anual, fixada pelo Estado em cada
concessão.

Art. 30. - Poderá o Govêrno do Estado fiscalizar diretamente
o serviço de comunicações telefônicas, interferindo em tôdas as ope-
rações necessárias, e até assumir a direção do serviço, custodiando
todo o acervo da ernprêsa, nos seguintes casos:

a) paralização, interrupção total ou parcial do serviço;
b) recusa de prestar o serviço, ou de realizar e manter o trá-

fego mútuo;
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e) quando a segurança nacional o exigir, salvo o direito de
intervenção do Govêrno Federal.

Art. 31. Além das cláusulas estipuladas neste decreto-lei, po
derá a concessão conter outras, pculiares às condições de serviço
projetado, inclusive a utilização do aparelhamento para transmis-
rões de natureza especial, respeitada a legislação em vigor.

Art. 32. As concessões já existentes, estaduais ou municipais,
continuarão em vigor até que, em virtude de acôrdo entre o Estado.
e os concessionários, sejam substituídos por outros, outorgadas nos
têrmos dêste decreto-lei.

Parágrafo único. --- Enquanto não forem de acôrdo com êste
decreto-lei inovadas as concessões, as tarifas dos serviços serão as
mesmas que vigoraram em 10 de novembro de 1937, salvos os aumen-
tos autorizados em lei ou contrato, "ex-vi" do art. 147 da Consti-
tuição Federal.

Art. 33. O concessionário, permissionário ou contratante,_
estando ou não em vigor o contrato, ou inexistindo êste, não manti-
ver as tarifas, nos têrmos do parágrafo único do artigo anterior, ou
se recusar a prestar ou a continuar a prestar o serviço, ou vier a
abandoná-lo, além das penalidades legais e regulamentares, a juízo,
do poder competente, ficará sujeito:

a) à reparação civil do dano;
h) à revogação de todos os favores fiscais e administrativos

em cujo gôzo estiver;
e) à tributação, que o poder público decretar, pela ocupação.

das vias públicas.
Art. 34.	O presente decreto-lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de setembro de

1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Dermeval José Pimenta

DECRETO-LEI N. 1.363, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Concede remissão de muitos sóbre impostos e taxas e dá oulres pra--
vidência.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição

que lhe confere o artigo (i., n.° \', do Decreto-lei federal a. 1.202,,
de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Ficam as repartições arrecadadoras do Estado auto-
rizadas a receber, cora relevação de muitas, até o dia 31 de outubro
próximo vindouro, as dívidas fiscais em atrazo.

Parágrafo único. -- Não se incluem nos favores dêste artigo as
multas impostas em virtude de contrabando e de sonegações, em
transmissões de propriedade imóvel, "inter-vivos" ou "causa-mor-

Art. 2.1 - Os contribuintes em atrazo solicitarão, em requeri-
mento à repartição fazendária perante a q ual estejam em débito, os
favores dêste decreto-lei, devendo recolher, de urna só vez, o total
dos seus impostos inclusive os do exercício corrente.

§ 1.° - Na hipótese de já estar iniciada a cobrança executiva,,
total ou parcial do débito, o coletor, recebida a petição, convidará
o requerente a exibir a prova de pagamento das custas judiciárias já.

1

—103—

vencidas e, cumprida essa exigência, receberá o débito sem as mul-
tas.

§ 2.1 - Pagos os impostos e as custas, o coletor dará disso ime-
diato conhecimento ao encarregado da cobrança, a fim de ser reque-
rido o arquivamento do respectivo processo.

§ 3•0 - Egotado o prazo para o pagamento na forma estabeleci-
da neste decreto-lei, o coletor enviará uma relação dos faltosos,
mencionando os respectivos débitos já agravados com a smultas re-
gulamentares, ao encarregado da cobrança executiva.

Art. 39 - Os benefícios (lêste decreto-lei não darão direito à
restituição de pagamento já efetuado.

Art. 40 Ficam suspensas, até 31 de outubro vindouro, as
ações executivas fiscais, para cobrança de débitos cuja liqüidação
e facilitada por êste decreto-lei.

Art. 50 - Continuam a vigorar as disposições legais e regula-
mentares que não contrariem o presente decreto-lei, entrando êste
em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de
1945.

BENEDITO VALADARES Rinrao
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N.° 1.364, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Abre, à Secretaria da Educação e Saúde Pública, o crédito especial
de Cr$ 4.196,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
cão que lhe confere o art. 6.°, ii. ç V, do Decreto-lei federal n. 9 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica, o crédito especial de Cr$ 4.196,00 (quatro mil cento e no-
venta e seis cruzeiros), para pagamento de fornecimento de água
e luz e aluguel de prédio de dependências daquela Secretaria em
exercícios anteriores, como segue:

Otaviano Lima, aluguel de prédio para o grupo escolar de Ne-
pomuceno, no período de 1.0 de julho de 1943 a 16 de março de
1944 -- Cr$ 450,00.

Augusto Soares, aluguel de prédio para o grupo escolar de Ne-
pomuceno, no período de, 1.0 de abril a 31 de dezembro de 1944 -
Cr$ 450,00.

Paróquia de Cordisburgo, aluguel de prédio para as Escolas
Reunidas locais, no período de 1. 9 de julho a 31 de dezembro da
1944 -- Cr$ 360,00.

Companhia Fôrça e Luz de Uberlândia, fornecimento de ener-
gia elétrica ao Colégio Estadual local, no 4.° trimestre de 1943, e
todo o ano de 1944 - Cr$ 2.636,00.

Departamento de Eletricidade de Uberaba, fornecimento de água,
em dezembro de 1944, aos grupos escolares "Brasil" e "Minas Ge-
rais", da mesma cidade - Cr$ 120,00.
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Maria Ester Fernande,s, fornecimento de água ao grupo esco-
lar de Itamarandiba, 2. <> semestre de 1944 - Cr$ 180,00.

Total	Cr 4. 106,00.
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 14 de setembro de

1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Crisliuiw Monteiro Machado.
Edison Alvores da Silva.

DECRETO-LEI N. 1.365, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945
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DECHETU-LEI N.° 1.367, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Dispõe sóbre abertura de crédito adicionais pela Prefeitura Muni-
nicipal de Araxá.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia atri-
buição que lhe coiere o art. li.' n.° II, do Decreto-lei federal a.'
1.202, (te 8 de abril de 1039, decreta:

Ari. 1. -- Ficam abertos pela Prefeitura Municipal de Araxá,
crédito adicionais na importância to t al de Cr$ 202.350,00 (:luzen-
tos e dois mil trezentos e cinqüenta cruzeiros) assim discriminados:

Cr$
1 - Supiemcntares:

8-62-3 - Conservação de veículos, móveis e uten-
sílios..........................

8-07-3 - Livros e impressos ..............
8-63-1 - Operários do serviço de eletricidade
8-63-3 - Para o serviço de eletricidade .
8-63-4 - Para pagamento de energia fornecida

pela Central Elétrica da Cachoeira "Pai .Joa-
quini"	..........................

8-81-1 - Operários do serviço de ruas, praças e
jardins........................

8-82-1	Operários do serviço de estradas e pon-
tes	.........................

lirn
...

8-85-1 - Operários do serviço de	pesa
pública ...........................

8-87-1 - Operários de próprios municipais
8-89-3 - CombusLiveis e lubrificantes para veícu-
los diversos ......................

8-89-4 - Conservaçdo de veículos diversos ....
8-91-4	Contribuição para o Instituto de Aposen-

tadoria e Pensões dos industriários ......

Transfere verba orçamentária ria Secretaria do Interior.

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, decreta:

Art. 1 . 0 - Fica transferida, na Secretaria do Interior, a im-
portância de Cr 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), da verba 004-72
(994) para a verba 004-67 (994), do orçamento vigente.

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 14 de setembro
de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Porfírio de Araújo Machado.
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N.9 1.366, DE 14 DE SETEMBItO DE 1045

3.000,00
4.000,00

18.000,00
15.00000

28.000,00

20.000,00

9.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
12.000,00

2.500,00

171.500,00

4. 000,00

14.000,00

11.950,00

900,00

30.850,00

Manda vigorar, proz'isóriamente, no Município de Belo Horizonte,
o disposto no Tít. VI, Cap. XXV, do Decreto-lei número 6.000 da Pre-

feitura do Distrito Federal.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia 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:

Art. 1. -- Fica a Prefeitura de Belo Horizonte autorizada a
adotar no Município cia Capital em caráter provisório, o disposto no
Título VI, Capítulo XXV, do decreto n. 9 6.000, do Distrito Federal,
relativo à instalação de elevadores e outros nparelhos de transporte,

Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará és-
te Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Porfírio de Araújo Machado.

II - Especiais:

a) para aquisição de um prédio e terreno em
que será localizada a escola municipal de
ltaipu ............................

h) Para aquisição de aparelhagem de alto-fim
tes destinados ao serviço oficial da Prefeitura

e) para aquisição de uma máquina aquecedo-
ra de asfalto para o serviço de calçamento (Ia
cidade	.........................

aoá) para pagamento de contribuição devidas 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Parágrafo único - As aquisições enumeradas nas letras "li" e
"e" dêste artigo serão efetuadas mediante concorrência pública ou
administrativa.
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Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Por! irio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N.° 1.368, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945
Autoriza o prosseguimento das obras de calçamento da Cidade de

Araxá, e abre crédito especial.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição

que lhe confere o art. 6.°, n.° II, do Decreto-lei federal a." 1202,
de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de Araxá autorizada a
prosseguir mediante concorrência pública ou administrativa, na exe-
cução das obras de calçamento da cidade, podendo despender, Iara
êsse fim, até a importância de Cr$ 150.000,00.

Art. 2.° - As obras serão executadas de acôrdo com os proje-
tos e especificações aprovados pela Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas do Estado, com sua assistência e fiscalização.

Art. 3•0 - Para atender à despesa a que se refere o art. 1.° fica
aberto o crédito especial de Cr$ 150.000,00.

Art. 40 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de setembro de 1945.,
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Por! (rio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N. ç, 1.369, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945
Autoriza permuta de veículos e abre crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuiçãoque lhe confere o art. 6.° n. 9 II, do Decreto-lei federal n.° 1.202, de8 de abril de 1939, decreta:
Art. 1. - Fica a Prefeitura Municipal de Araxá autorizada a

permutar um caminhão usado, de sua propriedade, marca Chevro-
let, tipo 1939, por outro, novo, no valor de Cr$ 55.000,00.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de Sua publicarão.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de setembro de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porf írio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N.° 1.370, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945
Autoriza a construção de um Lactário Municipal pela Prefeitura de

Araxá.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando cia atribuição

que lhe confere o art. 6.0 n.9 II, do decreto-lei federal n.° 1.202, de
$ de abril de 1939, decreta:
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Àrt. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de Araxá autorizada a
ecutar, mediante concorrência pública ou administrativa, a cons-

Irução e aparelhamento de uni Lactário Municipal, de acôrdo com os
planos aprovados pela Secretaria da Viação e Obras Públicas do Esta-
do, podendo despender, para êsse fim, até a importância de Cr$
75.000,00.

Art. 2. - Para atender à despesa à que se refere o art. 1. 0, fica
aberto, pela mesma Prefeitura, o crédito especial de Cr$ 75.000,00.

Parágrafo único. - Ëste crédito deverá vigorar até 31 de dezem-
bro de 1946.

Art. 30 -Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na dai a de sua uublirac.âo

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de setembro de 1945.
BENEDITO VALADARES RBEmo
Celso Por! írio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N.0 1.371, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Concede favores a funcioiórios chefes de família e abre crédito espe-
cial.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. G., n. Q II, (lo Deciclo-lei federal n.° 1.202, (te
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 —Ao funcionário da Prefeitura Municipal de Araxá, que
fôr chefe de família, conceder-se-á um abono mensal sôbre o venci-
mento ou remuneração, por filho menor de dezoito (18) anos, na se-
guinte base: vencimento ou remllfleraca() até Cr$ 350,00, 7% (sete
por cento); de Cr$ 351,00 a Cr$ 650,00, 6% (seis por cento); e de
Cr$ 651,00 em diante, 55o (cinco por cento).

§ 1.0 - Só se fará essa concessão ao funcionário que tiver mais
de dois anos de serviço.

§ 2.1 - Dêsse estágio será dispensado e servi'ior chefe de família
numerosa (art. 37 do decreto-lei federal n. 0 3.200, de 19 de abril
1941). E, nesta hipótese, não poderá o mínimo de abono ser inferior
ao fixado no art. 28 do citado Decreto-lei

Art. 2.° - A' funcionária viúva e à que tiver marido inválido é
assegurado o direito à percepção do adicional, de que trata o artigo
anterior.Parágrafo único - A prova de viuvez se fará por atestado de
óbito, e a de invalidez, por inspeção de junta médica designada pelo
Prefeito.Art. 39 - Os funcionários, para receberem os adicionais refe-
ridos no art. 1., deverão requerê-los ao Prefeito, juntando certidão de
nascimento dos filhos e atestado de vida dos mesmos, êste último for-
necido pela Delegacia de Polícia local.

Art. 40 - A concessão dos favores constantes dêste decreto-lei
terá inicio na data em que o requerimento der entrada na Prefeitura-,.
acompanhado tias provas exigidas; e findará, em relação a cada
filho, na data em que o mesmo completar dezoito (18) anos de
idade.
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Art. 5 - Para os efeitos de a posentadoria, serão computados os
adicionais que o funcionário estiver percebendo em virtude deste de-creto-lei.

	

Art. 6.	Para ocorrer às despesas da execueSo (lêste Decreto-lei,
de julho a dezembro do corrente exercício, fica aberto o crédito espe-
cial de Cr$ 8.000,00.

Art. 7•o - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de se4embro de

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.	
1945.

Celso Port/rio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N. 9 1.372, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945.
Abre crédito especial pela Prefeitura de Araxá

O Governador do Estado dei Minas Gerais, usando da atribuição
que flue conlere o art . 6.°, I1 . 0 II, do Decreto-lei federal n. 9 1.202, de8 de abril de 1939, decreta:

Art. l.° - Fica aberto, pela Prefeitura de Araxá, o crédito es-
pecial de Cr$ 12.000,00 para pagamento da dívida ativa, do Município,
nos exercícios de 1943 e 1944.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando êsteDecreto-lei em vigor OJ data de sua pollicaç5o
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de setembro de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso I'orfírio de Araújo Machado.

DECRETO-LEI N. 9 1.373, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945.
Cria o cargo de Chefe do Serviço de Obras, na Prefeitura de Araxá

e abre crédito especial.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.. •Q 11, do Decreto-lei federal nY 1.202, de8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. Fica criado, no quadro do funcionalismo da Prefei-
tura de Araxá, o cargo dei Chefe do Serviço de Obras, com os venci-
nientos anuais de Cr$ 12.600,00.

	

Art. 2.1	O disposto no art. anterior, aplica-se a partir de 1.0de maio do corrente exercício.
Art. 3•0 - Para atender à despesa a que se referem os artigo an-

teriores, fica aberto, pela mesma Prefeitura, o crédito especial de
Cr$ 8.400,00.

Art. 4•9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Por! frio de Araújo Machado.
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DECRETO-LEI N. 1.374, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Autoriza reforma no Serviço de Eletricidade da Prefeitura Muni-
cipal de São Lourenço.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da alribuiçáo
que lhe confere o art. 6., n. II, do Decreto-lei Federal n. 1 .202,
de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de São Lourenço autori-
zada a despender, mediante concorrência pública ou administra -
tiva, com a reforma de transformadores do Serviço de Eletricidade,
até a importância de Cr$ 50.000,00.

Art. 2. 9 - Para atender à despesa a que se refere o art. 1.,
fica aberto o crédito especial de Cr$ 50.000,00.

Art. 3.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfírio de Araújo Machado

DECRETO-LEI N. 1.375, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Autoriza a aquisição de uma caminhonete

O Governador do Estado d Minas Gerais, usando (Ia atribuição
que lhe confere o art. 6. 1, n. II, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de São Lourenço auto-
rizada a adquirir, mediante concorrência pública ou administrati-
va, uma caminhonete, para o Serviço de Eletricidade, podendo dis-
pender, para êsse fim, até a importância de Cr$ 9.000,00 (nove mil
cruzeiros)

Art. 2.° - Fica alerto o crédito especial de Cr$ 9.000,00 para
atender à despesa a que se refere o artigo 1. 11.

Art. 30 - Revogadas as disposições em contrário, entrará Ciii

vigor o presente Decreto-lei, na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de

1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfírio de Araújo Machado

DECRETO-LEI N. 1.376, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Autoriza o pagamento de diferença de subsídio e representação

pela Prefe i tura de São Lourenço.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição

que lhe confere o art. 6. 1 , n. II, do Decreto-lei Federal n. 1.202,,
de 	de abril de 1939, decreta
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Art. 1.1 - Fica a Prefeitura de São Lourenço, autorizada a
pagar a quantia de Cr$ 4.080,00, relativa à diferença de subsídio
-e representação d 0 exercício de 1944, a que tem direito o Prefeito
Municipal, de acôrdo com o disposto no Decreto-lei Estadual n.
1.000, de 24 de dezembro de 1943.

Art. 2. - Para atender à despesa a que se refere o art. 1.0,
fica aberto o crédito especial de Cr$ 4.680,00.

Art. 3•Q	Revogada as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de
1945.

•1
DECRETO-LEI N. 1.377, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Abre crédito especial pela Prefeitura Municipal de São Lourenço.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
-que lhe confere o art. 6. 0, n. II, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 - Fica aberto, pela Prefeitura Municipal de S. Lou-
renço, o crédito especial de Cr$ 8.800,00, para pagamento das se-
guintes contribuições

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários -
.8.000,00.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Cr$ 400,00.
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Trans-

portes e Cargas - Cr$ 400,00.
Art. 2.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste

Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
'Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de

1945.

J3rNE!)ITO VALAD ARES RIBEIRO
Celso Por! irio de Araújo Machado

DECRETO-LEI N. 1.378, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Concede abono provisório aos servidores municipais da Prefeitura
de São Lourenço.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. G., fl. II, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
'de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 - Fica concedido aos servidores funcionários municipais
da Prefeitura de São Lourenço um abono mensal provisório, pela
seguinte forma

Cargos	 Abono Mensal
Secretário ..........................220,00
Chefe do Serviço de Contabilidade........ 220,00
Contador ..........................170,00

A	- lii -
Almoxarife ..........................100,00
Arquivista ............................115,00
Agente Municipal de Estatística ............130,00
Porteiro Contínuo ......................100,00
Chefe do Serviço de Fazenda ..............265,00
Auxiliar ..........................170,00
Fiscal Geral de Rendas ..................170,00
Fiscal de Rendas de 1. Classe ............100,00
Enfermeira ..........................100,00
Guarda Sanitário ......................100,00
Chefe do Serviço de Obras ................265,00
Auxiliar de Dactilógrafo ..................100,00
Fiscal Geral de Obras ..................160,00

Funções
Encarregado do Serviço de Água e Esgotos ......150,00
Encarregado do Serviço de Eletricidade ........100,00
Auxiliar cIo Serviço de Eletricidade ..........100,00
Encarregado do Serviço de Limpeza Pública . .	115,00
Encarregado cio Matadouro .. .. .. .. .. .. .. .. 100,00
Encarregado (lo Mercado ..................115,00
Encarregado do Cemitério ..................100,00
Art. 2.° -- O benefício concedido pelo presente Decreto-lei apli.

ça-se desde 1. 9 de janeiro do corrente exercício.
Art. 30 - Para ocorrer a despesa a que se referem os arts. an-

teriores, fica aberto o crédito especial de Cr$ 39.180,00.
Art. 4•0 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste

Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de setembro de 1945-
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! irio de Araújo Machado

DECRETO-LEI N. 1.379, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Autoriza a execução dos serviços para o desmonte da parte central
da cidade de São Lourenço.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da 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. - Fica a Prefeitura Municipal de São Lourenço auto-
rizada a executar, mediante concorrência pública ou administra-
tiva, os serviços de desmonte na parte central da cidade, podendo
despender, para êsse fim, até a importância de Cr$ 80.000,00.

Art 2.1 As obras serão e,ecutadas de acôrdo com os proje-
tos e especificações aprovados pela Secretaria da Viação e Obras
Públicas do Estado, com sua assistência e fiscalização e de acôrdo
com o Regulamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais.

Art. 3. - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 80.000,00,
para atender à despesa autorizada no art. 1..

Art. 4•0 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de setembro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfírio de Araújo Machado

--

BEN EDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! írio de Araújo Machado

L
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j\lIrlO	1 eieira	............................
Floripes Patrício do Carmo ......................111,00
Maria Madalena Pinto ..........................622,00
José Lauriano da Silva ......................50,00
Clarice Duarte Pinto ........................1 .022,00
João Rocha ..............................18.000,00

Cr$ 19.982,00
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 17 de outubro

de 1915.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Por! irio de Araújo Machado
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.382, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abbre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 1.850,00.

João Alves Pereira ..........................
Antenor Alves da Silva ........................
Conferência Nossa Senhora da Conceição, da Sociedade de
São Vicente de 'Paulo, de Matias Barbosa ..........
Maria Marta de Jesus ........................
Santa Casa de Caridade de Itamarandiba ..........
Luiza Pereira de Barros ......................
Companhia Fôrça e Luz Hidrelétrica São Francisco Xavier
(te Prados e Rezende Costa ....................

Cr$ 1.850,80

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, 17 de outubro de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

r.	Celso Por! írio de Araújo Mqchiado
Edison Álvares da Silva

4

]

O Governador do Estado (le Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6., II. V, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1. 0 Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito es-
pecial de Cr8 1.850,80 (um mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros e
oitenta centavos) para pagamento de despesas feitas em exerci-
Pinq nnuriores. como seaue

Cri
áO,00
29,01)

536,80
476,00
310,00
305,00

144,00
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Ari. 1. 0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 19. 982.00 (dezenove mil novecentos e oitenta e dois cru-

Dispõe sóbre a execução das obras de abastecimento de água na	 zcjros), para pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores,
cidade de São Lourenço.	 ((lElo SCUC .

	 Cr$
O Governador (lo Estado de Minas Gerais, usando da atribuição	Jesus Luiz da Silva

que lhe confere o artigo 6.0, n. II, do Decreto-lei Federal n. 1. 202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de São Lourenço auto-
rizada a executar, conjuntamente com o Estado (te Minas Gerais, as
obras do novo abastecimento de água na sede do município, poden-
do despender com as mesmas até a importância (tc Cr$ 1 . 858.9c;0()
(um milhão oitocentos e cinqüenta e oito mil nocentos e trl:lL
e oito cruzeiros)

Art. 2. - O pagamento das obras a que se refere o artigo an-
terioi- será dividido em partes iguais, entre o Estado de Mii:ii
Gerais e a Prefeitura Municipal de São Lourenço.

Art . 30	pagamento da importância de Cr$ 929. 4G9,00
vecentos e vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e nove crn;ti-
ros) pertencente à Prefeitura, será feito em prestações semestriis
ou anuais, a partir (te 1945, acrescidos dos JUO5 (te 8 (oito por cci w)
ao ano, sôbre o capital realmente devido, não podendo a quota (te
juros e amortização exceder Cr$ 276.000,00 (duzentos e scilna
e seis mil cruzeiros) anualmente.

Parágrafo único - A Prefeitura, se assini convier aos interés-
ses do município, poderá antecipar o pagairiento das prestaçàes,
com redução dos juros correspondentes.

Art. 4•0 - As obras serão executadas de acôrdo com os pro-
jetos e especificações aprovadas pela Secretaria da Viação e Obras
Públicas do Estado, com sua assistência e fiscalização e observân-
cia do Regulamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais
e das Leis trabalhistas.

Art. 50 - Fica aberto o crédito especial da importância (lI
Cr$ 1.858.938,00 (um milhão oitocentos e cinqüenta e oito mil
novecentos e trinta e oito cruzeiros) para atender à despesa au-
torizada no artigo 1.0.

Parágrafo único	Êste crédito deverá vigorar até 1948.
Aut. 6.° Para atender aos compromissos decorrentes do presente

Decreto-lei, fica a Prefeitura autorizada a realizar uma operação
de crédito, respeitado o disposto no artigo 2..

Art 7•9	Serão consignadas nos orçamentos as dotações indis-
pensáveis ao resgate (Ia dívida resultante do presente Decreto-lei.

Art. 8.° -Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na (lata (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de setembro (te
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Porfírio de Araújo Machado

DECRETO-LEI N. 1.381, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr 19.982,00.

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, usando da atribuico
que lhe confere o artigo 6. 0, II. V, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta
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DECRETC .LEI N. 1.380, DE 14 DE SETEMBRO DE 194
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DECRETO-LEI N. 1.383, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretari(I do Interior o crédito especial de Cr$ 2.453,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 12, n. 1, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
de 8 de abril (lo 1939, decreta

Art. 1. 9 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 2.453,00 (iois mil quatrocentos e cinqüenta e trôs cru-
zeiros), para pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores,
como segue

Maria de Assis Santos	
Cr

........................1.974,00
Rodrigo Lacerda Júnior ........................479,00

Cr$ 2.453,00
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 17 de outubro

de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfírio de Araújo Machado
Edisoji Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.384, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito suplementar de Cr$17.500,00, à verba 002-55 (994), do orçamento vigente.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia 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. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito su-
plementar de Cr$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos cruzei-
ros), à verba 002-55 (994), do orçamento vigente.

Art. 2.' -- Revogam-se as (lisposições em contrário,-entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro
de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Por! írio da Araújo Machado
Edisoji Álvares da Silva

A	115	

Cr$
.Sebastião Ferreira Tôrres, capitão reformado da Fôrça Po-

licial, no período de 21 de abril a 25 de novembro de 1942 860,00
José Henrique de Souza, 2. Tenente da Fôrça Policial, no

período de 19 de fevereiro a 31 de dezembro de 1945 . . 951,40

Cr$ 1.811,40
Art. 2.1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste Decreto-lei Cm vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de

1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Por! irio de Araújo Machado
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.386, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza a Prefeitura de Poços de Caldas a realizar operação de
crédito

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6.' , ti. II, do Decreto-lei Federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.' - Fica a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas auto-
rizada a contratar com a Caixa Econômica Federal uma operação de
crédito, mediante mútuo, da importância de Cr$ 3.000.000,00 (três
milhões de cruzeiros), resgatável no prazo de 15 anos e à taxa de
juros de 8% ao ano.

Art. 2.° - A operação autorizada no art. 1.' se destinará mie-
tegralmente ao resgate da dívida (Ia Prefeitura para com a Cia. Sul
dineira de Eletricidade.

Art. 3.' —Como garantia do mútuo contraído pelo município de
Poços de Caldas, poderá êste hipotecar à Caixa Econômica o acervo
do serviço de fôrça e Luz de propriedade da Prefeitura.

Art. 4.' -Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 (lo outubro de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Celso Por! irio de Araújo Machado

DECRETO-LEI N. 1.387, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

DECRETO-LEI N. 1.385, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945
Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1.811,40

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.°, n. V, do Decreto-lei Federal 1.202,
de 8 de abril de 1939, decreta

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de CrS 1.811,40 (mil oitocentos e onze cruzeiros e quaren-
ta centavos), para pagamento de adicionais (te 10 % aos seguintes:

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 11.144,00.

O Governador do 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

Art. 1.'— Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito espe-
cial de Cr$ 11.144,00 (onze mil cento e quarenta e quatro cruzeiros),
para pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores, aos
:Seguintes :

ih.



a) Chefia;
b) Divisão de Agitas e Energia Hidráulica (D - A. E. H.);
c) Divisão de Técnica;
d) Divisão de Administração.

Art. 4,Q - Ficam transferidos para a Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, os serviços de energia elétrica a
cargo da Secretaria (ia Viação e 01)1-as Públicas, exceto os que se
referirem a instalações elétricas em próprios do Estado.

Parágrafo único. - A Secretaria da Viação e Obras Públicas
concluirá a construção das obras de energia elétrica já iniciadas.

Art. 5.° -- Ficam transferidos para o Departamento de Eletrici-
dade os serviços da Divisão de Eletricidade do Departamento
de Fomento Industrial.

Art. 6. 1 - Fica criado um lugar de Chefe de Departamento
com os vencimentos mensais de dois mil trzentos e sessenta e cinco
cruzeiros (Cr$ 2.365,00), a ser preenchido cm comissão.

Art. 79 Os Cargos de Chefe de Departamento e Chefes de Di-
visão do Departamento de Eletricidade darão direito a gratificações
de função idênticas à de cargos equivalentes da Secretaria da Agri-
cultura.

Atr. 8. 1 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho o crédito especial de quinze mil cruzeiros (Cri
15.000,00), para pagamento dos vencimentos e gratificações dos car-
os criados por êste decreto-lei.

Art. 9.° -- Fica o Secretário da Agricultura autorizado a regula-
mentar os serviços constantes dêste decreto-lei.

Art. 10.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outubro de 1945-

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Lacas Lopes
Dermeval José Pimenta
Edison Álvares da Silva ti
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Cl.
196,00-

2.400,00
280,00

7.370,00
515,00
383,00

Sebastião Parisi .
Elias Abraão Miguel ..............
José Murad ....................
José Augusto de Souza Filho ..........
Aurelino Jerônimo dos Santos ........
Jamili Cairi e Juscelino Luiz do Carmo

11 .144,00
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 17 de outubro.

de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.388, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

b) estudar o problema de tarifas e administração industrial
las instalações de energia elétrica no Estado;

e) estudar as reservas de energia hidráulica do Estado, levan-
tando o cadastro das quedas dágua e executando serviços de hidro.
meiria;

d) estudar os problemas legais e econômicos da indústria de
eletricidade;

e) dar assistência técnica a municipalidades e emprêsas pri-
vadas que a solicitarem;

f) administrar as usinas e sistemas elétricos de propriedade
do Estado;

g) projetar e construir usinas elétricas e sistemas de trans-
missão e distribuição;

h) exercer encargos que resultam de delegação de funções do
Govêrno Federal no Estado, relativas à energia elétrica.

Art. 30 - O Departamento de Eletricidade será constituído dos
.seguintes órgãos:

Abre d Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 1.650,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.°, n. 9 V, cio Decreto-lei federal n. 1 .202,
de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es.
pecial de Cr$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinqüenta cruzeiros), para
pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores, como segue:

Cr
Antônio Onofre de Miranda ..................1.520,00
Gumercindo Saraiva ........................50,00
Orozino Rodrigues Gonçalves ..................80,00

1.650,00
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outubro de 1945..

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.389, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Cria o Departamento de Eletricidade e contém outras disposições.

O Governador do 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. 1.0	Fica criado o Departamento de Eletricidade, subor-
dinado à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 2.° - O Departamento de Eletricidade terá por finalidade:
a) estudar os problemas de suprimento de energia elétrica,

elaborando planos de aproveitamento racional das reservas e insta-
lações existentes; 1
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DECRETO-LEI N. 1.390, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945	 DECRETO-LEI N 1.392, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Aprova o plano organizado pelo Govérno do Estado para a constru-
ção da Central Elétrica de Itutinga, na cachoeira do mesmo nome,
sóbre o Rio Grande, e contém outras disposições.	- -

O Governador cio 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 aprovado o plano organizado pelo Govêrno do
Estado para a construção da Central Elétrica de Itutinga, na cachoei-
ra do mesmo nome, sôbre o Rio Grande.

Art. 2.1 A energia elétrica gerada será destinada ao forneci-
mento à tração elétrica da Rêde Mineira de Viação e aos municípios
da zona percorrida por essa ferrovia, de acôrdo com o programa a
ser oportunamente submetido à aprovação do Govêrno Federal.

Art. 30 - Fica aberto o crédito especial de Cr 12.000.000,00
(doze milhões de cruzeiros), à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, para a execução das obras hidráulicas e insta-
lações auxiliares, por conta cio empréstimo autorizado pelo Decreto-
lei n. 1. 177, de 26 de agôsto de 1944.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outubro de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Lucas Lopes
Dermeval José Pimenta
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N. .1.391, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

	L
Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, o

crédito suplementar de Cr$ 167.953,30, à verba 53 - 55 (994),
do orçamento vigente.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6., n.° V, do Decreto-lei n. 1.202, de aLi-il
de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, o crédito suplementar de Cr 167.953,30 (cento
e sessenta e sete mil novecentos e cinqüenta e três cruzeiros e trinta
centavos), à verba 53-55 (994), do orçamento vigente.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de
1945.

Edismi Álvares da Silva
Lacas Lopes
BENEDITO VALADARES RIBEIRO	

r

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
crédito especial de Cr$ 78.836,50.

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 abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 78.836,50 (setenta e
oito mil oitocentos e trinta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos),
para pagamento de cotas a funcionários daquela Secretaria, de acôr-
do com os artigos 18 e 19 do Regulamento n. 8.201.

Ar,. 2. 1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outubro de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Lacas Lopes
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.393, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

,41,k'e à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
crédito especial de Cr$ 235.812,30.

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6.°, n.° V, do Decreto-lei federal n. 1.202,
de abril de 1939, decreta:

Ai-t. 1 .0 Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 235.812,30, (duzen-
tos e trinta e cinco mil oitocentos e doze cruzeiros e trinta centavos),
para pagamento à Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais, proveni-
ente de fornecimento de energia elétrica a diversas dependências da-
quela Secretaria, em exercícios anteriores.

A-t. 2. 1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.	 -

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de
1945.

BIuEDn'o VALADARES RIBEIRO
Lacas Lopes
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.394, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
crédito especial de Cr$ 15.000,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lheconfere o artigo 6.°, n. 9 V, do Decreto-lei federal n. 1.202
de 8 dê abril de 1939, decreta:

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria, Co-



BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Lacas Lopes
Edison Álvares da Silva

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edison Atuares da Silva
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DECRETO-LEI N. 1.397, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945
,lltera e inodof ica disposições (/0 I)eerelo-lci li. 1.310, (te 26 de

junho de 1945.
O Governador io Estado (1v Miii Gera i ;, usui do (la atribuição

(IUC lhe confere o at. 6.°, n. V, (lo Decreto-lei o. 1.202, de 8 de
abril de 1939, decreta:

Art. 1 . 0 - Ficam incorporados ao texto do Decreto-lei n. 1.310,
de 26 de junho de 1945, as alterações e retificações constantes do pre-
sente decreto-lei.

Art. 2. 1 -- O artigo 1 . 0 fica assim redigido:
"Fica aberto, à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito

especial de Cr$ 219.153,30 (duzentos e dezenove mil cento e cin-
qüenta e três cruzeiros e trinta centavos), para o pagamento ao en-
genheiro Gustavo Simão Tamm, por serviços executados na Colô-
nia "Padre Damião", de Ubá, em exercícios anteriores".

Art. 3•Q - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este
decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Dermeval José Pimenta
Edison Álvares cia Silva

DECRETO-LEI N. 1.398, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945
Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de

Cr$ 2.799.200,00.
O Governador do Estado de Minas Gerais, na conformidade do

disposto no artigo 6°, do Decreto-lei federal n. 1.202, de abril de
1939, decreta:

Art. 1 . 0 - Fica aberto ã Secretaria da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 2.799.200,00 (dois milhões, setecentos e
noventa e nove mil e duzentos cruzeiros), para ocorrer ao pagamento
de despesas com as obras de abertura de ruas e canalização de córre-
gos, na Cidade Universitária.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
decreto-lei em vigorvigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de
1915.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Dermeval José Pimenta
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N. 1.399, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945
Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de

Cr. 516.122,10.
O Governador do Estado de Minas Gerais, na conformidade do

disposto no artigo 6. 1 , n.° V, do Decreto-lei federal n. 1.202, de abril
e 1939, decreta:

Ld
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mércio e Trabalho, o crédito especial de Cr 15. 000,00 (quinze mil
cruzeiros), para aquisição de unia prensa destinada ao capsulamen-
to de frascos da Usina Central de Leite.
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 17 de outubro de
1945.

DECRETO-LEI N. 1.395, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito suplementar
de Cr$ 500.000,00, à verba 99 - 35 (893), do orçamento vigente.

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, decreta:

Ari. 1. - Fica aberto à Secretaria de Viação e Obras Públicas,
o crédito suplementar de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros),
à verba 99 - 35 (893), do orçamento vigente.

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, 17 de outubro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Dermeval José Pimenta
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.396, de 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especial de
Cr$ 9.820,00.

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
abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pública
o crédito especial de Cr$ 9.820,00 (nove mil oitocentos e vinte cru-
zeiros), para pagamento de vencimentos à secretária da Escola de
Enfermagem "Carlos Chagas", dona Primavera Colaço Veras, no pe-
ríodo de 1.° de janeiro a 31 de de dezembro de 1945, de conformidade
com o artigo 1.0 do Decreto-lei n. 1.281, de 30 de dezembro de 1944.

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outubro de 1945.
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Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 516.122 ,10 (quinhentos e dezesseis mil cen-
to e vinte e dois cruzeiros e dez centavos), para ocorrer ao pagamen-
to de despesas com a conclusão das obras de abastecimento dágua da
cidade de Divinópolis.

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

1945.Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
1)errnevaj José Pimenta
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N. 1.400, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr 98.899,20.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6.°, n.° V, do Decreto-lei federal n. 1.202, de8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 98.899,20 (noventa e oito mil oitocentos e
noventa e nove cruzeiros e vinte centavos), para ocorrer ao paga-
inento de despesas com as obras da Estância Mineral de Araxá reali-
zadas nos exercícios de 1942 e 1943.

Art. 2.° -- 	as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Dermeval José Pimenta
Edison Alvores da Silva

DECRETO-LEI N. 1.401, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito suplementarde Cr 43.560,00, à verba 077-04 (401), do orçamento vigente.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o art. 6., •0 V, do Decreto-lei federal n. 1.202, de
8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.0	Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pública
o crédito suplementar de Cr$ 43. 560,00 (quarenta e três mil qui-
nhentas e sessenta cruzeiros), á verba 077-04 (401), do orçamento vi-
gente da Diretoria de Saúde Pública, para pagamento de vencimen-
tos aos seguintes médicos:

Dr. Euzébio Dias Bicalho C.....................14.520,0i
Dr. Júlio Carvalho Guilhon de Oliveira ............14 .520,00
Dr. Antônio Malheiros Fiuza ....................14.520,00

-	

'	 43.560,00
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Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
ste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de outubro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Edisoii Alvores da Silva

LOTEC
DECRETO-LEI N. 1.402, DE 17 DE

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especiaL
de Cr$ 500,00.

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, decreta:

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pública,
o crédito especial de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), para paga-
mento às senhoras Porcina de Magalhães Toledo e Maria de Maga-
lhães Tolêdo, referente ao aluguel do prédio do grupo escolar de Fa-
ria Lemos, nos meses de novembro e dezembro de 1943.

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 17 de outubro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
'Cristiano Monteiro Machado
Edison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.403, DE 17 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 3.455,80.

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, decreta:

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Públi-
ca, o crédito especial de Cr$ 3. 455,80 (três mil quatrocentos e cin-
qüenta e cinco cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento de ad-
cionais de 10%, a professôras do Ensino Primário, como segue:

Cr$
Augusta Amanda da Conceição, professôra de 1.0 classe

do grupo escolar de Santana de Jacaré, município de
Campo Belo, relativos ao período de 1. 1 de janeiro a 31
de dezembro de 1944 ......................

Augusta Braga, professôra de 1.0 classe do grupo escolar
de Mariana, relativos ao período de 10 de novembro a
31 de dezembro de 1944 ....................

Eudóxia Borges de Castro, professôra de 1.0 classe de Gua-
xima, município de Conquista, relativos ao período de

de junho a 31 de dezembro de 1944 ...........

276,00

52,7-

'ia o,u-
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I

8-81-3 - Para o serviço de pavimentação de vias pú-
blicas	.......................44.856,00

8-81-3 - Combustíveis e lubrificantes ..........5.000,00

	

693,30	 8-99-4	Propaganda e publicidade ...........2.500,00
8-99-4	Despesas imprevistas ..............20.000,00

798,80 Art. 4•9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-lei em vigor na (lata (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de outubro de 1945.

	

909,90	 BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfírio de Araújo Machado

186,00

DECRETO-LEI N. 1.405, DE 22 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito .st:plementar de Cr 80.000,00,
à verba 07-67 (994), do orçamento vigente.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o ai-t. 6., n. V, elo Decreto-lei federal n.
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria elo Interior o crédito su-
plementar de Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), à verba 07-67
(994), do orçamento vigente.

Ai-t. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de outubro de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Porfírio de Araújo Machado
Edison Atuares da Silva
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Ezequiel Ferreira, porteiro de 3.' classe do grupo escolar
de Barbacena, relativos ao período de 27 de maio de
1942 a 31 de dezembro de 1944 ................

Josefina Coelho, professôra de 1.' classe do grupo escolar
de Perdões, relativos ao período de 27 de janeiro de
1943, a 31 de dezembro de 1944 ..............

Maria Ligória Cruz Bicalho, profcssôra de L Q classe, de
Bom .Jesus do Amparo, município de Barão de Cocais,
relativos ao período de 14 de setembro de 1941 a 31 de
dezembro (te 1944 ........................

Maria Teodolina de Brito, professôra de 1.' classe do grupo
escolar de Três Pontas, relativos ao período de 1. 1 de
agôsto a 31 de dezembro de 1944 ..............

Maneta de Miranda Couto, professôra de 1.' classe do
grupo de Matias Barbosa, relativos ao período de 23 de
julho a 31 de dezembro de 1944 ................

Rosita Caldeira, professôra de 1.' classe do grupo escolar
(te Rio Pardo, relativos ao período de 27 de março a 31
de dezembro de 1943 ......................

164,30

289,20

Total . ...........................3.455,80

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 17 de outubro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
.1 dison Álvares da Silva

DECRETO-LEI N. 1.404, DE 22 DE OUTUBRO DE 1945

Autoriza pagamento de diferença de subsidio e representação e
abre créditos adicionais.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6., n. Q II, do Decreto-lei federal n.
1.202, de 8 de abril (te 1939, decreta:

Art. 1. Fica a Prefeitura de Cambuquira autorizada a
pagar a quantia de Cr$ 5.526,00, relativa a diferença de subsídio
e representação do exercício de 1944, a que tem direito o prefeito
municipal, de acôrdo com o disposto no Decreto-lei estadual n.
1.000, de 24-12-943.

Art. 2.	Para atender à despesa a que se refere o artigo
anterior, fica aberto o crédito especial (te Cr$ 5.526,00.

Art. 3 • 1	Ficam abertos, pela mesma Prefeitura, os seguin-
tes créditos suplementares a (lotações do orçamento em vigor:

Cr$
8-04-3 - Impressos e material de expediente . . . 3.000,00
8-04-4 - Serviço Postal ..................200,00
8-04-4 - Serviço telegráfico ...............300,00
8-81-1 - Operários do serviço de ruas, praças e

jardins .....................20.000,00

DECRETO-LEI N. 1.406, DE 22 DE OUTUBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 6.930,00.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 6, n. V, do Decreto-lei federal n.
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 6.930,00 (seis mil novecentos e trinta cruzeiros),
para pagamento (Te despesas feitas em exercícios anteriores, como
segue:

Cr$

Geraldina de Sonsa .....................5.368,00
Olímpia Augusta Rosa ....................602,00
Alice Gonçalves de Mendonça ..............960,00

6.930,00'



1
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
'êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de outubro de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Celso Por! irio de Araújo Machado
Edisoji Alvores da Silva

DECRETO-LEI N. 1.407, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1945

Dispõe sóbre abertura de créditos especiais pela Prefe itura de Ca-xambu.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
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. - Fica aberto, pela Prefeitura Municipal de Caxambu,

o crédito especial de Cri 86.178,60 (oitenta e seis mil cento e se-
tenta e oito cruzeiros e sessenta centavos), para atender às seguin-
tes despesas:

a) pagamento da quota de fiscalização, assistência técnica e
estatística e da quota de utilização, criadas pelo Decreto-lei n.9
2.281, de 5 de junho de 1940, e a que está sujeita a Usina Elétrica
de propriedade do município (te Caxambu, nos exercícios de 1936

'a 1943, sendo o pagamento à União (te Cr$ 43.800,00 e ao Estado
de Minas Gerais de Cr 24.637,50;

b) pagamento da diferença de subsídio e representação do
prefeito, verificado no exercício findo, de acôrdo Com o disposto

'no Decreto-lei estadual n. 9 1.000, de 24-12-943, na importância de
Cr$ 9.000,00;

c) pagamento do restante de material fornecido pela firma
Barbará, SIA., à Prefeitura, para o serviço de abastecimento dágua,
na importância de Cr$ 7.841,10.

Art. 1. -- Fica a Prefeitura autorizada a realizar operações
de crédito na importância (te Cr 57.300,90 (cinquenta e sete mil
trezentos cruzeiros e noventa centavos), para liquidação dentro de
três exercícios, ao juro máximo de 10% (dez por cento) ao ano,
não podendo a quota de juros e amortização exceder Cr$ 23.041,20.

Art. 3.' - O crédito de que trata o art. 1. 9 vigorará até 31
de dezembro de 1947, consignando-se nos orçamentos as dotações
ncessárias ao resgate da dívida decorrente da medida autorizada
no art. 2..

	

Art. 4•1	Revogadas as disposições em contrário, entrará o
presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Ielo horizonte, 7 de novembro de 1945.
Nísio BATISTA DE OI.IVEIRA
Antônio Martins Vilas Boas

DECRETO-LEI N. 1.408, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1945

'Concede isenção de impotos municipais pela Prefeitura de Lambari.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da

'atribuição que lhe confere o art. 6., n. II, (10 Decreto-lei federal
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11.9 1.202, de 8 de abril de j939, e devidaniente autorizado pelo
Sr. Presidente (Ia República, decreta:

Art. 1. - É concedida isenção de impostos municipais, pelo
azo de dez anos, contado (lesta lei, a tôda pessoa física ou ju-

rídica que, de conformidade com o Decreto-lei federal n. 9 6.761,
de 31-7-944, construir e explorar na cidade de Lambari um hotel
muodêlo.

	

2.	Ësle Decreto-lei entrará cm vigor na (lata de sua
iu1icâo, m'cvoga(as as disposições CIT1 contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de novembro de 1945.
Nísmo BATISTA DE OLmvEIR,
Antônio Martins Vilas Boas

DECHETO-LEI N. 1.409, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1945

Concede isenção de impostos municipais pela Prefeitura de São
Lourenço.

O Interventor Federal no Estado (Te Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. G., n. II, (to Decreto-lei federal
n.9 1.202, de 8 (Te abril de 1939, e devidamente autorizado pelo
Sr. Presidente da República, decreta:

Ari. 1. - É concedida isenção (le impostos municipais, pelo
prazo (te dez anos, contado desta lei, a tôda pessoa física ou ju-
rídica que, de conformidade com o Decreto-lei federal n.° 6.761,
de 31-7-944, construir e explorar na cidade (te São Lourenço um
hotel modêlo.

Art. 2. - Êste Decreto-lei entrará em vigor na (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 (te novembro (te 1945.
Nisio BATISTA DE Om.mvuin,
António Manias Vilas Boas

DECRETO-LEI N. 1.410, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1945

Dispõe sóbre isenção de tributos pela Prefeitura de Araxá.

O) Interventor Federal no Estado de Mins Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.', n. II, cIo Decreto-lei federal

1.202, (te 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo
Sr. Presidente da República, decreta

Art. 1. É concedida isenção dc impostos municipais, pelo
prazo de cinco (5) anos, às firmas que, com o capital mínimo de
Cr 1.000.000,00 (um milhão (Te cruzeiros), se dedicarem à indús-
tria cerâmica no município.

Art. 2. -- O prazo a que se refere o artigo anterior será con-
lado da data cio início cio funcionamento das indústrias acima re-
feridas.

	

Art. 39	O presente Decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 7 de novembro de 1945.
Nisio BATISTA mi OLIVEIRA
Antônio Martins Vilas Boas	 '

k."-



DECRETO-LEI N. 1.412, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1945

Abre créditos suplementares pela Prefeitura Municipal de São Lou-
renço.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6., n. II, do Decreto-lei federal
n.0 1.202, (Te 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Ficam abertos, pela Prefeitura Municipal de São
Lourenço, créditos suplementares, na importância (Te Cr 393. 300,00
(trezentos e noventa e três mil e trezentos cruzeiros), para refôrço
das seguintes dotações do orçamento vigente:

	

8-02-2	Aquisição de veículos, móveis e utensílios
8-02-3 - Custeio (te veículos e conservação (te mó-

veis e utensílios	................
8-02-4 - Viagens administrativas ..........

	

8-04-3	Impressos e material de expediente
8-04-4 - Serviço postal ................
8-04-4 - S'viço telegráfico .............
8-04-4 - serviço telefônico ..............
8-04-4 - Publicação do expediente ..........

	

8-04-4	Assinatura (te jornais e revistas oficiais

Cr
3.000,00

10.000,00
3.000,00

500,00
200,00
200,00

1.500,00
1.000,00

400,00

j

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.°, 11. 9 IV, do Decreto-lei federal
n.0 1.202, de 8 de abril (te 1939, decreta:

Ari. 1. 0 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar,
ao Govêrno da União, um terreno corri a área de 827.225.00 1112,
situado na avenida (Ia Panipulha, nesta cidade, para construço do
quartel (to Centro (te Preparação (te Oficiais da Reserva.

Parágrafo único - O imóvel de que trata êste artigo, expro-
priado para construção (la Cidade Universitária, confronta com a
área reservada a essa, com terrenos da Vila São Francisco de Assis,
e outros, na conformidade (Ia planta levantada pela Secretaria da
Viação e Obras Públicas do Estado.

Art. 2. 1 A localização e os projetos das construções que se
hajam (Te fazer no terreno doado obedecerão ao plano geral (ia Ci-
dade Universitária.

Art. 4•0 - O imóvel doa(Io reverterá ao Patrimônio do Esta-
cio se, por qualquer motivo, não fôr cumprida a finalidade da
doação.

Art. 5•0 - O presente Decreto-lei entrará cm vigor na data
(Te sua publicáção.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de novembro de
1945.
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DECRETO-LEI N. 1.411, DE O DE NOVEMBRO DE 1945

Autoriza doação de imóvel situado em Belo Horizonte.

Nismo BATISTA DE Or.ivam.
Antônio Martins Vilas Boas
lago Vitoriano Pirnentel

129

8-07-2 - Aquisição (Te móveis e utensílios ......
e	8-10-2 - Aquisição (Te móveis e utensílios ......

8-28-4	Contribuição para n Legião Brasileira (Te
Assstcncia	....................

8-63-1 - Operários do serviço dágua ..........
8-63-1 - Operários do serviço (te eletricidade .
8-63-1 - Operários cio serviço de esgôto ........
8-63-2 - Para o serviço (Te água ............
8-63-2	Para o serviço de eletricidade ........
8-63-2 Para o serviço de esgôto ............
8-63-2 - Para o serviço de água ............
8-63-3 - Para o serviço de eletricidade ........
8-81-1 - Operários do sei-viço de ruas, praças e

jardins	......................
8-81-3 - Para o serviço de ruas, praças e jardins -
8-81-3 - Combutíveis e lubrifiantes ..........
8-81-4	Construção e conservação (te ruas, praças

e jardins
8-85-1 - Operários ao serviço de li 

li,
	pública

8-85-3 ---- Conhusliveis e lubrificantes .........
8-91-4 --- Contribuição para a Caixa de Aposentado-

ria e Pensões dos Serviços Públicos (Te
Minas Gerais	..................

8-93-4 - Para levantamento da planta cadastral
8-99-4 - Honorários, custas e outras despesas judi-

(ikiS
8-99-4	Aluguel (te prédios ...............
8-99-4 -- Propaganda e públicidade de estância
8-99-4 -- Despesas imprevistas ..............

8.000,00
10.000,00

1.000,00
20.000,00
6. 500,00
7.000,00
5.000,00

20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00

70.000,00
30.000,00
10.000,00

70.000,00
8.000,00

10.000,00

1.200,00
10.000,00

(;.000,00
2.800,00

40.000,00
8.000,00

Art. 2. -- Revogadas as disposições cm contrário, entrará o
presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 16 de novembro de 1945.

Nismo BATÍST DE OLIvamiu
Antônio Marlins Vilas Boas

DECRETO-LEI N. 1.41:i, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1945

r	

Auiori:a a aquisição de um caminhão pela Prefeitura Municipal
de São Lourenço.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.0, n. II, cio Decreto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica a Prefeitura Municipal de São Lourenço au-
torizada a adquirir, mediante concorrência pública ou administra-
tiva, um caminhão "Chevrolet", tipo gigante, podendo dispencler,
para êsse fim, até a importância de Cr$ 53.000,00 (cinqüenta e três
mil cruzeiros)

Art. 2. - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 53. 000,00
(cinquiienta e três mil cruzeiros) para ocorrei- à despesa a que se
refere o art. 1..

bÉk - - -	-
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Art. 3.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará
presente Decreto-lei eia vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de novembro de 1945
Nisio BvrISTA D17 OLIVEIRA
Aiildnio Vieira Braja

DECRETO-LEI N. 1.414. DE 17 1)E NOVEMBRO DE 1945
Concede remissão de multas s(5b1e in(po3!(

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. G.°, n. II, do Decisto-lei federal
n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte au-
torizada a receber, com perdão de multas, até 15 de dezembro pró-
ximo, o pagamento de impostos em atraso, desde que o contribu-
inte satisfaça o débito numa só prestação.

Parágrafo único Não se aplicam os favores dêste artigo às
multas impostas em virtude (te sonegação e (te infração de postu-
ras fiscais.

Art. 2. - Estando já iniciada a cobrança executiva do dé-
bito, a isenção só será concedida mediante prova de pagamento tias
custas judiciárias vencidas.

Art. 3•9 - As multas pagas antes da publicação dêste Decre-
to-lei não serão restituídas.

Art . 4. Fieim suspen SaS até 15 dc' dezembro próximo as
ações executivas fiscais para cobrança (los débitos a que forem
aplicáveis os favores dêste Decreto-lei.

Art. 5. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei cru vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de novembro
(te 1945.

Nisto BATISTA DE OI.rv1IriA
António Vieira Braga

DECRETO-LEI N." 1.415, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1945
Concede aumento de vencimentos aos servidores do Estado, civis e

militares, e contém outras providências.

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.9
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1. - Fica concedido aos funcinários públicos civis do Es-
tado, aos da Bêde Mineira de Viação, aos oficiais, inferiores e praças
da ativa da Fôrça Policial e do Corpo de Bombeiros, um aumento de
vencimentos (te acôrdo com as seguites bases:

a) de 25% (vinte e cinco por cento) sôbre a primeira parcela
de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) ou fracão, los vccimemiios mensais;

b) de 15% (quinze por cento) sôbre a segunda parcela de Cr$
1.000,00 (mil cruzeiros) ou fração. (los vencimentos mensais;

e) de 10% (dez por cento) sôbre o excedente (le Cr$ 2.000,00
(dois mil cruzeiros).
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§ 1. Feitos os cálculos, a que se referem as letras "a", "b" e
"c", serão assim fixados os vencimentos mensais: dividindo-se por
trinta o total encontrado, ter-se-á a quota diária do vencimento; se,
no quociente, houver frações (te cruzeiros, serão as mesmas arredon-
dadas para mais; feito isto, o vencimento mensal definitivo será o
produto da quota diária multiplicada por 30.

§ 2.V Os vencimentos mensais mínimos dos servidores públi-
cos, referido nêste artigo, serão fixados em Cr$ 400,00 (quatrocen-
tos cruzeiros), quando os que atualmente percebem, acrescidos do
aumento previsto na letra "a", forem inferiores àquela importância.

§ 39 Serão de Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) mensais, os
,vencimentos do cargo de praticante, inicial da carreira de funcioná-
tio administrativo e, bem assim, os de -auxiliares de escrita e de, esta-
tistica de quarta classe e praticante geral da Rêde Mineira de Viação.

§ 49 —Serão também de Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros), os
vencimentos dos auxiliares de coletoria qualquer que seja a classe
da exatoria, onde tenham exercício, salvo quando os vencimentos
atuais, acrescidos do aumento previsto nêste artigo, forem superiores
aos fixados nêste prágrafo.

§ 5•9 - No que concerne a remuneração dos exatores, o aumento
previsto nêste artigo será calculado sómente sôbre as quotas fixas
que os mesmos recebem dos cofres públicos.

Art. 2. 1 -- O aumento cia remuneração dos extranumerários será
efetivado mediante proposta dos Secretários (te Estado e Diretores dos
Departamentos Autônomos, sem que se lhe aplique o disposto no § 2.
cio artigo anterior.

Art. 3. - O aumento, a que se refere êste Decreto-lei, incorpora-
se aos vencimentos para efeito de aposentadoria, reforma e abono por
encargos de família.

Art. 40 - O abono por encargos de família, instituído na legisla-
ção em vigor, também se paga por filhas solteiras que vivem às ex-
pensas dos pais, sem renda própria, e por filhos inválidos ou mnen-
talmente incapazes, nas mesmas condições, sem limitei de idade.

Au. 5. - Conceder-se-á o abono por encargos de família, qual-
quer que seja o tempo de exercício do servidor, revogada a segun-
da parte cio artigo 6., do decreto-lei n. v 971, de 1942.

Art. (l. - Os Secretários de Estado, Procurador Geral do Estado
Advogado Geral do Estado terão vencimentos iguais aos dos uesem-

bargadoies do Tribunal de Apelação.
Art. 7. - As disposições dêste decreto-lei, bem como as do de-

-ereto-lei ii. Q 77, de 1938, e leis posteriores sôbre aumento de venci-
mentos e abono por encargos a família não se aplicam ao subsídio
do Interventor Federal.

Art. 8. - Êste decreto-lei entrará em vigor na data da publica-
ção, sendo o aumento 4iêle previsto pagável desde 1.0 de dezembro de
1945, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de novembro
.de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
José de Paula Mota.
António Marlins Vilas Bóas.
António Mourão Guimarães.
lago Vitoriano Pimentel.
-José de Carvalho Lopes.
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-	 Parágrafo único - Na enumeração supra não estão incluídos os
unconários e operários da Rêde Mineira de Viação, sujeitos que se

	

DL 1945
	

acham a regime especial, nem tampouco os aposentados e os em dis-
nonibilidade com venrinwnto inferior i CrS 1tlílMt

Regulamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais.
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DECRETO-LEI N.° 1. 416, DE 24 DE NOVEMBRO

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 6.° n. 9 V, cio decreto-lei federal n.
1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

CAPITULO 1

Do Instituto e seus fins

Art. 1.1 A Previdência dos Servidores do Estado de Minas.
Gerais, criada pelo decreto n.° 6.600, de 9 de maio de 1924, passa
a denominaT-se Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais. Terá duração ilimitada, personalidade jurídica,
fôro e sede na Capital do Estado, e reger-se-á por êste Regulamen-
to.

Parágrafo único No contexto dêste Regulamento, as palavras
Instituto, Diretoria e Conselho designam, respectivamente, o insti-
tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, sua.
Diretoria e seu Conselho Deliberativo.

Art. 2.	O Instituto tem por fim
a) conceder pecúlio ou pensão à família cio contribuinte fale-

ciclo:
b) dar aposentadoria, por invalidez provada ou presumida, aos

operários do Estado e dos Municípios;
c) fornecer auxílio em dinheiro para o funeral cio contribuinte

falecido
d) proporcionar aos contribuintes adiantamentos e empréstimos,

em dinheiro, devidamente garantidos;
e) conceder aos contribuintes empréstimos hipotecários:
f) estabelecer armazens e farmácia para fornecimento aos con-

tribuintes, e prestar-lhes assistência médica, cirúrgica, hospitalar e-
dentária.

Parágrafo único Mediante proposta da Diretoria e aprovaçáo
do Conselho, poderá o Instituto ter outros fins que sejam de inani-
festa utilidade

CAPÍTULO II

Da inscrição obrigatória

Art . 3.9 -- Ficam compuisórienente inscritos como contribuin-
tes cio Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (te Minas
Gerais, désde que tenham menos de cincoenta anos de idade

a) os funcionários estaduais civis efetivos, interinos, contrata-
dos, ou em comissão;

h) os extranumerários, qualquer que seja a forma de remunera-
ção;

e) os operários a serviço do Estado;
ci) os funcionários do Instituto, qualquer que lhes seja a cate-

goria;
e) es funcionários, extranunierái-jos e operários municipais, de

remuneração igual ou superior a Cr 100,00 mensais, dêsde a data
cio decreto-lei municipal que lhes torne obrigatória a inscrição,.

Art. 40 - A contribuição obrigatória destina-se a assegurar, na
forma dêste regulamento, o direito de pensão à família, por morte do
associado; e, em vida dêste, e sem prejuízo cia pensão, o direito de
aposentadoria do contribuinte que fôr operário do Estado ou Mu-
nicipio-

Art. 5,Q - Ao abrir o assentamento do funcionário, fará a Secre-
taria consignar em fôlha a Importância do desconto a que mensal-
incute ficará êle sujeito, a título de contribuição para o Instituto, nos
têrmos dêste regulamento.

Art. 6.1 - Dentro de trinta dias da publicação dêste decreto-lei
ao Instituto enviarão as repartições pagadoras relação, em duplica-
ta, de todos os funcionários que ali recebam, com a indicação do
nome, residência, idade, vencimentos atuais, salários, gratificações,
percentagens e diárias.

Art. 7,Q A contribuição obrigatória, descontável em fôlha de
pagamento aos fLiic i eiiários e operários, enumerados no art. 3•0, sem
(te cinco por cento (5%) sôbre o vencimento ou remuneração men-
sal até Cr$ 2.500,00, não se levando em conta, para o cálculo, a parto
dos proventos que exceder esta quantia.

Art. 8.° -- Para o Instituto contribuirão, por sua vez, mensal-
mente, o Estado e o Município, na razão de cem por cento (100%)
das contribuições feitas pelos respectivos operários, para os efeitos
de pensão e aposentadoria; e apenas o Estado, na de cincoenta por
cento (50%) do total arrecadado aos seus demais servidores para
o efeito de pensão.

Art. 9. - Todas as obrigações impostas por êste decreto-lei à
Secretaria das Finanças e repartições pagadoras do Estado, no tocan-
te aos descontos das contribuições, remessa de listas de servidores ali
pagos, com os informes de que trata o art. 6.°, e comunicações sôbre
a carreira e situação do funcionário, aplicaum-se às Prefeituras muni-
cipais, relativamente a seus servidores inscritos.

Ar-t. 10 - A falsa declaração, prestada para o efeito do artigo
3., com referência à idade, será levada em conta na liquidação do
seguro, além da responsabilidade penal que acarreta ao declarante.

Art. ii - A liquidação do seguro, no caso de êrro ou fraude
na declaração de idade, será feita tendo-se ema vista a idade exata
do contribuinte, na época da inscrição.

Ai-t. 12 - Se se verificar, em qualquer tempo, que o contribuin-
te, ao se increver, já contava cincoenta anos de idade, a inscrição,
assim inquinada de fraude por falsa declaração ou prova, ficará, de
pleno direito, invalidada. Não serão nêste caso, devolvidas as coo-

L	tribuições pagas.
As-E. 13 - Os contribuintes inscritos no Instituto, por fôrça

dêste decreto-lei, independetemente de exame de saúde, ficam su-
jeitos ao noviciado de três anos, durante o qual nenhum direito à
pensão adquirem, sendo, porém, no caso de óbito, devolvidas as con-
tribuições.

Parágrafo único - Será submetido a exame médico o contri-
buinte que desejar reduzir o noviciado. À vista do laudo, permitir-
se-á ou não a redução.

Art. 14 -- A antecipação do pagamento de contribuições não
.reduz o período da carência.
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CAPITULO III

Da inscrição facultativa

Art. 15 - Dêsde que tenham menos de cincoenta anos de idade,,
gozem boa saúde e satisfaçam as demais exigências regulamentares,
é facultado inscrever-se, para o efeito de formação de pecúlio des-
tinado à família, por morte do instituidor:

a) aos professores e funcionários administrativos das Escolas
componentes da Universidade de Minas Gerais;

b) aos diretores e funcionários de estabelecimentos oficializa(los
ou subvencionados pelo Estado;

e) aos serventuários de justiça, inclusive os oficiais dos diver-
sos registros públicos seus escreventes e oficiais de justiça;

d) aos dirigentes e funcionários das sociedades anônimas, fis-
calizadas ou administradas pelo Estado, direta ou indiretamente, ou
em que lhe pertença a maior parte do capital em ações.

Art. 16 --- A administração do Instituto poderá admitir contri-
buintes facultativos pertencentes a outras entidades ou categorias,
mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

Art. 17 - Os pecúlios dos contribuintes facultativos terão por
limite cinco anos do vencimento ou remuneração anual, não podendo,
porém, exceder a Cr$ 150.000,00.

Art. 18. Com a direção (Ias pessoas jurídicas a que se referem
os arts. 15 e 16 entrará o Instituto em acôrdo para o desconto. em
fôlha, (las contribuições a êle devidas pelos servidores dessas entida-
des, bem como para o pagamento, a que ficam sujeitas, de uma quoht
mensal correspondente a 50% do valor (laqueias contribuições.

Art. 19. - Observadas as demais condições exigidas, é facultado
ao contribuinte definitivamente afastado dos cargos públicos ele-
var seu seguro até o máximo de Cr$ 150.000,00. Neste caso, ser-
virá de base para calcular o seguro a pédia das declarações apresenta-
(Ias nono último triênio para paganato do impôsto sôbre a renda,
multiplicada essa média por cinco, desde que pague o segurado, pela
parte aumentada ao seguro, a mensalidade da tabela anexa com o acrés-
mno de 50%.

Art. 20.— É fixado em sessenta anos de idade o limite máximo
para poder o contribuinte elevar o seguro.

Art. 21. - Não há mensalidade inferior à fixada, na tabela
anexa, para os contribuintes de vinte e um anos de idade.

Art. 22. - Aos contribuintes obrigatórios assiste o direito de
instituir seguro facultativo, nos têrmos dos arts. 15 e 17 dêste
regulamento, sujeitos ao noviciado apenas de seis mêses quando o
laudo fôr favorável.

Parágrafo único - Não se submetendo o candidato a exame
médico, ou não sendo favorável o laudo, o seguro máximo será
correspondente à remuneração de dois anos, mas não excederá a
Cr$ 60.000,00, sujeito o inscrito ao noviciado de trinta e seis mê-
ses coflStaI1tC do artigo 13.

Art. 23. O cálculo máximo do seguro compreenderá venci-
mentos, adicionais, gratificações, percentagens, emolumentos e cus-
tas, quando por essa forma fôr remunerado o cargo. Os emolu-
mentos e custas serão avaliados.

Art. 24. - O pecúlio ou seguro constará de uma apólice, for---
necida ao contribuinte.
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Parágrafo único - Para cada aumento do seguro será emitida
nova apólice, correspondente ao valor do aumento, com o mesmo
número da primitiva e seriada com as letras do alfabeto.

Art. 25 - A elevação do vencimento, da lotação ou da renda
do cargo, dá ao sócio, se êste gozar boa saúde e não tiver mais
de sessenta anos na ocasião do pedido, direito a aumento do se-
guro, dentro dos limites do art. 17.

Parágrafo único	Sôbre cada aumento do seguro será a men-
salidade calculada pela idade do contribuinte na ocasião.

Art. 26. - Ao contribuinte que sofrer redução de vencimen-
to é lícito manter o seguro, ou pecúlio, tal como fôra instituído.

Art. 27	Será eliminado compulsôriamente do Instituto e
não t.	(Urcito ao seguro, ao auxílio para funeral, nem à restitui-
ção das mensalidades pagas, contribuinte facultativó que

a) atrasar o pagamento das mensalidades por seis mêses seja
qual fôr o motivo do atraso;
b) que tiver sido inscrito no Instituto com documentação frau-

dulenta.
§ 1. 1 - Comprovada a falsidade, ficará de pleno direito invali-

dado o contrato.
§ 2.° Na hipótese da letra "a", o contribuinte que incorrer na

sanção dêste artigo poderá ser readmitido, se o requerer antes de
decorridoa (luze mêses da eliminação, e desde que, deferido o pedi-
(10, pague as cordribuiçõcs atrasadas, com a multa de 10

3. - -- Decorrido o prazo de qu trata o parágrafo anterior,
o contribuinte só poderá reingressar no Instituto mediante novo exa-
me médico, que revele boas condições de saúde, e pagamento de
metade das contribuições em atraso.

Art. 28	O contribuinte reduzido ao estado de insolvência po-
derá requerer a suspensão do pagamento das mensalidades.

§ 1. ----- As mensalidades suspensas, acrescidas do juro anual
de 6%, serão descontadas do seguro, ou da parte que tiver de ser
paga aos beneficiários, por falecimento do contribuinte.

2.° -- Considera-se insolvência, para o efeito (lêste artigo,
o estado do contribuinte que não estiver recebendo vencimentos
ou pensão dos cofres públicos, não tiver direito à aposentadoria,
não se achar era gôzo de qualquer renda ordinária e não possuir
recursos para sua subsistência.

§ 3) ---A insolvência será, atestada por qualquer autoridade
judiciária da comarca ou têrmo, ouvido o coletor de rendas ou
outro funcionário do fisco estadual.

ArI. 29 -- Para o efeito do pecúlio, contribuirão para o Ins-
tituto, mensalmente, por sua vez, o Estado e o 'Município, na razão
de cinqüenta por cento (50%) do total arrecadado aos seus ser-
vidores facultativamiente inscritos.

CAPITULO lv
Do pedido de inscrição

;jI 30 --- O pretendente à inscrição facultativa dirigirá ao
Instituto requerimento, declarando sua idade, estado civil, residên-
cia, emprêgo que exerce, vencimentos, lotação ou média anual da
renda do cargo e a importância do seguro que deseja instituir dentro
dos limites do artigo 15.

Ari. 31 -- O pedido será instruído com os seguintes documen-
tos:
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1. 1 ) certidão de idade extraída do i'egistr() civil ()ti 	assenta-mentos de batismo, quando anteriores a 1.0 de janeiro de 18S9;
2.0) título de nomeação ou certidão que o supra, do qual consicia

os vencimentos anuais ou a lotação do cargo;
3.0) conhecimento de haver pago na coletoria de rendas ou

estação fiscal, ou no cofre do Instituto, a taxa para exame de saúde.
Art. 32 Ao recebei' a petição, instruída dos necessários (bel-

bentos, o Instituto expedirá guia para a inspenção de saúde do
Pretendente, designando para isso profissional, escolhido (te pre-
ferência entre os que forem contribuintes.

Art. 33 - A taxa para exame de saúde e a remuneração dos
médicos examinadores e do revisor serão fixadas pela Diretoria,
Com a aprovação do Conselho.

Art. 34 - O laudo de inspeção de saúde, com firma reconhe-
cida, será entregue, ou enviado mediante registro, ao Instituto, que
o remeterá ao diretor do serviço médico, para dar seu parecer.

§ i. O laudo obedecerá ao formulário organizado pelo Con-selho, de modo (JUe seja apurado e respondido, com precisão, se
o estado de saúde do requerente corresponde, na sua idade, à pro-
babilidade de vida da tabela anexa.

§ 2.° - Julgado suficiente pelo Diretor do serviço, será, com o
parecer dêste, devolvido o laudo à Diretoria, que ordenará ou não a
inscrição do requerente, à vista dos documentos legais.

Art. 35	A estação fiscal em que houver sido paga a taxa
mencionada no artigo 31, item 3•0, fará ao médico o pagamento da
importância devida, desde que receba para isso autorização do Ins-tituto.

Art. 36 Serão expedidas as necessárias comunicações ao con-
tribuinte facultativamente inscrito, bem como à estação fiscal em que
deverá satisfazer as contribuições. Sômente após seis meses do
pagamento da primeira contribuição, adquirirá êle direito aos be-
nefícios do Instituto, salvo a hipótese de morte por acidente.

Parágrafo único Se o contribuinte vier a falecer antes de
completo o noviciado, serão restituídas a quem de direito tôdas asmensalidades pagas.

Art. 37 - Aos contribuintes facultativos é permitido reduzir
ou cancelar seus seguros, sem direito, porém, a qualquer restitui-ção.

Parágrafo único - No caso de cancelamento solicitado ou com-
pulsório, se o contribuinte tiver pago mais (te sessenta contribuições,
poderá requerer uma apólice saldada, conrrespondente aos prêmios
pagos, de acôrdo com o cálculo atuarial aprovado pelo Conselho(artigo 27)

CAPITULO V
Dos recursos do InstiluloArt. 38	Os recursos do Instituto são formados (los seguinteselementos

a) (los prêmios pagos pelos contribuinte obrigatórios e facul-
h) das contribuições do Estad(

nos artigos 3o e 29;
e) da contribuição das pessoas

go 15, inclusive o próprio Estado na
buição que será igual à importância
rigentes e servidores;

(i) dos , 111'OS d empréstimos de qualquer natureza;
e) do produto das muitas sôbre prêmios ou prestações em

mora;
1) (los juros pagos pelo Estado, Município ou pessoas jurídicas

(artigos 15 e 16), devidos por retenção de saldos;
g) (los juros de apólices pertencentes ao Instituto;
ii) dos prêmios de seguros (lc acidentes no trabalho, contra

fgo e dos realizados em garantia de dívida hipotecária (artigo 54);
i) de quaisquer outras rendas patrimoniais ou eventuais.
Art. 39 - As contribuições e outras importâncias devidas ao

Insi j iulo por contribuintes que recebam (los cofres públicos ou das
pessoas jurídicas mencionadas no artigo 15, serão arrecadadas por
desconto em fôiha de pagamento.

- Os iescontos, quando feitos à hôca do cofre na Secre-
taria (;as Finanças, serão entregues ao Instituto diáriamente, acom-
panhados de relação nominal dos contribuintes.

§ 2. - As exatorias e repartições pagadoras remeterão direta-
mente ao Instituto, ou estabelecimento que èste indicar, até o (lia
quinze cio mês seguinte, o produto das arrecadações que fizerem,
COlhi a relação nominal dos contribuintes e das importâncias desconta-
das ou recebidas.

Ari. 40 A importância das contribuições do Estado, de que
tratam os arts. 8.° e 29 1 será apurada e entregue ao Instituto po
trimestre vencido.

A importância das contribuições do município para o
Instituto será apurada e a êslc remetida oté o dia 15 do mês seguinte
ao vencido.

§ 2.° Pela mora na entrega ou remessa de importâncias devi-
das ao Instituto pagar-lhe-á o Estado e município o juro mensal de
meio por cento.

Art. 41 - As rendas e fundos do Instituto, que não poderão ter
destino diferente cio prescrito neste Decreto-lei, continuam isentos
de penhora, na forma da lei civil, e livres de impostos.

Dos benefícios de família
Art. 42 - As pensões mensais serão
a) permanentes, Pala O cônjuge sobrevivente cIo sexo femini-

no, e do sexo masculino, se inválido, ou para a mãe viúva ou pai
inválido, no caso de ser solteiro ou viúvo o segurado

1)) temporárias, para cada filho, ou enteado, de qualquer con-
dição, até a idade de 21 actos ; ou, sendo inválido, enquanto durar
a invalidez, ou para cada irmão órfão de pai e sem padrasto, também
até a idade de 21 anos, no caso de ser o segurado solteiro, ou viúvo
sem filho ou enteado;

e) temporárias, pala as f]bas solteiras, que não estiverem
recebendo proventos como funcioni'ias ou empregadas, ou não vi-
vam às expensas próprias.

Ari. 43 -- Não terá direito à pensão o cônjuge desquitado ou
judicialmente separado, salvo quando lhe haja sido assegurada -
percepção de alimentos.

Parágrafo único - Perdem direito à pensão, em qualquer caso,
os beneficiários do sexo feminino que contraírem núpcias.

Art. 44 - Os processos de habilitação para o recebimento da
pensão serão instruídos com os documentos exigidos pelo Conselho,

e dos Municípios, referidas

jurídicas enumeradas no arti-
hipótese da letra "c", contri-

arrecadada dos respectivos di-

CAPITULO VI
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sendo a parte referente a menores entregue a quem (Te direito, me-
diante ofício de autorização judicial.

Art. 45 - A invalidez para os efeitos dêste Decreto seráveri-
ficada em exame médico, por profissionais designados pelo Instituto.

Art. 46	Não sendo uniforme a contribuição nos três últimos
anos, calcular-se-á a pensão apurando-se a média do salário-base pelas
contribuições pagas.

Art. 47 A interrupção do pagamento (Te contribuições por
mais (le SCI5 meses obriga o devedor a novo período (Te noviciado,
correspondente aos meses em atraso, até o máximo de seis, se houver
completado o noviciado inicial.

Art. 48 Ê permitido ao contribuinte que deixar o sarvico
público manter o benefício instituído, recolhendo as contribuicães
diretamente ao Instituto até o quinto dia útil de cada mês.

Parágrafo único - Neste caso, a contribuição recebida fora
(lo prazo será acrescida da multa de 10%, e o atraso (Te mais de
seis mêses importará eliminação compulsória sem direito à mdc.
flização.

Art. 49 - A importância dos benefícios da pensão será a
constante da tabela anexa ao presente Decreto-lei calculada de
acôrdocom o salário-base e com a idade do segurado, assim coe-
siderada a correspondente ao aniversário mais próximo no momen-
to (Ia inscrição.

Art. 50 - As variações do salário-base selem acréscima ou
decréscimos, inclusive por aposentadoria, motivam alterações cor-
respondentes nos benefícios, que serão calculados de acôrdo com
a importância das mesmas variações e com a idade do instituidor,
no momento em que elas se tenham verificado.

§ 1. - Considerar-se-á salários-base para efeito do cálculo de
benefícios, o vencimento do cargo segundo as tabelas orçamentá-
rias.

§ 2. - A importâcnia da pensão (Te cada beneficiário, de (JU(
tratam as alíneas "b" e "e" do artigo 42, será independente dc
número dos beneficiários e variável segundo a respectiva idade
na data cio falecimento cio segurado com reajustamento, quandc
cada um atingir 6 e 12 anos, de acôrdo com a tabela anexa.

§ 3.1	A pensão será irreversível e devida desde o Inês seguifl
te ao da morte do segurado.

§ 40 Na hipótese de não ser feito pela rel)ariição competen.
te, em um ou mais mêses, o desconto obrigatório de que tratam m
artigos 70 e 39, deverá o segurado recolher diretamente ao Insti.
tuto a importância devida, dentro do mês seguinte àquêle em qu
o desconto devia ser efetuado, sob pena de sofrer o 1encfciãric
a redução correspondete, nos têrmos dos artigos 47 e 50.

Art. 51 O contribuinte obrigatório deverá enviar ao Ins
tituto, dentro de noventa dias, contados (ia publicação dêste De
ereto-lei, certidão de idade extraída do registro civil de nascimento
ou documento que a supra, a juízo cio Instituto, sob pena de sus
pensão dos benefícios.

Art. 52	É permitida a acumulação de l)CflSõeS (lêsic cair

ii

outros institutos, desde que o total não exceda Cr$ 2.000,00 mensais,
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CAPÍTULO VII

Dos seguros gerais de vida
Art. 53 —O Instituto poderá realizar operações de seguros de-

vida com qualquer pessoa, contribuinte ou não.
§ 1.0 -- O Conselho organizará as tabelas atuariais e a minuta

do contrato.
§ 2. - No contrato do seguro será observada a legislação fe-

deral em vigor.
Art. 54 Fica, igualmente, criado o seguro de vida especial-

mente destinado à garantia subsidiária dos mutos, com hipoteca
utilizável quando o mutuário não fôr contribuinte facultativo (art.
15)

§ 1. - As tabelas atuárias e a minuta do contra[o serão ela-
boradas e aprovadas pelo Conselho.

§ 2.0 - O valor máximo do mútuo a que se refere êste artigo
não excederá a cinco vêzcs e remnuneraçimo anual do segurado.

CAPITULO VIII

Dos beneficiários dos seguros

Art. 55 - Por morte do contribuinte, adquirem direito ao pecúlio
ou seguro, na razão (le metade, o cônjuge sobrevivente, e pela outra
metade, na ordem em que vão mencionados, os seguintes herdei-
ros do falecido: descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivcno
e colaterais até o terceiro grau.

Art. 56 --- O contribuinte solteiro ou viúvo, sem descendente
ou ascendente, poderá instituir livremente os beneficiários do se-
guro.

Art. 57 - Não tem direito ao seguro o cônjuge que, ao tempo
do falecimento do inscrito, estava dêle desquitado ou separado ju'
iliciaimnente.

Art. 58 É facultado ao contribuinte excluir de participa-
ção no seguro o cônjuge que estiver fora do lar, por abandono, há
mais de seis meses, feita pelo interessado a prova judicial.

Art. 59 - A instituição beneficiária poderá ser feita:
a) por declaração cio contribuinte, testefllUnha(la e com fira

mas reconhecidas, dirigidas ao presidente do Instituto;
1)) por testamento.
Parágrafo único Se, ao falecer, assistia ao contribuinte di'

teito a um seguro maior ou menor do CIUC aquêlc sôbre o qual dis-
pôs, o pagamento será feito aos beneficiários proporcional rnent
às quotas destinadas a cada um.

Art. 60	A declaraçilo, depois de aprovada pelo Instituto,
será registrada em livro próprio, para os devidos efeitos.	dendo
ser modificada em quaiquer tempo.

Art. 61 - Será nula a instituição fraudulenta de beneficia-
rios do seguro, bem como a que contravier o disposto no art. 55.

CAPITULO IX

Do auxílio para funeral
Art. 62 - A inscricão do contribuinte confere à sua famiIi.

depois de vencido o período de carência, direito a um auxílio. cor-
respondente a 4% do valor do seguro, nara desDesa do funeral.
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Parágrafo único --- Essa importãnca será paga ao represen-

tante legal da família do contribuinte falecido. mediante 'rdcin cio
instituto, que a dará à vista do atestado de óbito e mediante re-
oucrmento do interessado

CAPITULO X

Das contribuições
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pótesc alguma, emolumentos e percentagens sôbre o pecúlio
gui-o deixado por contribuinte do Instituto.

Ai-t. 73 - O segui-o será pago dentro de trinta dias
trada do requerimento (lOS beneficiários, ou do ofício de
zação judicial.

CAPITULO XII

ou se--

da eu-
autori-

Ai-t. 63 -- O contribuinte facultativo pagará urna contribui-
ção proporcional ao seguro e i sua idade, de acôrdo com a tabe-
la anexa, arredondadas na sorna para Cr$ 1,00 as frações desta
quantia.

Art. 64 O crédito (10 Instituto, proveniente das quotas dos
associados obrigatórios, de que trata o art. 79 e descontáveis em
fôlha de pagamento pela Secretaria das Finanças e pelas reparti-
ções pagadoras do Estado e do Município, independe da assina-
tura da fôlha ou cheque de pagarncn10 pelos consignantes.

Art. 65 - Os contribuintes, que não receberem remuneração
pelos cofres cio Estado ou (10 Município, ou que tiverem deixado
o serviço público, recolherão, deniro dos cinco primeiros dias úteis
de cada mês, suas contribuições à Tesouraria do Instituto, na Ca-
pital cio Estado, ou na estação fiscal que, a pedido do devedor, seja
autorizada a recebei-.

§ 1 Na hipótese dêste artigo, desejando o associado satis-
fazei- alguma contribuição, deverá exibir prêviarnente o recibo de
pagamento cia mensalidade imediatamente anterior.

§ 2. Se o não puder fazer, por extravio do recibo ou por
outro motivo ser-lhe-á facultado efetuar o pagamento condicional,
que se tornará definitivo, se, pelos registros (Ia repartição, se veri-
ficar ter sido satisfeita a mensalidade anterior.

Art. 66 No caso de se achai- o contribuinte era gôzo delicença remunerada ou aposentado, continuará a ser-lhe desconta-
da a mesma contribuição.

CAPITULO XI

Da liquidação cio seguro facultativo
Art. 67 - O seguro será pago por falecimento do contribu-

inte, na forma do disposto no art. 55.
Art. 68 - O pedido de pagamento será feito pelo inventari-

unte ou beneficiário, neste caso com firma reconhecida perante
testemunhas, e instruído com certidão de óbito, título de herdei-
1-os, apólice do contribuinte falecido e certidão do testamento, seiiêle fôr o caso.

Art. 69 - Na falta de declaração e existindo mais de um be-
neficiário, far-se-á o pagamento do pecúlio mediante simples ofício
de autorização do juiz competente.

Art. 70 - O seguro responderá pelos débitos em que o con-
tribuinte se achar para com o Instituto e o Estado.

Art. 71 - O seguro e auxílio para funeral são isentos de qual-
quer impôsto e de penhora, nos têrmos cia lei civil, e não respon-derão por dívidas do contribuinte falecido, salvo o disposto no ar-
tigo anterior.

Art. 72 - No inventário de bens de herança, ao juiz, ao es-
'crivão ou a qualquer outro funcionário, não se contarão, em hi-

Carteira bancária

Art. 74 - A Carteira bancária tem l)OP objeto adiantar paga-
mentos e facilitar empréstimos aos contribuintes, mediante consig-
nação de vencimentos, podendo (te acôrdo com instruções especiais
do Conselho, realizar outras operações bancárias garantidas.

Art. 75 Os empréstimos mediante consignação em fôlha são
concedíveis até quatro meses de vencimentos, desde que não ex-
cedam quinze mil cruzeiros, desprezadas as frações de cem cru-
zeiros; e serão ainoi-tizados dentro (lo prazo máximo de dois anos,
em prestações mensais.

Art. 76 -- Não será concedido empréstimo que eleve o total
dos descontos a quantia superior a um têrço do vencimento ou re-
muneração do consignante, salvo tendo ê;[e em vigor empréstimo -
hipotecário com o Instituto, caso eia que poderá aquêle total de
descontos atingir metade dos proventos.

Art. 77 A proposta de empréstinio será dirigida ao Insti-
tuto mediante fórmula impressa própria, assinada pelo proponente
e preenchidos os claros com os indispensáveis elementos de infor-
mação.

Art. 78 - O empréstimo será realizado mediante a emissão
de nota promissória pelo mutuário em favor do Instituto, e com
garantia do desconto em fôlha, irrevogável até final solução da dí-
vida.

Parágrafo único - Os juros cio empréstimo serão descontados
pelo Instituto, ao entregai- a quantia mutuada.

Art. 79 É facultado ao contribuinte reformar o empréstimo,
depois de decorrida metade do prazo do contrato em vigor e paga
a metade do débito.

Ai-t. 80 - Os funcionários interinos comissionados ou desig-
nados só poderão obter empréstimos apresentando, dentre os fun-
cionários efetivos, avalista idôneo, a juízo do Instituto.

Parágrafo único - Essa exigência aplica-se também aos pre-
tendentes que não receberem por fôlha dos cofres estaduais ou mu-
nicipais, bem como, durante o período de carência, a todo e qual-
quer contribuinte.

Art. 81 - Os pedidos de exoneração, de licença sem venci-
mentos e de comissionainento cora prejuízo dos vencimentos, de-
verão ser acompanhados de atestado negativo de débito para com
o Instituto.

Art. 82 - Os nomes de funcionários envolvidos em inqué-
ritos administrativos e os dos funcionários suspensos por período
superior a trinta dias serão comunicados imediatamente ao Instituto,
em ofício reservado.

Adiantamentos "rápidos"

Art. 83 - Ao contribuinte que receber por fôlha, inclusive
o aposentado, poder-se-á fazer o adiantamento "rápido", no de-
curso do mês, da importância líquida de seus vencimentos, já ganhos,,
para desconto integral no primeiro pagamento.
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CAPITULO XIII

Empréstimos hipotecários
Art. 84 - A importância do mútuo com garantia hipotecária

ião excederá 60 11, do valor (lo imóvel, cuja avaliação será feita por
Engenheiro do Instituto.

Art. 85 -- Não poderá exceder a quinze anos o prazo do con-
trato, e a lívida será resgatada mediante amortização mensal de
capital e dos juros, devendo a propriedade estar segura contra fogo.

Art. 86 --- Serão estipuladas entre as partes as condições e as
penas contratuais necessárias, assistindo ao mutuário o direito de
antecipar, no todo ou em parte, o pagamento (lo mútuo que deverá
ter como garantia subsidiária um seguro correspondente ao valor do
Contrato.

Art. 87	A falta (Te pagamento de quatro prestações mensais
torna exigível tô(ia a soma do empréstimo.

Art. 88 - Fora (Ia Capital, os imóveis serão avaliados por pro-
fissionais designados pelo instituto (te preferência entre os contri-
liuintes.

Art. 89 A despesa de avaliação correrá por conta do mutu-
ário, sendo a respectiva taxa, (Te acôrdo com a tabela organizada
pelo Conselho, depositada pmévianmente 110 Instituto.

CAPITULO XIV

Carteira Predial
Art. 90 - Ao contribuinte será facilitada a construção, recons-

trução, ou aquisição de casa na Capital, ou fora dela, bem como a
remissão (Te hipoteca.

Art. 91 -- O empréstimo nesta carteira não poderá exceder o
valor do seguro instituído e será resgatável em prestações mensais,
constituídas de capital e juros, no prazo máximo (Te quinze anos,
ficando o imóvel, até final pagamento, hipotecado ao Instituto, em
primeiro lugar.

Art. 92	Para a construção é necessário que o contribuinteP
ossua o terreno livre e desembaraçado de ônus.

Art. 93 - A importância (lo empréstimo será entregue ao mu-
tuário eia três prestações iguais, após a conclusão (te cada uma das
terças partes da obra, ou dc uma só vez, quando terminada a cons-
trução, sempre mediante parecer favorável de Engenheiro do Ins-
tituto.

Art. 94 - No caso (te aquisição de prédio, serão prêviamente
avaliados a casa e o terreno, não podendo o empréstimo exceder
80% do valor do imóvel.

Art. lIS	O contrato (te construção será uniforme para todos
os contribuintes e a minuta aprovada pelo Conselho.

Art. 96 - Durante o período da construção as prestações que
forem pagas irão sendo debitadas ao contribuinte, com o juro con-
tratual.

Parágrafo único --- O juro será descontado no ato (Ia entrega
da última prestação do empréstimo.

Art. 97 - Estipular-se-á, na escritura, a (lata do vencimento
tias prestações e a multa pelo atrazo no respectivo pagamento.

Ar[. 98 -- O atraso (te mais de seis meses no resgate das pres-
tações acarretará o vencimento de tôcla a divida, tornando-a imedma-
rnente exigível.

---1-13—
Art. 99 -- O contribuinte que não receber reirnmeração pelos

cofres públicos, recolherá à Tesouraria do Instituto, (lenhO (lOS cinco
primeiros (lias úteis de cada mês a prestação vencida, observado o
disposto nos § § l.' e 2. 9 do art. 65.

Art . 100 -- Se o proprietário (ia casa adquirida, construída ou
reconstruída com o capital mutuado, a não zelar convenientemente,
a ponto de sofrer considerável desvalorização e insuficiente se tor-
na e a garantia, reputar-se-á venc i da a dívida e cxccuiável desde logo
a liipo Pra, se a nóo reforçar o (leve(Io!-, para isto notificado

Art. 101 - Para requerer o empréstimo, o contribuinte juntará
ao r( ,querimento, conforme a hipótese:

a) título de domínio sôbre o erreno, que deverá possuir área
suficiente para a construção e estar livre e desembaraçado (te qual-
quer ônus;

h) prova de ser o requerente funcionário;
c) prova de estado civil;
á) proposta de venda,assinada pelo proprietário, com todos

os característicos (lo imóvel e menção do preço.
Art. 102 - O contribuinte chamado a promover a realização

(lo empréstimo deverá apresentar ao Instituto, dentro (te trinta dias,
1)l(1til da construção e orçamento minucioso (tas obras, oi.i a pro-
posta (te aquisição do prédio.

1. O Instituto, que pelo contrato não assumirá outra res-
ponsabilidade além (lo pagamento da quantia mutuada, fiscalizará a
execução da obra por Engenheiro que indicar.

2. - Preferindo-o, poderá o mutuário confiar a execução
(la obra a consirutor idôneo, a juízo do Instituto: mas ficará, l)e-
rante, o Instituto, responsável pelo serviço.

§ 3.' -- Concluída a obra, não se )agará o preço total OU (1
última prestação seni apresentação de atestado cal que a Prefeitura
e a Saúde Pública declarem terem sido cumpridas, na construção
ou reconstrução, as exigências regulamentares, e já estar o prédio
em condição de ser habitado.

§ 4. Para o pagamento da primeira prestação, no caso de
construção ou reconstrução, ou o pagamento integral em caso (te
aquisição é necessário que o contribuinte junte ao requerimento
irastado (Ia escri lura de hipoteca, acon;panhado de certidão (te ins-
crição eia primeiro lugar no registro (te imóveis, e (Ias certidões ne-
gativas (le ônus

Ari 103 A casa não será habitada antes (te segurada pelo
Instituto contra o risco de fôgo, operação que se repetirá anual-
mente, mediante desconto em fCilha nos vencimentos do contribu-
inte, no primeiro Inês seguinte ao em que fôr feito o seguro.

A rt. 104 ---- Na hipótese (Te aquisição, à escritura será a(ljecto
O Pacto de hipoteca, nos têrnios dêste Regulamento.

Art. 105 - Na petição do empréstimo, o contribuinte declarará
q ' se sujeita a tôdas as condições impostas por êslc regulamento.

Art . 106 ---- Por falecimento do contribuinte, a dívida será paga
com o seguro a fim (te ficar o prédio exonerado da hipoteca, assis-
tindo aos beneficiários o direito ao saldo, se o houver.

Art. 107 - A avaliação do imóvel, ou a fiscalização (ia cons-
trução, correrá por conta (lo mutuário, devendo a respectiva taxa
s,--r péviamentc depositada, ou descontada do empréstimo.1
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Ari. 108 Essa avaliação ou fiscalização fora da Capital será
feita por profissional designado pelo Instituto, de preferência dentre
os contribuintes.

Art. 109 Os empréstimos, na carteira predial e na hipote-
cária, deverão estar cobertos por um seguro de valor correspondente,
devendo por sua vez a propriedade estar segura contra incêndio.

Art. 110 - A avaliação de qualquer imóvel dado em garantia
hipotecária, quando feita fora da Capital, ficará sujeita a revisão
pelo órgão técnico do Instituto.

Art. 111	A concessão do empréstimo ficará sempre (tepen-
dente da existência (te recursos em carteira.

Art. 112 - É intransferível para outrem a concessão ou a pra-
messa de empréstimo.

CAPITULO XV

Da assistência iné-licci, cirúrgica, dentária e Iiospilu!or
Art. 113 Os contribuintes do Instituto terão os serviços (10

assistência médica, cirúrgica, dentária e hospitalar, subord jnados a
uma regulamentarão especial, baixada pelo Conselho Deliberativo.

Art. 114 - O Instituto provi clenciarãaconstrução de uai hos-
pi

t
al, nesta Capitai, para seus contribuintes.

CAPITULO XVI

Da aposenkidoiic,
Art. 115 Da (lata dêste regulamento em diante, é asscgu

rado aos operários, a serviço do Estado e dos Municípios, insci-ito
no Instituto, direito à aposentadoria, por invalidez provada, ou pre
sumida aos 68 anos de idade.

Art. 116 - A aposenla(loria dos funcionários do Instituto obe
decerá à legislação vigente, correndo a despesa pelos cofres da ins-
tituição.

Art. 117 - O direito à aposentadoria, por conta do Iristhuto
agora concedido aos operários estaduais e municipais, só terá CO,
mêço de exercício após o noviciado de trinta e seis meses e o paga-
mento de trinta e seis contribuições. A aposentadoria só se dará
nos têrmos e condições estabelecidos no Hegulamento que fôr apro-
vado pelo Conselho.

Parágrafo único --- Os aposentados pelo Instituto continuarão
obrigados à mesma contribuição mensal a que estavam sujeitos, a
qual será descontada dos proventos da aposentadoria.

CAPITULO XVII
Das carteiras de seguros de fogo e acidentes

Art. 118	Ficam criadascriadas as carteiras de seguros contra riscos
de fogo, para seguro dos próprios estaduais e municipais e dos pré-
dios hipotecados ao Instituto, e contra 1-isco de acidentes no traba-
lho, para seguro de operários estaduais e municipais, tudo nos têr-
mos e condições que forem estabelecidos pelo Conselho, e observado
o que a respeito dispõe a legislação federal.

CAPITULO XVIII
Da administração do Instituto

Art. 119 O Instituto terá um Conselho Deliberativo compôsto
de cinco niemljros efetivos e cinco suplentes, todos escolhidos pelo
Govêrno (lo Estado, dentre os contribuintes.

H
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Art. 120	O niandato do Conselho será (te quatro auos, p0-
icndo haver reconduçao -

Art. 121 -- Para suhstituição temporária ou preechirnento de
vagas no Conselho, serão chamados os suplentes, segundo a ordem
e nomeação.

Art. 122 - O Presidente e o Diretor-Secretário serão o Presi-
(lente e o Secretário do Conselho, aquêle coin o voto de qualidade.

Art. 123 - O Presidente (lo Instituto poderá velar as resolu-
ções do Conselho que forem contrárias às leis do Estado e da União,
a êste regulamento e aos inteiêsscs do Instituto.

Parágrafo único - O Presidente oporá seu veto dentro de cinco
(lias, recorrendo ex-officio para o Secretário das Finanças, que pro-
ferirá a decisão dentro de dez (lias úteis.

Art. 124 - O Conselho reunir-se-á, ordinàriamente, uma vez
por inês, em dia que fôr prèvianientc fixado, e tantas vêzes, extra-
ordináriamente, quantas forem julgadas necessárias, a juízo do Pre-sidente.

Ait. 125 -- O Conselho não poderá deliberar com menos rio
quatro membros presentes

	

Ai-t. 126	Cada membro (lo Conselho terá, por sessão a que
comparecer, a remuneração especial de Cr$ 200,00, até o máximo

L	(te quatro por mês.
Art. 127 - As deliberações (lo Conselho constarão (te atas re-

digidas e lavradas no livro próprio pelo Secretário, que as assinará
conjuniamenle com o Presidente.

Art. 128 ---- É considerado vago o lugar de membro do Con-
selho

a) por ausência imotivada a quatro sessões consecutivas;
h) renúncia (lo cargo por escrito;
e) eliminação do Instituto.
Art. 129 - Compete ao Conselho:
a) fiscalizar a gestão financeira (lo Instituto;
b) mandar balancear, sempre que o julgue conveniente, os

recursos do Instituto;
e) manifestar-se Sôl)1e a proposta de orçamento do Instituto

e das respectivas modificações;
(1) deliberar sôbre as propostas da diretoria, relativas

(li-o do pessoal e à fixação (los respectivos vencimentos;
e) fixar em taxa razoável os juros que podem ser

nelas diversas carteiras;
- f) opinar cm tódas as questões concernentes à economia e à
vida do Instituto em geral, sempre que ouvido entenda conveniente
o presidente ou a diretoria.

Ari. 130 - A administração do Instituto será exercida por
uma diretoria composta do presidente, de um diretor-secretário e de
uni diretor-tesoureiro.

Ai-t. 131 - Compete à diretoria:
a) prover os cargos do Instituto;
h) conceder os empréstimos com garantia hipotecária;
e) deliberar quanto à admissão e eliminação de contribuintes,

e à elevação de segui-os;
d) conceder licença aos funcionários;
e) decidir as questões relacionadas com o bom andamento do

serviço;
f) organizar o regimento interno, que submeterá à aprovação

(lo Conselho;

ao qua-

cobrados

MPIM



g) elaborar o orçamento anual e submetê-lo it aprovação do
Conselho;

h) propor ao Conselho, por ocasião dos orçamentos anuais, o
aumento ou modificação do quadro do pessoal.

Art. 132	Ao presidente compete:
a) promover a execução das deliberações do Conselho e da

Diretoria;
h) representar o Instituto, em juízo e fora dêle;
e) autorizar o pagamento dos pecúlios e pensões:
d) expedir instruções para a boa ordem do serviço;
e) receber o compromisso dos funcionários;
f) convocar e presidir às sessões do Conselho;

g) abrir, rubricar e encerrai' os livros;
h) mandar registrar a declaração (te beneficiários;
i) enviar ao Secretário das Finanças e ao Conselho relatório

anual dos trabalhos do Instituto;
j) conceder os empréstimos mediante consignação cm fôlha.
Art. 133 - Ao diretor-secretário compete:
a) superintender os serviços internos do Instituto;
b) auxiliar o presidente nos despachos;
e) conceder férias regulamentares;
(1) distribuir o pessoal pelos diversos serviços, transferindo

ou removendo, segundo a conveniência (lo serviço;
e) assinar, com o presidente, as apólices de seguros;
f) assinar, com o presidente, os balanços anuais, e oferecer,

para o relatório (lo presidente, os elementos de informação a seu
alcance;

g) conceder os empréstimos denominados "rápidos".
Art. 134 - Ao (liretor-tesoureiro compete;
a) tomar as contas (lo tesoureiro e caixas;
b) superintender o orientar os serviços (te aposentadoria e

pensões e as carteiras de seguros facultativos e obrigatórios;
e) preparar, para serem apresentados à Diretoria, os elementos

indispensáveis a organização do orçamento anual.
Art. 135 - O presidente e os diretores poderão ser assistidos

por dois funcionários (lo Instituto, à sua escolha.
Art. 136 --- O presidente, de livre escolha do Govrno do Es-

tado dentre os contribuintes, exercerá o cargo por quatro anos, po-
dendo ser reconduzido.

Art. 137 - Dos atos da Diretoria haverá recurso ;nna o Con-
selho, dentro (lo prazo de 30 (lias, contado da publicação do ato.

Art. 138 - As decisões cio Conselho e do presidente, bem corno
o expediente do Instituto, serão publicados no órgão oficial. Será
gratuita a impressão dos trabalhos ou relatórios do Instituto e a exe-
cução do respectivo material ((e expediente, na Imprensa Oficial.

Art. 139 A organização administrativa (to Instituto compre-
enderá, além do Conselho Deliberativo e da Diretoria, os seguinte-
serviços, cujas atribuições serão definidas no regimento interno:

Expediente
Tesouraria
Engenharia
Contabilidade
Seguros
Empréstimos
A POSC n t ad ori as
Pensões
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Serviço médico, cirúrgico, dentário e hospitalar.
Art. 140 - Os serviços internos do Instituto obedecerão às

intruções baixadas pela Diretoria.
Art. 141	Os atos da Diretoria deverão ser assinados no mi-

nirno por dois diretores.
Art. 142 - O diretor-secretário e o diretor-tesoureiro serão

nomflea(lOS pelo Govêrno do Estado; os demais funcionários do Ins-
tituto, nomeados ou contratados pela Diretoria, mediante concurso
de provas, para os cargos iniciais, de carreira. Nos cargos técnicos,
a efetivação poderá sei- feita após estágio probatório (te (bis anos.

Art. 143 - Durante seus impedimentos ocasionais, será o pre-
sidente substituído pelo diretor-secretário.

Parágrafo único -- No caso (te vaga, ocupará a presidência o
membro que o Conselho eleger, até designação do Govêrno.

Art. 144 - O quadro dos funcionários (lo Instituto e respec-
tivos vencimentos serão fixados pelo Conselho, mediante proposta
da Diretoria.

Art. 145 - Os cargos (le tesoureiro e caixas não poderão ser
exercidos sem que peceda caução dos valores seguintes:

a) Cr 10.000,00 para o tesoureiro;
b) Cr 5.000,00 para os caixas.
Art. 116 -- As cauções serão em dinheiro OU em apólices da

(lívida pública do Estado, recebidas por seu valor mominal.
Ai-t. 147 - Da amição será lavrado têrmo na Contabilidade do

Jnstiiuto, depois (te despachado o pedido e recolhida a importância.

CAPITULO XIX

1)o exercício financeiro

148 - Anualmente, até 15 de novembro, a Diretoria submeterá
à deliberação do Conselho a proposta de orçamento para o exercí-
cio seguinte, que coincidirá com o ano civil.

Art. 149 Com ou sem modificações, o Conselho aprovará o
orçamento até 15 de dezembro, para que entre em vigor a 1. 9 (L
janeiro.

Art. 150 À proposta orçamentária, que será elaborada se-
gundo as normas e instruções de serviço, se anexarão mapas e outros
elementos que facilitem o exame mias principais atividades (lo Insti-
tuto, 110 tocante assim à receita como à despesa, e permitam, dêste
modo, ao Conselho deliberar a respeito com pleno conhecimento d

Art. 151 Aprovado o orçamento, sua execução será fiscaliza-
da por meio dos balancetes mensais, submetidos à análise (lo Con-
selho. É vedado à administração, sem autorização exressa cio Con'
selho, gastar além (lo previsto.

Art. 152 - A escrituração (ias contas obedecerá a instruções
próprias, e deverá permitir a análise das atividades principais do
Instituto, cada urna (te pci- si, inclusive no tocante às despesas admi-
nistrativas

Art. 153 - O balanço do Instituto, com a síntese da gestão cio
ex'ieio. ser,, ', alJi'eScflta(lO ao Conselho até sessenta dias depois de
findo o exercício.

Art. 154 - Por ocasião do balanço, serão calculadas as reser-
vas técnicas destinadas a garantir os contratos que envolvam contin-
gência de vida, assim como as reservas e fundos para operações d
caráter financeiro.



148 -

Art. 155 - Estabelecidas as reservas ténicas e os fundos para
as diferentes carteiras, a Diretoria distribuirá os saldos do exercí-
cio para novas operações.

CAPITULO XX

Disposições gerais

Art. 156 - Os serviços do Instituto são considerados estaduais
pala todos os efeitos, com isenção de impostos e direito de cobrar
por processo executivo fiscal qualquer contribuição ou quantia.
Neste caso, servirá de título, para instruir o processo, a certidão au-
têntica da dívida, averbada no livro próprio do Instituto.

Art. 157	Os imóveis adquiridos pelo Instituto, ou pelos çr-
Iribuintes por intermédio da carteira predial, continuam isentos dOS
impostos de tranmissão (parte do Estado)

Art. 158 - Os funcionários públicos cumprirão as instruçcs
e requisições de serviços emanadas do Instituto. Os que assim não
procedam ficarão sujeitos às penas disciplinares enumeradas no Es-
tatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estádo de Minas Gerais,
art. 218 e seguintes, as quais lhes serão impostas pelo Secretário de
Estado a que estiverem subordinados.

Art. 159	As licenças ao Presidente e aos Diretores do Ins-
tituto serão cOflce(li(laS pelo Conselho.

Art. 160 Os funcionários, além das atribuições constantes
(lêste Regulamento, exercerão outras que por seus superiores hie-
rárquicos lhes forem determinadas.

Art. 161 - Os vencimentos mensais do Presidente do Insti-
tuto serão de quatro mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 4.500,00), e os
de cada um dos Diretores, de quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00) -

Art. 162 Caso o contribuinte obrigatório deixe o serviço pú-
blico, e se torne contribuinte obrigatório do outro Instituto, as con-
tribuições pessoais pagas poderão ser transferidas à nova entidade
• pedido seu.

Parágrafo único - Da mesma forma, poderão ser transferidas,
• êste as contribuições pagas a outro Instituto, uma vez cue o in-
teressado se torne contribuinte obrigatório.

Art. 163 -- As omissões dêste Regulamento e os casos contro-
vertidos serão resolvidos pelo Conselho, em resposta a consulta da
Diretoria, ou em grau (te recurso dos interessados.

CAPÍTULO XXI

•	Disposições l,azisitói'ias

Art . 164 -Fica a Diretoria do Instituto autorizada a entrar
em acôrdo com a Prefeitura (te Belo Horizonte e (te outros Muni-
pios, para a construção de vilas operárias dest i nadas aos operários
do Estado e (lo Município.

Art. 165	Poderá o Instituto, se lhe convier, entrar cm
do com a Prefeitura (te Belo Horizonte e de outros MunicíI)io, ou
repartições públicas, para a encanipaçiio das Caixas Beneficentes os
respectivos servidores.

Parágrafo único	Enquanto a encampaçíio não se der. não
serão os funcionários e operários (Ia Prefeitura (Ia Capital conside

1 'rados contribuintes obrigatórios, podendo, entretanto, os primeiros
requerer inscrição facultativa, para o efeito de pecúlio.

Art. 166 - A obrigatoriedade de inscrição exonera o funcio
nário estadual ou municipal do ônus de contribuição para qualquer
outro Instituto, ou associação de beneficência, existente em virtude
de lei estadual, exceto para pagamento de dívidas pessoais já aver-
badas.

Art. 167 Os atuais contribuintes da Previdência dos Servi-
dores do Estado (te Minas Gerais ficam sujeitos ao desconto obriga-
tório, estabelecido no art. 7 e inscritos para o regime dos bene-
fícios de família, nos têrmos dêste Decreto-lei, desde que sejam fun-
cionários em atividade e tenhani menos de 50 anos, ficando, porém,
sujeitos ao noviciado apenas de seis meses.

Art. 168 - O desconto em fôlha das contribuições obrigató-
rias de que trata o art. 7 terá início por ocasião do pagamento tios
vencimentos ou remuneração relativos ao mês de janeiro de 1946.

Art. 169 - Os funcionários e operários do Estado que com-
pletarem cinquenta anos até 31 de dezembro de 1945 ficam isentos
da contribuição obrigatória.

Art. 170 Os atuais sócios da Previdência dos Servidores do
Estado, com mais de dez anos de contribuição e no exercício atual
de qualquer função pública remunerada pelo Estado, ainda que
maiores (te sessenta anos de idade, poderão, dentro do prazo de cento
e oitenta dias, contado da publicação dêste Decreto-lei, elevai- seus
pecúlios dentro dos limites do art. 22 e nas condições do parágrafo
único do mesmo artigo.

Art. 171 - Sem embargo cio disposto nos arts. 39 e 4, será
permitido ao funcionúra púh)ico civil em exercício, com mais dc
50 e menos de 60 anos de idade, uma vez que o requeire dentro do
prazo de cento e oitenta (lias, contado da publicação dêste Decreto-
lei, inscrever-se para instituir pensão em benefício de sua família.
A pensão assim instituída ficará sujeita, quanto ao mais, à mesma
tabela e regime da pensão obrigatória.

Parágrafo único - Êste artigo não se aplica aos funcionários
enumerados 110 parágrafo único do art. 3•9•

Art. 172	Ëste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições cm contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de novembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIvEiRA
Antônio Marlins Vilas Boas
José de Paula Mola
António Mourõo Guimarães
lago Vitoriano Pita enlcl
José de Carvalho Lopes

SEGUROS FACULTATIVOS

Contribuições que devem pagar os sócios do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, em proporção
,de sua idade e do seguro instituído, por mil cruzeiros por mês:

	

Idade	Mensalidade por mil
cruzeiros e por mês

Cr$
21 anos	 1,17
22	"	 1,19
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À



21,90
21,10
20,30
19,60
18,90
18,30
17,70
17,30
16,80
16,30
15,90
15,50
15,10
14.80
14,40
14,10
13,80
13,30
13,20
13,00
12,80
12,50
12,30
12,10
11,80
11,60
11,40
11,20
10,00
10,70
10,50
10,30
10,10

9,90
9,70
9,60
9,30

4,40
4,20
4,10
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
3,00
2,90
2,80
2,80
2,70
2,70
2,60
2,50
2,50
2,50
2,40
2,40
2.30
2,30
2,20
2,20
2,20
2,10
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90

6,60
6,30
6,10
5,90
5,70
5,50
5,30
5,20
5,1()
4,90
4,80
4,60
4,60
4,40
4,30
4,20
4,10
4,10
4,00
3,90
3,80
3,80
3,70
3,60
3,60
3,5()
3,40
3,30
3,30
3,20
3,20
3,1()
3,00
3.00
2,90
2,90
2,80

8,80
8,40
8,10
7,80
7,50
7,30
7,10
6,90
6,70
6,50
6,40
6,20
6,10
5,90
5,80
5,70
5,50
5,40
5,30
5,20
5,10
5,00
4,90
4,90
4,70
4,60
4,60
4,50
4,30
4,30
4,20
4,10
4,10
4,00
3.90
3,80
3,80
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23 1,2
24	

"

25	
"	 1,23

26	
"	 1,25

27	
"	 1,27

28	
"	 1,30

29	
"	 1,33

30	
"	 1,36

31	
"	 1,39

	

"	 1,42
32 

	

,,	 1,46
33
3	

,,	 1,50
4 

	

,,	 1,54
35 
3	

"	 1,58
6

3	
,,	 1,62
7 

3	
"	 1,67
8 

	

,,	 1,72
39 
4	

"	 1,78
0 

4	
"	 1,84
1 

4	
"	 1,90
2 
3	

,,	 1,97
4 

	

,,	 2,04
44 

	

,,	
2,12

45 
4	

"	 2,20
6 

	

,,	 2,30
47 
4	

"	 2,40
8 

	

,,	 2,50
49 
50	

"	 2,60

5	
"	 2,70
1 

5	
"	 2,82
2 

	

,,	 2,95
53 
5	

"	 3,09
4 

	

,,	 3,24
55 
5	

"	 3,40
6 

	

'r	 3,53
57 
5	

"	 3,68
8 

59	
,,	 3,86

6	
"	 4,10
0 4,37

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADtO
DE MINAS GERAIS

PENSÃ O MENSAL

(Por Cr$ 100,00 de salário - base do segurado)

Idade inicial	 Permanente	Temporária
do segurado	 Até	6 a 12	12 ou

6 anos	anos	mais
	Cr$	Cr$	Cr$	Cr$

20	anos.......... 26,20	5,20	7,80	1t,4021	".........25,00	5,00	7,50	10,0022	"..........23,90	4,80	7,20	9,6023	"	..........22,90	4,60	6,90	9,10
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

DECRETO-LEI N. 1.417, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1945

Contém o orçamento para o exercício de 1940.

O Iii l crventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art . 1 . 0 -- A despesa (10 Estado de Minas Gerais, para o exer-
cício de 1946, é fixado em Cr$ 619.254.622,90 (seiscentos e dezeno-
ve milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil seiscentos e vinte e
dois cruzeiros e noventa centavos), classificada de aeõr(lO com o
anexo n. 0 2, da Codificação das Normas Financeiras a que se refere o
Decreto-lei federal n.° 2.416, de 17 de julho de 1940, e distribuída
pelas cinCO Secretarias do Estudo, u sahcr

Ci

Secretaria do Interior ..............87.997.028,30

ri



1
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Secretaria das Finanças:
Manutenção dos Serviços d	

-

	

a See'aej:	60. 3a4 . 14"i,20Encargos gerais do Estano:
Dívida Pública ..................86.085.214,00

Imprensa Oficial ...................4.507.582,80
Inativos ........................17.600.000,00D

	

ep.)rtamento (te Compras e Fiscalização .	4s.049. 830.80Secretaria da Agricultura, Industria,	Co-
mércio e Trabalho ....................76.881.376,90

Secretaria da Educação e Saúde Pública .. 83.537.203,50
Secretaria da Viação e Obras Públicas:

	

Manutenção dos Serviços da Secretaria	34. 142.239,40Outros encargos:
Rêde Mineira de Viação ............108.600.000,00

Navega'ão do Rio São Francisco ......3.500.000,00

Toisi geral das Dmpesas ..........619.25 4 . 622,90
Art. 2. - Para o mesmo exercício a Receita do Esaç10 é or-

çada em Cr$ 619.360.000,00 (seiscentos e dezenove milhões, tre-
zentos e sessenta mil cruzeiros), codificada nos têrinos do citado
Decreto-lei federal n. 9 2.416, e proveniente da arrecadação prevista, asaber

Receita ordinária:

Receita Tributária	
Cr$

................3
Receita Patrimonial	 90.090.000,00

................15.050.000,00Receita Indust.........................165.310.000,00
Receitas Diversas ...............10.000.000,00

Receita extraordinária ............38.910.000,00

Total geral da Receita ..............619.360.000,00

Art. 3,0 - Fica o Governo autorizado a fazer operações de
crédito como antecipação de receita, até o limite de 13 da receitaprevista.

Art. 4. - Este decreto-lei vigorará durante o exercício de1946, a partir de 1.0 (te janeiro próximo, revogadas as disposiçõesem Contrário.
Palácio da Liberdade Belo Florizonte, 28 de novembro de 1945.

Niso P,ATTS'IA DE OLIvEITR.
An!ôni }Warljj;s Vilas Bóos.
Antônio Vieira Braga.
Antônio Mourão Guimarões
lago Vitoriano Pimen/el.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.418, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1945

Dá nova redação ao artigo 4.° do Decreto-lei n.° 716, de 3 de agôstode 1940.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:
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Art. 1.	Fica assim redigido o artigo 4.1 (quarto) do decre-
to- l ei n. 716, de 3 de agôsto de 1940:

"Serão aplicadas na consolidação da Dívida Flutuante as apó-
lices que o Banco do Brasil devolver ao Estado, cm virtude das
amortizações que êste fizer tios empréstimos mencionados no
artigo 3. 1 do decreto-lei acima referido".

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Marfins Vilas Bóos.
António Vieira Braga.
Antônio Mourão Guimarães.
Jugo Viloriano Piinentel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.419, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do interior o crédito suplementar de Cr$.
600.000,00, à verba 006-67 (994) do orçamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito suple-
mentar de Cr 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), à verba 006-67
(994), do orçamento vigente.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de novembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Vieira Braga.
Antônio Martins Vilas Bôas.
Antônio Mourão Guimarães.
lago Vitoriano Pimentel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.420, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1945

Cria e desdobra cadeiras na Escola Técnica do Comércio de Sete
Lagoas.

r	

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. Fica criada, na Escola Técnica de Comércio de Se-
te Lagoas, à cadeira de ciências naturais e biologia, e desdobrada
a de caligrafia, mecanografia e estenografia, anexando-se à 2. 1 ca-
deira o ensino de desenho.

Li	 5
	-
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Art. 2. - Para ocorrer às despesas com a CXCC11CO (lêste De-
creto-lei no corrente exercício, fica aberto o crédito especial de
Cr$ 15.920,00 (quinze mil novecentos e vinte cruzeiros).

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1945.
Ntsro BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pimentel.
Antônio Vieira Braga.
António Martins Vilas Bôas.
A n tôn io Mourão Guimarães.
José de Carvalho Lopes.
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Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1945.

Nismo BATISTA DE OLIVEIRA.
António Vieira Braga.
António Martins Vilas Boas.
António Mourão Guirnarães.
lago Vitoriano Piinentel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.423, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1915

DECRETO-LEI N. 1.421, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1945

Suprime cargo no quadro de funcionários da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte e dispõe sôbre emolumentos ali atribuidos a funcionários.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no USO desuas atribuições legais, decreta:
Art. 1.0 - Fica suprimido, no quadro de funcionários da Pie-

feitura de Belo Horizonte, o cargo de Encarregado Geral da Eis
lização da Panipullia

Art. 2.0 Os emolumentos até aqui atribuídos a funcionários
da Prefeitura pela prática de quaisquer atos passarão a constituir
renda da mesma.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor a primeiro de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Vieira Braga.
António Martins Vilas Boas.
António Mourão Guimarães.
lago Vitoriano Pimentel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.422, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1945

Abre crédito para primeira instalação do Prefeito de Belo Horizonte.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - O Prefeito da Capital, quando empossado, terá di-
reito a Cr$ 6.000,00 para despesas de primeira instalação, abrin-
do-se, na ocasião, o necessário crédito.

Art. 2.° - Fica aberto pela Prefeitura, o crédito de Cr$ 6.000,00,.
Para pagamento ao atual Prefeito, das despesas referidas no arti-
go anterior.

Mantém, temporàriamente, os serviços e secções do extinto Conselho
Administrativo do Estado e dá outras piovidéncius.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 Enquanto couberem ao Interventor Federal no Esta-
do as atribuições do extinto Conselho Administrativo, ficam inanti-
dos e diretamente subordinados ao Gabiente do Interventor os servi-
ços e secções que constituíam aquêle órgão.

Art. 2.0 Os funcionários dos serviços e secções de que trata
o artigo anterior contimiani a percebei- as vantagens dos cargos frue
exerciam, correndo a despesa pelas respectivas dolações orçabnen-
tárias destinadas ao extinto Conselho Administrativo.

Art. 30 - O Governador do Estado poderá contratar assistentes
técnicos Iara o devido exame dos processos que tenham de ser
aprovados pelo Interventor Federal.

Art. 40 - Fica aberto, à Secretaria do Interior, o crédito es-
pecial de cento e setenta mil cruzeiros (Cr$ 170.000,00), para
ocorrer às despesas decorrentes da autorizaç5e constante do arti-
go anterior.

Parágrafo único --- O crédito referido neste artigo terá vigên-
cia em dois exercícios.

Art. 5.° - Fica aberto o crédito de quinze mil cruzeiros (Cr
15.000,00), suplementar à verba 002-67 (994), do orçmicnto vigente

Art. 6. - Revogani-se as disposições em contrário, entra.Hlo o
presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de novembro de 194S.
Nísio BATISTA DE OuvEmt
Antônio Vieira Braga
Antônio Marlins Vilas Boas.
Antônio Mourão Guimarães.
lago Vitoriano Pimentel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.424, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1945

Cria a Contadoria Geral do Estado e determina outras providéiicias.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suar..
atribuiçõeslegais, decreta:
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verem sido lavrados, enviarão à Contadoria Geral do Estado cópia
dos respectivos instrumentos, para o objetivo acima declarado.

Art. 6.1 As repartições estaduais enviarão, também, à Conta-
doria Geral do Estado Cópia dos contratos em que o Estado tiver assu-
mido, direta ou indiretamente, responsabilidade de ordem financei-
ra.

Art. 70 - Fica criado o Conselho de Contadores dos Servicos
Públicos cio Estado de Minas Gerais, que será constituído pelos seguin -
tes membros:

a) conta(lor-geral;
b) Superintendente do Departamento de Tomada de Contas, da

Secretaria das Finanças;
(-) Superintendente do Departamento da Despesa Variável, da

Secretaria das Finanças;
(1) Superintendente do Departamento da Despesa Fixa, da Se-

cretaria das Finanças;
e) Chefe da Caixa Econômica Estadual;
f) Contadores-chefes dos Sei-viços (te Contabilidade das demais

repartições estaduais e dos serviços industriais explorados pelo Es-
lado;

g) Chefe da Contabilidade da Rê(le Mineira de Viação;
li) Contador encarregado do cadastro dos bens dominicais do

Estado;
i) Contadores revisores;
j) Superintendente de Contabilidade do Departamento de As-

sistência aos Municípios;
k) Chefe da Contabilidade cia Fôrça Policial do Estado;
1) um a três técnicos, de notória capacidade em assuntos eco-

nômico-financeim-os, nomeados pelo Secretário das Finanças;
Art. 8. 1 - Ao Conselho de Contadores do Sei-viço Público do Es-

tado de Minas Gerais, compete:
a) dirimir as divergências de caráter técnico e administrativo

que forem suscitadas na execução dos Serviços (te Contabilidade;
b) interpretar as normas e instruções aplicáveis aos serviços de

contabilidade, firmando as necessárias diretrizes, para que se mante-
nha a unidade e uniformidade do plano geral;

e) sugerir medidas no sentido de padronizar a execução dos
servios contábeis dos vários órgãos administrativos;

d) elaborar o projeto relativo ao Código (lo Contabilidade do
Estado, submetendo-o à aprovação do poder competente;

e) zelar pela rigorosa aplicação e observância das normas e
princípios que o mesmo adotar;

f) emitir pareceres em matéria de contabilidade e de técnica
administrativa, especialmente em exames ou perícias ciii que o Esta.
do fôr interessado;

g) acompanhar o processo orçamentário do Estado, quer na fase
preparatória, quer na executória, propondo para seu aperfeiçoamen-
to técnico as providências que julgar convenientes;

h) participar dos trabalhos referentes ao levantamento do Ba-
lanço do Estado;

i) dar parecer nos processos (te tomadas de contas que lhe fo-
rem encaminhados;

j) promover a realização de conferências e congressos, de ca-
ráter técnico e administrativo, para constante aperfeiçoamento dos
serviços de contabilidade;
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Art. 1.0 - Fica criada, na Secretaria das Finanças, a Contadoria
Geral do Estado, que, além das atribuições definidas neste Decreto-
lei, exercerá as que competiam ao Departamento de Contabilidade,
que ora se extingue.

Art. 2.° --- A Contadoria Geral cio Estado su perintenderá, centra-
lizará e uniformizará todos os serviços de contabilidade orçamentária,
financeira, patrimonial e industrial do Estado.

Parágrafo único - Ser-lhe-ão subordinados, no que se relaciona
com a contabilidade, os serviços dos demais Departamentos da mesma
Secretaria e de outras repartições do Estado, os de natureza indus-
trial e quaisquer outros, em que se administrem bensbens e dinheiros e se
assegurem direitos e obrigações do Estado.

Art. 30	O cargo de Contador Geral do Estado será livremente
provido pelo Govêrno do Estado, observado o (Tue dispõe o	1.0 do
art. 27 do Decreto-lei 2.416, de 17 de julho de 1940.

Ai-t. 4. Sem prejuízo das atribuições constantes dos decretos,
leis e regulamentos em vigor, que não contrariem o presente Decreto-
lei, compete, ainda, ao Contador Geral:

a) superintender, orientar, centralizar e uniformizar os servi-
os de contabilidade de tôdas as repartições do Estado;

h) estabelecer a fiscalização sistemática do registro das opera-
ções contábeis que assegurem a defesa dos interêsses do Estado;

c) estudar, metodizar e sugerir ao Govêi-no Estadual planos de
racionalização e aperfeiçoamento dos serviços públicos que, direta
ou indiretamente, se relacionarem com a coiitabilidade;

d) orientam- e fiscalizar, mediante revisões periódicas, a exe-
cução dos trabalhos de contabilidade nas repartições e departamen-
tos do Estado, propondo as medidas e reformas necessárias;

e) promover os estudos técnicos para une seja implantada, no
Estado, a contabilidade de custos dos serviços públicos;

f) estudar e elaborar os planos de operações de crédito, em que
o Estado assuma responsabilidade direta ou indireta;

g) orientar os serviços de cadastro do funcionalismo civil e
militar, no que possa interessar à organização contábil;

h) dar mobilidade ao quadro de contadores, para que as espe-
cializações técnicas de cada um sejam aproveitadas, com mais eficiên-
cia, em beneficio do interêsse público;

i) presidir ao Conselho de Contadores Públicos do Estado;
j) promover as instruções adequadas, junto das autorida-

des competentes, para a execução uniforme e rápida do serviço de
contabilidade;

k) apresentar diàriamente, ao Secretário das Finanças, o ba-
lanço permanente das operações financeiras e patrimoniais, sugerin-
do-lhe as medidas aconselháveis de caráter econômico-financeiro;

1) organizar e disciplinar os serviços de Tomada de Contas
Financeira e Patrimonial, na forma da legislação cru vigor, expedin-
do aos órgãos executôres dêsses serviços as instruções a serem cum-
pridas;

m) fiscalizar a contabilidade das emprêsas que, no Estado, dele
tiverem obtido concessão de serviço público, promovendo junto ao
fiovêrno as medidas que forem úteisúteis e convenientes ao interêsse co-
letivo.

Art. 5.1 - Os atos relativos à cessão, doação e alienação, de qual-
quer forma, dos bens do Estado, serão remetidos à Contadoria Geral
para que esta faça, no cadastro, as devidas anotações.

Parágrafo único - As repartições públicas, onde os mesmos ti-
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k) cooperar com os municípios, quando os mesmos solicitarem,
em matéria de técnica administrativa, fornecendo-lhes planos, dados
e sugestões;

1) dar aos órgãos administrativos do Estado, inclusive os au-
tárquicos, a colaboração técnica que os mesmos solicitarem.

Art. 9.° - Os membros do Conselho terão direito a urna gratifi.
cação mensal arbitrada pelo Secretário das Finanças.

10. O Secretário das Finanças regulamentará o funcio-
namento do Conselho de Contadores (los Serviços Públicos do Esta.

'do de Minas Gerais, baixando para êsse fim normas e instruções.
Art. 11. - Ficam criados, no quadro da Secretaria das Finanças,

quinze (15) cargos de contadores, sendo dez (10) de contadores che-
fes e cinco (5) de contadores revisores e um de engenheiro. O provi-
mento (los mesmos se fará, quanto aos contadores, na forma estabele.
chia pelo artigo 39 dêste Decreto-lei.

Art. 12. - Os contadores mencionados no artigo anterior serão
os chefes dos serviços (tc contabilidade nas seguintes dependências
da Administração:

a) Secretaria do Interior;
b) Secretaria da Agricultura;
c) Serviços Industriais da Secretaria da Agricultura;
d) Serviço de Comércio da Secretaria da Agricultura;
e) Secretaria da Educação;
f) Secretaria da Viação;
g) Departamento de Compras e Fiscalização;
h) Imprensa Oficial.
Parágrafo 1.0 - Da mesma forma será chefiada por contador a

Secção Centralizadora da Contabilidade Geral do Estado.
Parágrafo 2.° - Ficará também  cargo de um contador o regis-

tro da movimentação e tomada de contas patrimoniais.
Parágrafo 3.° ---- Para efeito de tombamento dos bens dominicais,

o contador referido no parágrafo 2.° será assistido por um engenhei-
ro.

Art. 13.	São atribuições dos contadores-chefes de serviço:
a) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Contador-geral do

Estado e cio Conselho (le Contadores;
b) Comparecer às reuniões do Conselho de Contadores;
e) Zelar pelo bom andamento dos serviços a seu cargo;
d) manter permanente contacto com os chefes das repartições

onde funcionarem prestando a êstes a colaboração que solicitarem;
e) Representar aos chefes das repartições e ao Contador-geral

sôbre assuntos (le suas atribuições;
f) Providenciar a conferência diária dos registros contábeis a

seu cargo como balancete diário de verificação de Contadoria Geral;
g) Cumprir as atribuições regulamentares que não contraria-

tem o disposto neste Decreto-lei;
Au. 14. -- Ao contador-chefe dos serviços de contabilidade do

Departamento de Compras e Fiscalização compete ainda:
a) Proceder á tomada de contas dos agentes responsáveis pela

guarda de material pertencente ao Estado;
b) Mandar proceder ao registro do empenho de despesa do De-

partamnento.
Art. 15. Aos Contadores-revisores compete executar o serviço

de fiscalização, de auditoria ou (te revisão contábeis, apresentando
.ao Contador-geral o relatório das atividades exercidas, com a pro-
posta das medidas que julgareni úteis.

ArE. 16. - O Contador-geral será substituído, em suas faltas ou
impedimentos, por um dos contadores cia Secretaria das Finanças
designado pelo Secretário.

Art. 17. -- Os vencimentos mensais do Contador-geral (lo Esta-
do, ficam fixados cai Cr$ 5.000,00 e os de Contador-chefe, Contado-
res-revisores e engenheiros em Cr$ 3.000,00.

Art. 18.	Ficam criados na Contadoria Geral os seguintes car-
gos (ontabilista, colii o vencimento mensal de Cr$ 2.600,00; Aju-
dante de Coa tabu is! a, com o vencimento mensal de Cr 1.800,00;
Correntista, com o vencimento mensal de Cr$ 1.500,00 e Auxiliar de
Escrita, com o vencimento mensal (te Cr$ 1.200,00.

§ 1.° ---- Os cargos referidos neste artigo são isolados e o seu pro-
vituento será feito livremente pelo Chefe do Executivo, tendo em vista
as necessidades do serviço.

§ 2. - O quadro cia Contadoria Geral será elaborado pelo Con-
tador-geral e submetido à aprovação do Secretário das Finanças den-
tro do prazo (te trinta dias.

Art. 19. ---- Ficam suprimidos os cargos de carreira que se vaga-
rem em virtude cio aproveitamento de seus titulares nos novos cargos
criados neste Decreto-lei.

Art . 20.	Fica o Govêmno autorizado a abrir crédito especial
para atender à despesa decorrente (lo presente Decreto-lei.

Art. 21 ----- Revogam-se as disposições em contrário, entrando êstc
Decreto-lei ein vigor na (lata (te sua publicação.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 30 de novembro de 1945.

Nisio B.vimsIA DE OmmvEin.t
António Moi-uns Vilas !3ôas
António Vieira Braga
António Moui-ão Guinmarães
1(1(10 Vitoriano Pimenlel
José Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.425, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1945

Dispõe sóbre a efetivação de praticantes das Secretarias de Estado e
Depai-lamexi/os AllIoiloflios

O Interventor Federal no Estado (le Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, e

considerando que anteriormente à vigência (lo Decreto-lei n.804,
(te 28 de outubro de 1941, vinham alguns funcionários exercendo, a
título precário, o cargo de praticante, inicial da carreira nas Secre-
tarias de Estado e Departamentos Autônomos;

considerando que o Govêrno cio Estado não fêz realizar o con-
curso para o provimento efetivo das vagas, (le conformidade com
exigência do referido Decreto-lei, contida igualmente na legislação an-
terior;

considerando que a prática adquirida cru tantos anos de traba-
limo constitui garantia mais segura de melhores serviços do que um
concurso de provas;

considerando que o Govêrmio, para resolver situação análoga de
protessôres primários, expediu o Decreto-lei n. 1 .304, de 14 de ju-
olmo de 1945, permitindo a efetivação de docentes não portadores de
diploma (te normalista, exigido pela lei para a investidura,
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Decreta
Art. 1.' - Ficam efetivados no cargo (te praticante os funciona-

rios que se encontravam no exercício das funções correspondentes a
28 de outubro de 1941, nêle permanecendo até esta (lata, desde que se
submetam a concurso de títulos.

Art. 2.° -- -- fste Decreto-lei entrará em vi gor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de novein])ro de
1945.

Nísmo BATISTA DE1 OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Marlijis Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarües
Jogo Viioiiaimo Piineim!el
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1 .426, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1945

Dó nova redação (LO ai'ligü 161 (10 regulamento da Fôrça Po l icio! do
Estado, aprovado pelo Decreto-lei n.° 7.712, de lO (te junho de 1927.

O Interventor Federal flO Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais, decreta

Art . 1.0 - O artigo 161 do regulamento aprovado 1)110 dcreto
a. 7.712, de 16 de junho de 1927, passa a vigorar como a cguinte
redação

"A `t- 161 -- O oficial ou praça que se invalidar no serviço pú-
blico terá direito à ieforina nos têrmos seguintes

1.) - se contar trinta anos líquidos dc serviço público e se
achar física ou mentalmente impossibilitado (te nêle continuar, lerá
direito ti reforma com 10(105 os vencimentos;

2.) se o tempo de serviço lôr menor de trinta anos, porém
major de dez, reconhecida a condição de invalidez supra-citada,
a reforma será concedida com os vencimenttos proporcionais ao tem-
po de serviço, à razão de um trinta avos por ano, sôbre os mesmos
vencimentos;

30) - se a invalidez fôr motiva por tuberculose ativa, alie-
nação mental, neoplasia malígno, lepra. cegueira ou paralisia que o
impeça de se locomover, a reforma será com os vencimentos da ati-
vidade, qualquer que seja o tempo de serviço".

Ar! 2. -- O presente Decreto-lei entrará em vigor na (lata de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de Novcnlao de-
19 4.5 .

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
António Vieira Braga.
Antônio Marlins Vilas Boas.
Antônio Mourão Guimarães,
lago Vitoriuno Pimentel.
José de Carvalho Lopes.
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DECRETO-LEI N. 1.427, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1945

Concede aumento de vencimentos ao pessoal efetivo da Prefeitura
e coiiténi outras providências.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 - Fica concedido, ao pessoal efetivo da Prefeitura de
Belo Horizonte, um aumento de vencimentos de acôrdo com as
seguintes bases

a) de 25 % (vinte e cinco por cento) sôbre a primeira par-
(ela de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) ou fração, dos vencimentos
mensais;

b) de 15% (quinze por cento) sôbre a segunda parcela de
Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) ou fração, dos vencimentos mensais;

e) de 10 % (dez por cento) sôbre o excedente de Cr$
2.000,00 (dois mil cruzeiros).

1.°	Feitos os cálculos, a que se referem mis letras "a", "h"
e "c", s

erão assim fixados os vencimentos mensais dividindo-
se por trinta o total encontrado, ter-se-á a quota diária do venci-
mnenta; se no quociente houver fraçõcs de cruzeiros, serão í's mesmas
arredondadas para mais; feito isto, o vencimento mensal definitivo
será o produto (Ia quota diária multiplicada por 99

- Os vencimentos mensais mínimos dos servidores públicos,
referidos neste artigo, serão fixados em Cr$ 400,00 (quatrocentos
cruzeiros), quando os que atualmente percebem, acrescidos, do aumen-
to previsto na letra "a", forem inferiores àquela importância.

§ 39 -- Serão de Cr$ 600,00 mensais, os vencimentos do cargo de
praticante, inicial da carreira de funcionário administrativo.

Art. 2.° O aumento de remuneração do pessoal extranume-
rário será efetivado mediante proposta do prefeito, depois de or-
ganizado o respectivo quadro, sem que se lhe aplique o disposto
no parágrafo 2.<1 do artigo anterior.

Art. 3,Q - C aumento, a que se refere êste Decreto-lei, incor-
pora-se aos vencimentos para efeito de aposentadoria, e abono por
encargos de família.

Art. 4,0 - O abono por encargo de família, instituído na legis-
Iaão em vigor, também se paga por filhas solteiras, que vivam às
expensas dos pais, sem renda própria, e por filhos inválidos ou
mentalmente incapazes, nas mesmas condições, sem limite de idade.

Art. 5. - Conceder-se-á o abono nor encargos de família, qual-
quer que seja o tempo de exercício (lo servidor.

Art. 6.0 - O Prefeito terá vencimentos iguais aos dos Secretários
de Estado.

Art. 7Q - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, sendo o aumento nêle previsto pagável desde 1.0 de dezembro
de 1945, ficando, entretanto, o abono familiar correspendente a êsse
aumento para ser pago a partir de janeiro de 1946.

Art. 8. 1 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de novembro de 1945.
Nisso BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga.
Antônio Martins Vilas Boas.
Antônio Mourão Guimarães.
liago Vitoriano Pimentel.
José de Carvalho Lopes.

-1 1
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DECRETO-LEI N. 1. 428, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria e extingue cargos na Imprensa Oficial e contém outras
J)rovidéllcias

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, dcreta

Art . 1." -- Ficam criados no quadro efetivo (10 pessoal da Im-
prensa Oficial os seguint2S lugares

Na Adrninislralaçõo
A)	2 primeiros oficiais;
13) - 2 segundos oficiais;
C - 2 terceiros oficiais;
D) -- 3 quartos oficiais.

Na Oficina de Obras
A)	1 ajudante técnico;
13) -- 5 mestres;
C) - 1 linotipista obreiro de 2.' classe;
D) - 2 impressores de 1 . 0 classe;
E) -- 2 impressores de 2." classe;
F) 1 artífice de 2.' classe;
6)	1 mecânico de 2.' classe;
11)	1 carpinteiro de 3." classe;
1) - 1 transportador de 2." classe;
J) -.- 1 fundidor de 1. •' classe;
K) - 1 fundidor de 2.0 classe;
L) 1 esteriolipista de 1.' classe;
M) - 1 esteriotipista de 2.' classe

No "Minas Gerais"
A) - 2 linotipistas obreiros de 1.' classe;
13) - 1 linotipista obreiro de 2.' classe;
C)	1 auxiliar de 1." classe;
1)) - 1 auxiliar de 2.' classe;
E)	1 auxiliar de 3." classe;
Art . 2." --. Ficam extiqtos, no quadro a que se refere o rtbo

anterior, e	 dnco lugares e artífices mensalistas de 4." cIis e. ctfl co
de 5." classe, e sete artífices obreiras d 5." classe.

Art . 3.° Ficam criados, no mesmo quadro, doze lugares 1,
artífices mensalistas (te 3" classe e seis de artífices obreiras de 3.'
classe.

Art . 4." -- As atuais ocupantes (los cargos extintos pelo artigo
2.° (lêste Decreto-lei serão a p roveitadas nos cargos criados no artigo
anterior.

Art . 5." - Ficam criados no mesmo quadro (na parte admi-
nistrativa) , um lugar (te encarregado (Ia expedição (te encomendas

e outro de encarregado do Arquivo, com vencimentos mensais (le
Cr$ 1.400,00 cada um.

Art. 6." - Ficam extintos três lugares (te aprendiz (Ia classe
B, das Oficinas de Obras.

Art. 7•0 - Fica o Diretor da Imprensa Oficial autorizado a
admitir, na Oficinas de Obras, nos têrmos do Decreto-lei n. 1.122,
de 11 de agôsto de 1944, mais três aprendizes extranumerái-ios da
classe A.

A
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Art. 8." - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 553.280,00
(quinhentos e cinqüenta e três mil duzentos e oitenta cruzeiros),
para ocorrer às despesas decorrentes dêste Decreto-lei.

Parágrafo único	O crédito a que se refere êsle artigo terá
vigência neste exercício e no de 1946.

Art. 9." -- Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, :3 d dezembro (te 1945.

Nisio BATISTA DE Ol.IvEiu.
António Manias Vilas Boas.
Antônio Vieira Braga.
Antônio Mourão Guirnarães.
lago Vitoriano Pirnentel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1. 429, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1945

Dó miava redação ao artigo 4." do Decreto-lei ii. 1 .389, de 17 d"
outubro de 1945, e revoga o seu parágrafo único.

O interventor Federal no Estado (te Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1" - O artigo 4." (lo Decreto-lei n. 1.389, de 17 (te ou-
tabro de 1945, passa a ler a seguinte redação

"Art. 4." -.- Ficam transferidos para a Secretaria da Agricul-
tura, Indústria, Comércio e Trabalho, os serviços de energia
elétrica e cargo da Secretaria (Ia Viação e Obras Públicas".
Art. 2." --- Fica revogado o parágrafo ÚflI(0 (10 artigo 4." do

citado Decreto-lei.
Art. 30 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êslc Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 3 de dezembro de 1915..

Nisio BATMA DE O!.1\'Eiw
Antônio Mourão Guimarães.
,ío.çé de Co rvalho Lopes.
Antônio Vieira Braga.
A nt'íiuo Mar/ias Vilas Boas
laçjo Vitoriano Pimeritel

DECRETO-LEI N. 1.430, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Reyiva o processo de inspeção médica de funcionários para efe ito de
licença ou aposentadoria e contém outras providências.

O interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, decreta:

Art. 1 . 0 -- É (Ia competência (los Secretários de Estado e Chefes
de Departamentos Autônomos a concessão das licenças a que se refe-
reai os artigos 152, 157, 160 e 161 do Decreto-lei n. 804, de 28 de ou-
tubro de 1941, até doze meses.



- 165
-164--

Parágrafo único Podem os Secretários delegar poderes aos Di-
retores das Secretaria; paia a concessão de licenças, no caso (lo arti-
go 160 e, até quatro meses, nos dos artigos 152, 157 e 161.

Art. 2. 1 Fica extinta a Junta Médica instituída na Capital pelo-
Decreto-lei n. 845, de 16 de julho de 1942, bem como as organizadas
nos municípios pelo Decreto-lei n. 2.075, de 6 (le novembro (lo mesmo
ano.

Art. 3.° - Na Capital, as inspeções de saúde se farão em estabe-
lecimentos hospitalares ou outras organizações médicas oficiais, fi-
xadas as normas respectivas em portaria do Secretário da Educação
e Saúde Pública.

Ai-t. 40 - Nas localidades (lo interior, os exames se processa-
rão por médicos cIa Saúde Pública, devendo o láudo respectivo, sem-
pre que possível, conter (luas assinaturas, uma das quais a (lo Chefe-
(10 Serviço.

Art. 5. 1 Os funcionários que sirvam em localidades onde não.
haja, em exercício, médico de Saúde Pública, poderão apresentar ates-
tado firmado por dois médicos estranhos aos .seus quadros.

Parágrafo único. - Será aceito atestado (te um só médico, quan.
(lo acompanhado (te declaração da inexistência de outro na localida-
de, assinada por autoridade judiciária ou policial, ou pelo promotor
de justiça, com a firma devidaniente reconhecida.

Ai-t, 6. Na falta de médico, poderá o atestado ser fumado por
dois farmacêuticos, ou apenas uni, se outro não houver, procedendo-
se na foi-ma estabelecida no parágrafo único cIo artigo anterior, para-
comprovação da impossibilidade de ser cumprida a exigência do rneso
mo artigo.

1.0 Neste caso, a licença não poderá ser concedida além de
dois meses, ficando a prorrogação até seis dependendo de parecer do
Chefe do Centro de Saúde da Circunscrição, proferido em face (te re-
latório circunstanciado do signatário ou signatários do atestado.

§ 2.° - Findos os seis meses, e não se achando o funcionário em.
condições de reassumir o exercício do cargo, deverá apresentai--se à
repartição (le Saúde Pública mais próxima ou, quando impossibilita-
<to de locomover-se, solicitar pi-ovidênc-ias ao Chefe do Centro de Saú
de da Circunscrição, 110 sentido de ser designado um médico para exa-
miná-lo em domicílio.	-

Ari. 7.° - Na falta de médico e de faimacêutico, comprovada
nos têrmos dêste Decreto-lei, poderá ser concedido uni mês (le licen-
ça, à vista de informação detalhada (lo chefe do serviço, com o pro-
nunciamento de lima (las autor-idades a flue se refere o paióci-afo
único do artigo 50

Parágrafo único - Antes de finda a licença, (teve o funcionário,
se pretender prorrogação, procedei' de acôrdo com o estabelecido no
Parágrafo 2. 1 do 11-tigo 6.°.

Art. 8.0 -- O funcionário acometido (te qualquer das (loeneas es-
pecificadas no art. 157 (lo Decreto-lei n.804, (te 28 de outubro de
1941, será licenciado com as vantagens tio artigo 154 do mesmo De-
creto-lei, enquanto não examinado por médico especialista da Saúde
Pública ou por esta designado. Em face de laudo afii-mativo. ( x 1)e-
dir-se-á nova portaria, em que lhe serão atribuídas, desde o ia trio (ia
licença, as vantagens do artigo 157.

Art. 90 - A licença por motivo de gestação será concedida nos
OS ga lei n. 180, (te 15 de novembro de 1936,  à viste (te atestado

médico, suprida a falia déste com a prova de nrrsciinen o da cri:rnça
extraída do registro civil.

Art. 10. -- Os laudos que concluam pela aposentadoria devem
cr pornieiioi-izados e trazer a assinatura (le, pelo menos, dois nué
icos oficiais.

Art. 11 O funcionário que, depois de haver gozado licença
,para tratamento de saúde pelo prazo máximo permitido em lei, não
for julgado em condições (te reassumir o exercício do cargo, compro.
veda a impossibilidade da inspeção por médicos oficiais, será afas-
tado do exercício, com o vencimento, durante três meses, de confor-
.midede com o art. 192, parágrafo único, do Decreto-lei n. 804, de 28
de outubro de 1941, providenciando a Administração para que, den-
tro (lêsse período, seja submetido a exame por dois médicos da Saúde
Púl)IiCa

Art. 12 - O funcionário que se encontrar eni outra unidade da
Federação, só poderá obter aposentadoria ou licença para tratamen-
to (te saúde, à vista de laudo encaminhado pelo departamento local
e Saúde Pública ou órgão especializado.

Ai-t. 13 A licença a que se refere o artigo 161 do Decreto-lei
ii. 804, de 28 de outubro de 1941, será concedida à vista de atestado
médico, adotadas as medidas supletivas previstas neste Decreto-lei.

Ar[. 14 -- Observar-se-á, pala os efeitos do art. 156 e seu pará-
.grafo único, do Decreto-lei n. 804, (te 28 de outubro de 1941, o pro-
Lesso de inspeção estabelecido neste Decreto-lei para a concessão da
licença.

Art. 15. - Poderão os Secretários de Estado e Chefes de Depar-
tamentos Autônomos solicitar dos signatários de latidos ou atestados
os esclarecimentos necessários à melhor elucidação dos processos,
bem como tomar providências no sentido (te nova inspeção por me-
dico oficial, sempre que julgarem conveniente.

Ai-t. 16. - O funcionário que, para submeter-se à inspeção mé-
dica, houver de deslocar-se da sede, nos casos previstos neste Decre-
to-lei, será indenizado das despesas de transporte e hospedagem, até
três dias, se o laudo concluir pela concessão de licença ou aposenta-
doria.

Am-t. 17. -- Fica extinta a taxa de inspeção de saúde, processan-
do-se esta independentemente (te guia ou solicitação das repartições,
devendo os requerimentos de licença fazer-se acompanhar dos láudos
ou atestados, reconhecidas as respectivas firmas.

Ai-t. 18. - Os médicos oficiais incumbidos (te inspeções perce-
berão a gratificação mensal de Cr 300,00, por conta da verba própria,
devendo o Diretor de Saúde Pública estabelecer o rodízio em cada re-
partição do interior, quando, além do Chefe respectivo, o quadro se
'compuser de mais (te um médico.

Parágrafo único. - Na Capital, o rodízio será regulado pela por-
taria a que se refere o artigo 3.°.

Art. 19. -- Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, 4 de dezembro de
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
António Martins Vilas Bóas
António Mourão Guiinarões
lago Vitoriano Pitnentel
José de Carvalho Lopes 1:
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DECRETO-LEI N. 1.431, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945
Cria unia circunscrição de inspeção técnica do ensino e contém outras

providências.
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DECRETO-LEI N.1.433, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito suplementar de Cr$
250.000,00, à verba 014-53 (243), do orçamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, decreta:

Art. 1.0 Fica criada a 28.' circunscrição de inspeção técnica
(lo ensino, com sede em Belo Horizonte, compreendendo os seguintes
municípios: Belo Horizonte, Santa Luzia, Jaboticatubas, Motosinhos,
Lagoa Santa, Curvelo, Cordisburgo e Belo Vale.

Art. 2.	Fica criado mais um lugar de inspetor técnico regio-
nal do ensino.

Art. 30	As atuais 1.' e 2.0 circunscrições de inspeção técnica,
com sede em Belo Horizonte, ficarão assim constituídas:

1.0 circunscrição:
Belo Horizonte, Sabará, Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara,

Rio Piracicaba, Presidente Vargas e Santa Maria de Itabira.
2.0 circunscrição:

Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, Paraopeba, Bruma-
(linho, Nova Lima, Itabirito e Bonfim.

Art. 4•0 - Para fazer face ás despesas decorrentes dêste Decreto-
lei, fica aberto o crédito especial de Cr$ 30.236,60 (trinta mil duzen-
tos e trinta e seis cruzeiros e sessenta centavos), que vigorará até 31
de dezembro de 1946.

Art. 50	O presente Decreto-lei entrará emrm vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1945.
Nisio BATISTA 1)E OLIVEIRA
lago Viloriano I'irnentel
Antônio Martins Vilas Bôas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.432, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945
Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 2.167,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédflo especial
de Cr$ 2.167,00 (dois mil cento e sessenta e sete cruzeiros), para pa-
gamento d adicionais de 10Ç ao major Agenor Rosa (Ia Silva, relati-
vos ao período de 27 de novembro de 1944 a 31 de dezembro do cor-
rente ano.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de
1945.

Nisto BATISTA DE OLIVEIUA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Bôas
Antônio Mourão Guiinarães
lago Vitoriano Pinmeimtel
José de Carvalho Lopes

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 -- Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito suple-
mentar de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), à
verba 014-53 (243), do orçamento vigente.

Art. 2.0	Revogam-se as disposições em contrário, entrando o
presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de
1945.

Nismo BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Bôas
António Mourão Guiiimai-ães
lago Vitoriano I'inmentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.434, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1 .827,60

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1 . 0	Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito especial
de Cr$ 1.827,60, (um mil oitocentos e vinte e sete cruzeiros e sessen-
ta centavos), para pagamento de despesas feitas em exercícios ante-
riores, como segue

Cr$
Deodato Faleiro Filho ........................1.587,60
Carlota Teodora Comes ........................240,00

1.827,60
Art. 2:'	Revogam-se as disposições cm contrário, entrando o

presente Decreto-lei ciii vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 (te dezembro de

1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Marlins Vilas Bôas
António Mourão Guimarães
Jugo Vitoriano Pinmentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.435, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 648,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:
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Ari. 1.0 

Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito especial
de Cr$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito Ci'Llzeiros), para pagamen-
to ao si-. Benedito Vieira Côrtes, proveniente (te alimentação forneci-da aos prêsos da cadeia de Paraisópolis, em dezembro de 1944.

Art. 2. -- 	as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei cm vigor na data de sua publicação.
1945. Palácio da Liberdade, em Pelo liOijzüflte, aos 4 de dezembro de

Nisio 13A'rislA na OLmvi:IIIA
António Vieira Braga
Antônio Mciitiji g Vi/as Bdas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pirnejitel
José de Carvalho Lopes

Art. 2.° - flevogam-se as disposições em contrário, entrando o
presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio tia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de dezemimbro (te
1945.

Nísmo B.risu. na OLIvEmiu.
António Vieira Braga
António Martins Vilas Bôas
Antônio Mourão Guiniarües
lago Viloriano Pijuerilel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.438, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1915

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 118.000,40.DECRETO-LEI N. 1.436, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito supleinejitar de Cr$ 100.000,00,à verba 21-67 (994), do orçwimeiito vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito suple-
mentar de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), à verba 21-67 (994),
do orçamento vigente.

Ai-t. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando o
presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
1945. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de

Nfsro 13,vi , 1SUA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Aük5njo Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guinmarães
lago Vitoriano Pijnente/
José de Carvalho Lopes

DECR ETO-LEI N. 1.437, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 1 .253,40.
O Interventor Pedem-ai no Estado de Minas Gerais, no uso de suas

atribui(-ÕeS legais, decreta
Art. 1.0 

Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito especial
de Cr$ 1 .253,40 (uni mil duzentos e cinqüenta e três cruzeiros e qua-renta centavos), para pagamento de adicionais de 10% ao tenente-
coronel José Coêlho de Araújo, relativos ao período de 22 de julho a
31 de dezembro do corrente ano.

O Interventor Federal mio Estado de Minas Gerais, no uso de suas
ati' )uiçõcs legais, decreta

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito especial
de Cr 118.000,40 (cento e dezoito mil cruzeiros e quarenta centavos),
para pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores, como
segue:

A. (',wIi) & Cia. Ll(la .....................
Aníbal Gontijo & Cardoso ....................
Agostinho José dos Santos Filho ................
Canavarro & Cia...........................
Correia & Cia.............................
tosta, Chaves & Cia.........................
Cia. Fôi-ça e Luz de Minas Gerais ................
E. Thihau & Cia. Ltda.......................
Ferreira, Gonçalves & Cia. Ltda...............
F. Guimarães Coímhra ......................
Farmácia Americana ......................
Fiancisca Rodrigues ........................
Hospital Militar ..........................
Irmãos Vaz de Meto ........................
Irmãos Lodi ............................
José Benjamim de Castro ....................
J. Carvalho & Silva ........................
Lion Cohemn & Irmão ........................
Lutz, Ferrando & Cia. Ltda...................
Manuel Braz Obelheiro ......................
Oscar Hermany & Cia.......................
Oficinas "Cristiano Otoni" ....................
Oliveira, Costa & Cia.........................
Orestes Massári ............................
Otaviano Davis ............................
Pedi-o E. Ferreira ..........................
Pôrtilho, Simões & Cia.......................
Soe. Pastoril e de Açougues Ltda.................

Total.............................

Cr$
5.784,70

16.376,10
3.018,00

148,00
78,70

400,00
7.237,00

481,80
503,30

1.671,00
2.51)3,00

220,0()
4.143,20
1.935,51)

129,30
S. 366,40

183,60
240,00
104,01)

2.717,80
839,60
625,00

2.582,70
24 . 856,9()
10.920,31)

533,50
4.776,20

16.074,20

118.000,40

J_Ama-jw,11



presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de

1945.
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando 

1"

atribuições legais, decreta:

de Cr$ 2.452,10 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e dois cruzeiros
Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito especial

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suasii
e dez centavos), para pagamento de despesas feitas em exercícios an-
teriores, como segue:

171 -
Cr$

Áíres Leite..............................186,00
Albíria Celso Oliveira ........................2.002,50
Luiz Faustino Vieira ........................50,00

	

Total	............................2.238,50

	

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de
1945.

Nísio BATISTA DE Oi.ivnin
António Vieira Braga
António Marfins Vilas Boas
António Moujão Guimarães
lago Vitoriano Piinentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.441, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 7.763,10.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Bôas
António Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pirnenlel
José de Cai-valho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.439, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 2.452,10

1

Cr$
Assad Abraão Pôrto........................747,50
Ana de Sonsa e Silva ......................303,00
Maria Luciano Pereira ......................621,60
Vita Barbalho Magalhães ......................780,00

2.452,10

Art. 2.° -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando o
presente Decreto-lei em vigor, na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de
1945.

NÍSI o Bv	I)E OLIVEIRA
António Vieira Braga
António Marfins Vilas Boas
António Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pini ente!
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.440, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 2.238,50.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1 . 0 Fica aberto à Secretaria das Finanças, o crédito espe-
cial de Cr$ 7.763,10 (sete mil, setecentos e sessenta e três cruzeiros
e dez centavos), para pagamento de diversas despesas feitas em exer-
cícios anteriores, como segue:

Wilson de Sousa ..........................
Leopoldina Rocha Mascarenhas ................
José da Silva Araújo ........................
Leopoldina Rocha Mascarenhas ..................
Badi Elias Curi ............................
Maria de Oliveira Paiva ......................
Nicolau Alves de Oliveira ......................
Leonídio Machado Neto ......................
José Ramires Noronha ......................
Jarbas H. de Campos ........................
Josias Moreira de Sousa ......................
José Francisco Júnior ........................
Oliinpio Corra de Araújo ....................

7.763,10
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando o

presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de

1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Jugo Vitoriano Pimentel
António Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe.
cial de Cr$ 2.238,50 (dois mil duzentos e trinta e oito cruzeiros e cin-
qüenta centavos), para pagamento de despesas feitas em exercícios
anteriores, como segue:

Cr$
278,00
720,00

70,00
720,00
200,00
630,00
250,00

1 . 152,00
323,20
222,50

2.802,40
480,00

35,00



- 172

DECRETO-LEI N. 1.442, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945
	 173

Abre à Secrelaria (l as Finanças o crédito suplementar (te Cr$	
Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando o

297.650,00, a diversas verbas do orçamento vigente.

	O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas	Jatribuições legais, decreta:
Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito suple-

mentar de Cr$ 297.650,00 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos
e cinqüenta cruzeiros), às seguintes verbas do Orçamento vigente:

Cr$
045-68 (014) ......................100,00
045-68 (074)	......................6.650,00
045-68 (094) ........................8.650,00
045-68 (214) ........................9.800,00
045-68 (244) .........................3.550,00
045-68 (254) ........................400,00
045-68 (264) ........................ 1.000,00
045-68 (274) ........................3.700,00
045-68 (249) ........................1.000,00
045-68 (404) ........................3.000,00
045-68 (414) ........................7.000,00
045-68 (514) ........................100,00
045-68 (544) ........................10.000,00
045-68 (574) ........................26.700,00
045-68 (694) ........................6.000,00
045-79 (884) ......................210.000,00

297.650,00
Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando o

presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de

4945.

Nísio Il1isi'i i)E OiJviaimA
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
lago Vitoriano Piinentel
Anônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.443, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

TFaiisf ere verba orçamentária na Secretaria das Finanças.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 -- Fica transferida na Secretaria das Finanças, a impor-
tância de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) da verba 039-66
(094) para a verba 039-75 (924), do orçamento vigente.

presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de (lezeml)ro do

1945.

Nisio I3xTisrA DE OLIVEIRA
Antônio Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
lago Vitoriano Pinicutel
António Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.444, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria dos Finanças o ci'édilo especial de Cr$ 2.678.325,20.,

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uo (Te
suas atribuições legais, decreTa

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria das Finanças, o crédito.
especial de Cr$ 2.678.325,20 (dois milhões, seiscentos e setenta e
oito mil trezentos e vinte e cinco cruzeiros e vinte centavos), para
pagamento de contribuições devidas pelo Estado, durante o 2.<1 se-
mestre de 1944 e 1. 9 semestre de 1945, à Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais, nos têrmos (lo art. 15, do decreto n.0
10.241, de 29-1-932.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei ein vigor na (lata (te sua publicação, tendo
sua vigência cessada eia 31 (te dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de
1945.

Nismo BATISTA DE OuvEm
António Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga	 4
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Piinentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.445, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria das Finanças o crédito suplementar de Cri
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), à verba 045120 (8.213),
do orçamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso (Te
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças, o crédito,
suplementar de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), à verl)âb
045120 (8.213) do orçamento vigente.

r
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DECRETO-LEI N. 1.447, l)E 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Alie à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito suple-
inenícir de Cr 35.000,00, à verba 72-07 (330), do orçamento
ejíjenle.
Ü interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso (te

su:is :itri buições legais, decreta
E1. 1? - Fica aberto à Secretaria (Ia Educação e Saúde Pu-

LI u, o ci'éà i to supicnien tar de Cr 35.000M (trinta e cinco mil
cruzeiros), à verba (72 07 330) do orçamento vigente.

Art . 2.	Rcvogani-se as disposições cio contrário, entrando
oprsente Decreto-lei em vigor na data (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, aos 4 de dezembro de

p1945.

Nismo BTIs1.\ DE Oi,iviiit.
Iciqo Vitoriano l'imen fel
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de (Jarvul/io Lopes

DECRETO-LEI N. 1.418, DE 4 1)E DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria (lo Edueaeão e Saúde Pública O crédito especial
(te CiS 1.386,90.

O Interventor Federal rio Estado de Minas Gerais, rio uso de
suas atribuiões legais, decreta

Art . 1.9'--- Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica, o crédito especial (le Cr 1 .386.90 (um mil trezentos e oitenta
e seis e noventa centavos), para pagamento (te adicionais de 10 a
professores do Ensino Primário, corria segue

Cr$

1

hio de 1943 a 31 de (lezenillro de 1944	 572,90

1. 38(i,90
Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

o presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 4 (te dezembro de

1915.
Nísio BAT1sT. DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pinmenlel
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

81)0,00
360,00
300,00
440,00
640,04)
585,00

	

460,00	Ambrosina de Oliveira, professôra de 1.0 classe, (Ia Ca-

	

375,00	 p1 tal, relativm; ao período de 29 ilc setembro a

	

838,80	 31 de dezembro (lC 1944 ..............

	

1 .715,00	1	Jos,, Ja Silva Mendes, professor de 1. c]ass( eia

	

720,00	 raisopolis, relativos ao período de li de março

	

218,40	 (te 1943 a 31 de dezembro dc 1914 ........

	

30,80	M:uia Nazaré Pinheiro, professôra de 1. classe ciii

	

276,70	 ['ou[(, Nova, relativos ao período (te 19 (te scteni-

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1945.
Nísmo BATISTA DE OLIVEIRA
António Mourão Guimarães
Antônio Marlins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
lago Vitoriano Pi,nezilel
,José de Carvalho Lopes

P1
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antôniotônio Mourão Guimarães
lago Viloriano Pirnentel
.Jose de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.446, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial de Cr$ 7.863,10.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art . 1.0 - Fica aberto á Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 7.863,10 (sete mil
oitocentos e sessenta e três cruzeiros e dez centavos), para paga-
mento de vencimentos, gratificações, diárias, despesas de condução,
fôrça e luz, em exercícios anteriores, como segue:

Cr

Arnaldo de Paula Gomes ..................
Rolando Alves Botelho ....................
Américo Groszmann ....................
Paulo de Tarso Alvirn Carneiro ..............
Pedro Vilaça ........................
Joaquim Fernandes Guiinarães ..............
Geraldo Peixoto de Melo ..................
Joaquim de Oliveira Zenha ................
Fausto Gonçalves de Oliveira ................
Oscar Lainounier Godofredo ................
Osvaldo Lana ........................
Décio Rubens Pereira da Silva ..............
Companhia Telefônica Brasileira
Companhia Fôrça e Luz (te M . Gerais ..........

TOTAL	......................

136.20

677,80
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DECRETO-LEI N. 1 .449, DE 4 DE DEZEMBRO DE 194
Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especiot

de Cr 40.721,60.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no u	te
suas atribuições legais, decreta:

Art .	- Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica, o cré(lito especial de Cr$ 40. 721,60 (quarenta mil setecentos
e vinte e um cruzeiros sessenta centavos), pagaiaenio (le
vencimentos ao Pessoal do Serviço de Defesa Contra a Lepra, nos
meses de setembro a dezembro de 1945, conforme cargos criados
pelo Decreto-lei n.° 1.356, de 9 de agôsto de 1945.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições eia contrário, entrn(o
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publ i (ação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro dc 19 t5
Nisio BATISTA DE Ouvnrn.
lago Vitoriano Pimcntel
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guirnarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.450, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945
4bie à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de

Cr$ 62. 376,90.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais. no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pbli-
cas, o crédito especial de Cr$ 62.376,90 (sessenta e dois m i l tre-
zentos e setenta e seis cruzeiros e noventa centavos), para paga.
mento (te despesas com as obras realizadas no Quartel (lo 10. Re-
gimento de Infantaria, nesta Capital.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
António Marfins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
logo. Vitoriano Pimeiitel

DECRETO-LEI N. 1.451, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945
Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de

Cr$ 12.482,10.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.	Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas, o crédito especial de Cr$ 12.482,10 (doze mil quatrocentos e

oitenta e dois cruzeiros e dez centavos), para pagamento à Casa
(lonrado Limitada, proveniente de fornecimento de material para
as obras de construção (lo Hotel de Ouro Prêto, nos exercicios (le
1942 e 1943.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1945.

Nisso BATISTA DE OiIvE1nt
José de Carvalho Lopes
Antônio Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Gui;narães
lago Vitoriano Pinientel

DECRETO-LEI N. 1.452, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr 186.000,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. Fica aberto à Secretaria cia Viação e Obras Públi-
cas, o crédito especial de Cr 186.000,00 (cento e oitenta e seis
mil cruzeiros), para ocorrer ao pagamento (te despesas resultantes
(Ia impressão da carta geral do Estado.

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIv1:IR.
José de Carvalho Lopes
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel

DECRETO-LEI N. 1.453, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especialde Cr$ 17.471,50.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. 1 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 17.471,50 (dezessete mil quatrocen-
tos e setenta e um cruzeiros e cinqüenta centavos), para ocorrer
ao pagamento de despesas com as obras de reparos do prédio do
forum de Carandaí realizadas em 1944

E.Z.
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Art. 2. 9 - Revogam-se as disposições em conftário, entrando
o presente Decreto-lei cm vigor na (lata de sua l)UblicaÇão.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1945.
Nisio Bi'is'r.t DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
António Mar/ins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
António Mourão Giiinrarães
Ioga Vitoriano Piincnlel

DECRETO-LEI N. 1.454, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945

Dispõe sôbre a posse dos prefeitos municipais

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. Os prefeitos municipais poderão tornar posse pe-
rante os juízes de direito das comarcas a que pertencerem os mu-
nicípios, apresentando para êsse fim o título de nomeação ou me-
diante comunicação do Secretário (lo Interior, lavrando-se o res-
pectivo Uri-no no livro destinado á poss.-, dos serventuários da jus-
tiça.

Art. 2. Do têrmo de posse será enviada cópia devidamente
itutenticada, para o necessário registro, ao Departamento de Assis-
tência aos Municípios.

Art. 3.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na da sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 5 (le dezembro ele 1945.

Nisio BATISTA na Ouvam.
Antônio Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José (te Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.455, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945

Oficializa o Curso de A perfeiçownenlo dos Funcionários Municipais.

O Interventor Federal no Estado ele Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:	 -

Art. 1. - Fica oficializado o Curso de Aperfeiçoamento dos
Funcionários Municipais, criado em virtude do disposto nos arts.
2., letra "p", do decreto estadual 11.280, de 28 de março de 1934,
e 83, n.° 13, da lei estadual 183, ele 2 de dezembro de 1936, e re-
gulamentado pela portaria n. 9 25, baixada pelo Secretário (lo In-
terior em 22 de novembro de 1943.

Parágrafo único Se se tornarem necessárias modificações
na atual organização do Curso, poderá o Secretário do Interior
baixar as necessárias portarias.
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Ad. 2. --- O Curso terá 1 Diretor, 1 Secretário, 1 auxiliar e
2 serventes, (te livre nomeação do Govêrno (lo Estado, e tantos pro-
fessôrcs quantos foreni necessários, designados pelo Secretário cio
Interior e escolhidos entre funcionários (te reconhecida capaci-
tlade técnica, pertencentes ao quadro da Secretaria

Parágrafo único - O Diretor, o Secretário, o auxiliar e os ser-
'entes elo Curso ele Aperfeiçoamento elos Funcionários Municipais,

terão vencimentos anuais iguais aos dos Diretores, Chefes (te Secção,
4.°s oficiais e serventes da Secretaria do Interior, respectivamente,
.e os professôres perceberão a gratificação de Cr$ 30,00 por aula
dada, exceção (los de dactilografia, que perceberáo apenas Cr
20,00.

Art. 3Q - Revogadas as disposições em contrário, entrará o
pi'esnt' Decreto-lei em vigor a partir de 1. (le janeiro (te 1946.

Palácio ela Liberdade, Belo 1-lorizonte, 5 (te dezembro (te 1945.
Nisjo B\risrA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Maiiins Vilas Boas
António Mourão Guimarães
lago Vi/ariano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.456, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1915

Transfere cargos na Secretaria (Ia Agricultura

O Interventor Federal no Estado (te Minas Gerais, no uso ele
.suas atribuições legais, decreta

At-t. 1. -- Ficam transferidos (lo quadro suplementar (te
pessoal elo Instituto Químico Biológico (to Estado, a que se refere
o art. 8.", 1., do Decreto-lei n.° 797, ele 8 de outubro (te 1941,
para o quadro geral ele pessoal permanente da Secretaria da Agri-
cultura. indústria, Comércio e Trabalho, baixado como o Decreto-
lei n." 194. de 24 de março ele 1939, 2 cargos (le segundo oficial e
1 (le terceiro oficial

Art . 2.' --- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
-O presente Decreto-lei em vigor na data (te sua publicação

Paiacio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, aos 5 (te dezembro de
1945.

Nísio B.vri%TA na OLivionA
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Vieira Braga
António Martins Vilas Boas
lago Vitoriano l'imentel	 ---1
José (te Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.457, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 350.000,00.
O Interventor Federal no Estado (te Minas Gerais, no uso de

suas atribuições legais, decreta:

IN
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Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o Crédito especial de trezentos e cinqüenta mil
cruzeiros (Cr 350.000,00) para ocorrer a despesas de instalação e
aparelhamento do Departamento de Eletricidade, criado pelo De-
creto-lei n.9 1.389, de 17 de outubro (lo 1945.

Art. 2.9 Êstc Decreto-lei terá sua vigência cessada em 31 de
dezembro de 1946.

Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na da sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de1945.
Nismo BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Mourão Guimarães
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
lago Vitoriano Pirnen!el
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.458, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945.

Autoriza o prefeito de Belo Horizonte a conceder iun carneiro ge-
minado ao Carmélio N. S. Aparecida.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 -- Fica o prefeito (to município de Belo Horizonte au-
torizado a conceder, gentis, ao Carmnélio N. S.  Aparecida, com sede
nesta Capital, um carneiro geminado no Cemitério do Bomfim.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando.
êste decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de dezembro (Te 1945.
Nisio BATISTA DE OUvEIHA.
Antônio Vieira Brag(j.
Antônio Marfins Vilas Bóas
António Mourão Guimarães.
lago Vitoriano Pinienlel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.459, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945.

Abre, pela Prefeitura de Belo Horizonte, créditos suplemenlares naimportância de Cr$ 16.000.662,60, às verbas que especifica.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de

suas atribuições legais, decreta

Art. 1. -- Ficam abertos, pela Prefeitura de Belo Horizonte,
créditos suplementares na importância de Cr$ 10. 060. 662,60 (dezes-
seis milhões, sesssenta mil seiscentos e sessenta e dois cruzeiors e
sessenta centavos) às verbas abaixo especificadas, cio orçamento vi-
gente:
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20 -- - 2 Secretaria	i\latt(ial Perianenle
20	3 Secretaria - - Material de Consumo
20	4 Secretaria - Pronto Pagamento
26	1 Insp. (lo Material	Pessoal Variável
32	1 Insp. da Tesouraria - Pessoal Variá

vel........................
93 - 1 Insp. da Receita - Pessoal Variável
41 - 1 Insp. Técnica - Pessoal Variável
42	1 Insp. da Fiscalização	Pessoal Va-

riável ......................
42	3 Insp. da Ficalização	Material de

Consumo ....................
43 - 1 Insp. de Obras - Pessoal Variável
43	3 Insp. de Obras -- Conserv	calç.

asfalto .....................
43	4 Insp. de Obras - Pavimet	vias

públicas ....................
43 - 4 Insp. de Obras - Canalização do

Arrudas ....................
43 -- 4 Insp. de Obras - Serviços diversos
44 - 1 Insp. da Limpeza - Pessoal Va-

riável ......................
51	1 lnsp. de Águas e Esgotos - Pessoal

Variável ....................
51	3 Insp. de Águas e Esgotos - Material

de Consumo ..................
53	1 Mercado	Pessoal Variável .
60 - 1 Serv. de Educ. Saúde - Pessoal Va-

riável	....................
60 -- 3 Serv. (Te Educ. e Saúde	Material de

Consumo ....................
64 - 2 Hospital Municipal	Material Perma-

nente......................
64	3 Hospital Municipal	Material de

Consumo ..................
67 - 2 Lar dos Meninos - Material Perma-

nente ......................
67 - 3 Lar dos Meninos	Material de Con-

sumo	....................
75 - 1 Insp. de Obras da Pampulha - Pes-

soal Variável ..................
75	3 Insp. de Obras da Pampulha - Mate-

rial de Consumo ..............
78	1 Serviços Adjudicados	Pessoal Va-

riável ......................
84 - 4 Divida Pública - Juros da dívida

flutuante ...................
93 - O Encargos Diversos - Adicionais a

funcionários chefes de família .
96 - 4 Encargos diversos - Publicações
96 - 4 Eancargos diversos - Eventuais -

Cr$

50.000,00
90.000,00

110.000,00
30.000,00

20.000,00
70.000,00
45.000,00

470.000,00

50.000,00
120.000,00

680.000,00

1.200.000,00

2.247.162,60
600.000,00

2.100.000,00

100. 000,o0

310.000,00
66.000,00

286.000,00

30.000,00

650.000,00

185.000,00

90.000,00

120.000,00

830.500,00

550.000,00

86.000,00

2. 000.000,00

220.000,00
120.000,00

2.225.000,00

"I	4&
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Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando.,
este decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Vieira Braga.
António Martins Vilas Bóas.
Antônio Mourão Guimarães.
lago Vitoriano Piinentel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.460, DE 5 de DEZEMBRO DE 1945.

Cria cargos no Serviço Radiolelegrófico do Estado.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. - Ficam criados no quadro do pessoal do Serviço Ra-
diotelegráfico do Estado mais os seguintes cargos: seis (6) radiote-
legrafistas de 1.' classe; cinco (5) radiotelegrafistas de 3' classe; dois
(2) radiotelegrafistas de 4.' classe; cinco (5) radiotelegrafistas de 6.'
classe; três (3) estafetas de 1.' classe; três (3) estafetas de 2.' classe;
uni (1) idmoxarife; dois (2) técnicos de montagem e consertos e
uiri (1) escriturário.

§ 1.° - Serão de mil cruzeiros (Cr$ 1 .0000,00) mensais os ven-
cimentos (los técnicos e do almoxarife e de oitocentos cruzeiros (Cr$
800,00) os vencimentos mensais do escriturário.

§ 2. - Os vencimentos dos demais cargos serão os da legisla-
ção vigente.

Art. 2.' .- Fica aberto o crédito especial de Cr 463.580,00 (qua-
trocentos e sessenta e três mil quinhentos e oitenta cruzeiros) para
ocorrer às despesas decorrentes deste decreto-lei, o qual vigorará até
31 de dezembro de 1946.

Art. 3.° - Revogam-se ás disposições em contrário, entrando._
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Vieira Braga.
Antônio Martins Vilas Bôas.
Antônio Mourão Guimarães.
lago Viloriano Piinentel.
José de Carvalhq Lopes.

DECRETO LEI N.' 1.461, de 5 DE DEZEMBRO DE 1945.

Abre à Secretaria do Interior o crédito suplementar de Cr$ ......
2.267.608,90.

O Intevertor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas.;
atribuiçõe legais, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito suple-
mentar de Cr$ 2.267.608,90 (dois milhões duzentos e sessenta e sete
mil seiscentos e oito cruzeiros e noventa centavos), ás seguinte ver-
bas do orçamento vigente:

004-80-094	 Cr
..................764.446,80

007-80-204....................24927940
010-80-244 .....................15.990,00
018-80-214 ....................1.212.385,80
021-80-014 .......................25.506,90

2.267.608,90
Ar'. 2: . -- ite Vogani-se 1S (!iSj)OSições CIII contrário, entrandoo pesen te decreto-lei ciii vigor na data de sua publicação.
Plúcio da Liberdade, eni Belo horizonte, aos 5 de dezembro de

1943.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
A til ônio Vieira Braga.
António Martins Vilas Bôas.
ri iitô jiio 41h)t1IãO Guiniorãeg
lUfJO Viloriano Pii,meitel.
José (ir Lai'ailio Lopcs

DECh1i ;-LEI N." 1.462, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945.

Abre d Srcietariu (ias Finanças o crédito suplementar (ir Cr$ .
3.190.753,40.

O Intcrven Ioi F'e(ieral no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais decreta:

Art . 1.0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito sii-
plementar de Cr$ 3. 190. 753,4() (três milhões cento e noventa ruil
setecentos e cinqüenta e três cruzeiros e quarenta centavos), às se-
gunie; vrrbas do ureamnciito vigente

	

031-80-124 .................. CP$	1 .777.548,00

	

09-80-094 ..................Cr	664.225,40

	

048-80-574 ..................Cm'	748.980,00

	

Cr$	3. 190.753,40
AO .	ivogam-sc às disposições em contrário, entrando o

Presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

1945 P
. alácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
lnlónío Martins Vilas Boas.

Antônio Vieira Braga.
.lntônjo Mourão Guiniímrãcs
lago Vztoiiano Pimnentel
José de Carvalho Lopes.

E
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DECRETO-LEI N. Q 1 .463, DE 5 DE DEZEMBRo DE 1945.
Abre à Secretaria dada Educacão e Saúde Pública o civdito

lar dede Cr 1.156.353,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gemia, no uso deSuas atribuições legais, decreta
Art . 1. '  Fica aberto ir Secretaria (ia Educacõo e Saúde Pú-

blica o crédito suplementar' de Cr$ 1.156.353,00 (um milhão cento
e cinqüenta e seis mil trezentos e ciqüenta e três cruzeiros), às se-
guintes verbas do orçamento vigente:

070-80 (094) .................Cr$	1,073,3530007480 (364) ................Cr	83.000,00

C $	1.156.353,00
Ai'l, 2.° - Revogamse as disposições cru contrário, entrando o

presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

1945.Palácio da Liberdade, cnn Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Piinente/.
Antônio Vieira Braga.
Antônio Moi/ias Vilas Boas.
Antônio Mourão Gujnia,àes
José (1e Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.464, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria, da Agricultura, lnsdús/r ja, Comércio e Trabalho,o crédito suplementar (te Cr$ 3.117.588,40.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais no uso de suas
atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 3.117.588,40
(três milhões cento e dezessete mil quinhentos e oitenta e oito cru-
zeiros e quarenta centavos), A verba 053-80-094 do orçamento vi-
gente.

Art . 2.	Revogam-se às disposições cm contrário, entrando o
presente Decreto-lei eni vigor na (lata de Sua

1945.	
publicaçóo

Palácio da Liberdade, cru Belo Horizonte, aos 5 de dezembro ((e

Nisio BATISTA DE OuvEm,t
António Mourão Guimaxões
Antônio Vieira Braga.
Antônio Mar lias Vilas Boas.
lago Viloniano Pimenlel
José (te Carvalho Lopes.

DECBETOJJI N.° 1.465, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945.

Fixa o quadro do pessoal do lias pital Municipal e dos Postos de Saúde
Municipais, (ta Prefeitura de Belo IIori:onlc'.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, iio uso (tesuas atribuições legais, decreta:'

 -

Art. 1.0 Será o seguinte o quadro do pessoal efetivo do lias-
pUnI Municipal e doa Postos de Saúde Municipais, da Prefeitura (te
Belo horizonte:

1 Diretor ....................Cri	30.960,00.
2 Chefes de Serviço ii Cr$ 24. 120,00 . . Cr$	48.240,00.

11 Médicos Assistentes A Cr' 19. 800,00 . . Cri	217.800,00.
12 Chefes de Postos A Cr 18.000,00 . . . . Cr	216.000,00.
5 Cirurgiões-dentistas A Cri 12.240,00 . . Cri	61 .200,00.

Art. 2.	Os Serviços Médicos da Prefeitura obedecerão ao Re-
gulamnento anexo, que fica aprovado com o presente Decreto-lei.

Art. 3v - Este Decreto-lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro
de 1946, revogadas As disposições emcontrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de dezembro de
1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga.
António Marfins Vilas Boas.
Antônio Mourão Guinnarães
lago Vitoriano Pinnentel.
José de Carvalho Lopes.

Regulamento do Serviço de Saúde da Prefeitura Municipal de
Belo horizonte

1) O Serviço Médico da Prefeitura, subordinado à Inspetoria
de Educação e Saúde, compreendendo todos os Postos, Assistências,
Laboratórios, será centralizado no Hospital Municipal, sua sede, fi-
cando o Diretor efetivo dêste corno chefe do mesmo.

2) O Diretor tem ampla autonomia na organização e distri-
buição dos serviços e horários de funcionamento.

3) - O Diretor do Serviço receberá mensalmente um adianta .-
alento necessário para a manutenção do Hospital e pagamento do
pessoal contratado.

4) - A classificação dos médicos será feita pelo Sr. Prefeito,
mediante proposta do Diretor.

5) - Os lugares de Diretor efetivo, e vice-diretor, em comissão,
do Hospital, de acôrdo com o quadro anexo, deverão recair em
atuais médicos cio Hospital.

(;) Os médicos são classificados em três categorias : - che-
fe de serviço do Hospital, assistente e chefe de l'ôsto, com os venci-
Incritos e gratificações discriminados no quadro anexo.

a) - o chefe de serviço constitui o fim da carreira;
b) - os chefes de clínica serão assistentes, em comissão, in-

dicados pelo Diretor, não tendo êles direito a qualquer vantagem
econômica, além dos vencimentos normais;

e) - a transferência de lugares, sempre por conveniência de
serviço, será feita pelo Sr. Prefeito, por- proposta do Diretor;

d) - a substituição provisória de caráter urgente, assim como
escala de plantões é atribuição do Diretor do Serviço.

7) - A admissão de médicos para as vagas que se verifica-
rem, obedecerá sempre ao critério de ser considerado o lugar de-
chefe de Pôsto a etapa inicial da carreira.
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8) - O Diretor poderá designar um dos seus auxiliares para os
serviços externos, quais o de fiscalização dos Postos.

9) - O quadro do Serviço se comporá
a)	dos médicos do Hospital, Postos, Assistências Populares,

Laboratórios e bacteriologistas;
1)) - dos microscopistas e auxiliares de laboratórios;
e) - dos cirurgiões-dentistas;
d) - dos enfermeiros e parteiras;
e) do pessoal da administração.
10) - Os demais serventuários serão contratados pelo Diretor,

com aprovação do Inspetor de Educação e Saúde.
11) - Para a admissão de assistentes especializados será ne-

cessáriaa prova de que os candidatos tenham reconhecida cepa-
cidade para a especialidade a que se destinam, para o que será ecin-
pre ouvido o Diretor do Serviço.

12) O Diretor tem liberdade de ação para admitir, sem ônus
para a Municipalidade, médicos ou pesquisadores que interessarem
ao Serviço.

13 - Fica o Diretor encarregado da elaboração do Regimento
Interno do Serviço de Saúde, que será aprovado pelo Sr. Prefeito.

João Gusniaiz Júnior

DECRETO-LEI N. 1 .466, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945	4
Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 479,80

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de-
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito especial
de Cr$ 479,80 (quatrocentos e setenta e nove cruzerios e oitenta
centavos), para pagamento de adicionais de 10% ao primeiro tenen-
te Mário Marques de Oliveira, relativos ao período de 25 de agôsto
a 31 de dezembro do corrente ano.

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de dezembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
António Vieira Braga.
Antônio Martins Vilas Boas.
Antônio Mourão Guimarães.
lago Vitoriano Pimentel.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.467, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre (i 	das Finanças o crédito especial de Cr$ 40.000,0

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta .i

Art. 1. Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), para pagamento
da subvenção concedida à Escola Superior de Agricultura (te La-
vras, nos exercícios de 1943 e 1944.

Art. 2.v	Revogam-se as disposições em contrário, entrando.
ste Decreto-lei cm vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de dezembro de 1945.
Nisso BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Martins Vilas Boas.
Antônio Vieira Braga.
António Mourão Guimarães.
lago Viloriaiio Pinientel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1 .468, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr 570,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 . 0 Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 570,00 (quinhentos e setenta cruzeiros), para pa-
gamento de despesas feitas me exercícios anteriores ,como segue

Cr$
Geraldo Martins da Costa ....................100,00
Floripes Patrício Carmo ......................65.00
Maria Augusta dos Santos ....................405,00

570,00

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário. entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 (te dezembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Vieira Braga.
Antônio Martins Vilas Boas.
Antônio Mourão Gzsirnarües.
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.469, DE 6 DE DEZEMBRO DE 145

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr* 1 . 933,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso d
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria (las Fhianças o crédito es-
pecial de Cr$ 1.933,00 (mil novecentos e trinta e três cruzeiros), para
pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores, como se-
gue

:11
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Cr$
Aureliano Jerônimo dos Santos	 515,00
Ileráclides Leite Ferreira ....................60,00
Wilson de Sonsa ........................278,00
Leondina de Sá Lacerda ......................1.080,00

1.933,00
Art. 2."	Revogani-se as disposições em contrário, entrando

êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 6 de dezembro

de 1915.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Mar/ins Vilas Boas.
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guiniarãc's
lago Vitoriano Pirnen te!
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.470, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Trabalho o cré-
dito esoecicil de Cr$ 374.750,00

0 Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 374.750,00 (trezentos
e setenta e quatro mil setecentos e cinqüenta cruzeiros), para paga-
mento à Companhia Marconi Brasileira, proveniente de aquisição
ele um rádio-difusão para a Rádio Inconfidência.

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 6 ele dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Mourão Gaiinarães
António Marlins Vilas Boas.
Antônio Vieira Braga
Jugo Vitoriwio Piineiztcl
José de Carvalho Lopes.

- 189 -

trezentos e dez cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento ii
Emprêsa Nacional ele Melhoramentos Limitada, proveniente de ser-
viços executados na Usina do Gafanhoto.

Ari. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação, tendo sua vi-
gência cessado em 31 de dezembro ele 1946.

Palácio da Liberdade, Clil Belo Horizonte, aos 6 de dezembro.
de1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
laqo Vitoriano Pinientcl .

DECRETO-LEI N. 1.472, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria (Ia A(JJiculllii'o, ili(IÚSIJ'IU, Comércio e Trabalho,,
o crédito especial de Cr$ 2. 449,00.

O Interventor Federal no Estado ele Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 2.449,00 (dois mil
quatrocentos e quarenta e nove cruzeiros), para pagamento de des-
pesas feitas com reparos no prédio do Pôsto (te Monta de Leopol-
dina, no exercício de 1942.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário, entrando êstc
Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 6 de dezembro de
1945.

Nísio BATISTA DE OImvEm.t
António Mourão Guiinarães
Antônio Martins Vilas Boas	 '..
Antônio Vieira Braga
lago Viloriaimo Pimenlel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.473, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

DECRETO-LEI N. 1.471, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945	 Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito suplemen-
-	 lar de Cr$ 16.421.210,00, a diversas verbas do orçaniento vigente.

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 917.310,80

	

	 O Interventor Federal no Estado ele Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

	

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de	1	 Art. 1.0 - Fica aberto, à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
suas atribuições legais, decreta	 hlica, o crédito suplementar ele Cr$ 16.421.210,00 (desesseis nu-

	

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas	 lhões quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e dez cruzeiros),.

	

o credito especial de Cr$ 917.310,80 (novecentos e dezessete mil	 às verbas de Pessoal do Orçamento vigente Cr$ ................



de que trata o Decreto-lei n. 1.297, de 29 de abrilano.

1 .000.000,00 à verba 10, para atender ao aumento de
15.088.096,00 à verba 3, Cr$ 333.114,00 à verba 4 e
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vencimentos
do corrente

Cr$	...........

Art. 2.9 - Fica a Secretaria das Finanças autorizada a fazer
a distribuição do crédito acima pelos diversos Departamentos e
Serviços (las Secretaria da Educação e Saúde Pública.

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

1915. Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 6 de dezembro de

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pim ente!
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guiiiwrãc,
José de Carvalho Lopes

DECRETOLEI N. 1.474, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

'rorroga a vigência do Decreto-lei 1.363, de 14 de setembro de
1945

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. -- Fica prorrogada, até 31 de dezembro de 1945, a vi-
gência do Decreto-lei 1.363, de 14 de setembro do corrente ano.

Art. 2.	Revogamse as disposições em contrário, entrando
-êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de dezembro de 1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio, Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.475, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, o
crédito especial de Cr$ 6.000,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.° - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 6.000,00 (seis mil
cruzeiros), para pagamento de despesas de instalação do respectivo-titular.
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Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de dezembro de 1945.
Nísio BATISTA »E OLIVEIRA
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Marlins Vilas Boas
António Vieira Braga
10(10 Vitoriano Pimenlel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.476, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 6.000,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), para pagamento de des-
pesas de instalação do respectivo titular.

Art. 2.9	Rvogam-se as disposições em contrário, entrando o
presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 (le dezembro de 1945.
Nísio BATISTA DE OuvEut
António Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guiznarães
Jogo Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.477, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 1.933.600,00.

O Interventor Federal no Estado (te Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Artigo 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 1 .933.600,00 (um milhão novecentos
e trinta e três mil e seiscentos cruzeiros), para pagamento de des-
pesas com a conclusão das obras (lo Edifício e montagem do Hos-
pital Militar.

Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário, entrando
éste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação, tendo a sua
vigência cessada em 31-12-1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de dezembro
de 1945.

L	

Nísio BATISTA DE OLmvEIn.x
José de Carvalho Lopes
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga	 . ._
Antônio Mourão Guimarães	 .
icojo Vitoriano Pimc'ntel	 .
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DECRETO-LEI N. 1 .478, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945	 Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de	c presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

 b 1 ib erdade TO1,-.	 .Cr$ 6. 000,00.

1H

O interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso dt
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi
cas, o crédito especial de Cr$ 6.000,00 (seis ruil cruzeiros), par.
pagamento dc despesas de instalação do respectivo titular.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entran(li
o presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, ti (te dezembro d2 1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
António Marlins Vilas Boas
António Vieira Braga
António Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel

DECRETO-LEI N. 1.479, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria o cargo de cirurgião no Jiospilal-Colónia de Oliveira e fixm;
vencimentos.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso dc
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 - Fica criado, no quadro do pessoal da Diretoria de
Saúde Pública, o cargo de cirurgião do Hospital-Colônia de Oh
veira, com o vencimento anual de Cr$ 13.096,44.

Art. 2.° Éste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu.
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, ti de dezembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Piinentel
António Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.480, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1945

£J&0JflI., U LL1	LLCIIIIJSIJ L&W

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
António Mar! ins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.481, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza a Prefeitura de Lagoa Santa a realizar operação de crédito

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Ad. 1.0 Fica a Prefeitura de Lagoa Santa autorizada a con-
trai i. com estabelecimento (te crédito nacional um mútuo da impor-
táncia de Cr$ 600.000,00 rara execução do serviço de eletricidade,
refumna e abertura de rodovias, construção de prédios para esco-
la e para instalação dos serviços municipais e elaboração de plano
(le urbanismo.

Parágrafo único - O mútuo poderá ser contraído pelo prazo
máximo de 15 anos à taxa de 8 1/o e pagável em prestações semes-
trais, não excedentes de Cr$ 35.828,90.

Art. 2. - Na escritura da hipoteca poderá a Municipalidade
oferecer como garantia bens de sua propriedade e a renda do ser-
viço de eletricidade.

Art. 3.° - A Prefeitura poderá resgatar antecipadamente, qual-
quer prestação ou amortizá-la, com a correspondente redução dos
juros avançados.

Art. 49	Revogadas as disposições em contrário, entrará o
lresente Decreto-lei em vigor' na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
.4ntônio Vieira Braga.
António Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guirnarões
lago Vitoriano Pimentel
José de CaroalJo Lopes.

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 18.000,00
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de

suas atribuições legais, decreta
Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-

cial de Cr$ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros), para pagamento de
despesas de instalação, sendo Cr$ 6.000,00 para o Interventor Fe-
deral, Cr$ 6.000,00 para o Secretário cio Interior e Cr$ 6.000,00
para o Chefe de Polícia.	

i

DECRETO-LEI N. 1.482, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza doação de terreno à Legião Brasileira de Assistência

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica o Govêrno cio Estado de Minas Gerais, autori-
zado a doai-, à Legião Brasileira de Assistência, um terreno com a
área de 14.400 m2, situado nesta Capital, no quarteirão número 43,
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da 12.' secção urbana, compreendido entre as ruas Gonçalves Dias,
Bernardo Guimarães, Uberada e avenida Contôrno, para constru—o
da Maternidade planejada por aquela instituição.

Art. 2.° ----Os bens doados reverterão ao patrimônio do Estado,
sem indenização, se, por qualquer motivo, não forem cumpridas as
finalidades desta lei.

Art. 3.' -- Revogam-se as disposições em contrário, efltI'afl(lO
o presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua nublicacão.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dczenibro de 1945.

Nisto BATISTA DE O1.IvErnA
António Martins Vilas J3cas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1. 483, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Fixa o efetivo e os vencimentos do pessoal da Guarda Civil

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. Fica aprovado o quadro que acompanha êste Decre-
to-lei relativo à fixação do pessoal efetivo da Guarda Civil do Estado
e respectivos vencimentos.

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1945.

Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
António Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Piinenlel
José de Carvalho Lopes

QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 1 . O , DO DECRETO-LEI

N. 1.483, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945
Quadro (lo pessoal

Secção Administrativa
(Efetivos)

1 Chefe de Secção	
Cr$

..................17.412,00
3 Segundos Oficiais, a Cr$ 12.372.00 ........37.116,00
4 Terceiros Oficiais, a Cr$ 9.474,00 ........37.896,00
1 Porteiro de 1.0 classe ................6.828,00

Intendência
(Efetivos)

1 Intendente ......................12.372,00
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Serviço Médico
(Efetivos)

.1 Médico	..........................
1 Dentista de 1 .	classe ................

Corpo de Guardas
(Efetivos)

6 Chefes de Divisão a Cr$ 9.474,00 ........
13 Fiscais de 1.0 classe, a Cr$ 8.340,00 ......
26 Fiscais de 2.0 classe, a Cr$ 6.828,00 ......
200 Guardas civis de 1.0 classe, a Cr$ 5.292,00
300 Guardas civis de 2.0 classe, a Cr$ 4.816,80
250 Guardas civis (te 3.' classe, a Cr$ 4.500,00

Gratificações
Ao Superintendente ....................
Ao Inspetor-geral ....................
Ao Subinspetor ....................
Ao intendente, para quebras ..............

Total ..........................4.124.196,00

r
Verbas consignadas no orçamento para aquisição de material,

oquipam(n o, ele., destinadas à Guarda Civil (Departamento (te
Lompras)

Cr$
Verba 50 ---- Móveis, inaqu 1 nários e aparelhos . 25. 000,00
Verba 16 --- Armamento e munições ........5.000,01)
Verba 18 - Encomendas à Imprensa ........40.000,00
Verba 19	Expediente e Utensílios ........35.000,00
Verba 20 - Fardamentos, calçados e equipa-
mentos..........................600.000,00

Verba 46	Material Médico e Dentário ......40.000,00
Verba 49 - Medicamentos ..............55.000,00

Total ..........................800.000,00
Resumo

Pessoal ..........................4.124.196,00
Material ..........................800.000,00

Total geral ......................4.924.196,00

DECRETO-LEI N. 1.484, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito suplementar de Cr$ 100.000,00,
à verba 009-08 (250) do orçamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito su-
plementar de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), à verba 009-08
(250), do orçamento vigente.

qq

15.270,00
15.270,01)

56. 844,00
108.420,00
177.528,00

1.058.400,00
1.445.040,00
1.125.000,00

4.800.00
3.600,00
1.200,00
1.200,00
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Art. 2 - Revogam-se as disposiçoes em contrario, entranchs
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro de
1945.

Nisio BATISTTA CE. Ouvrn.
António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
António Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pi,n ente!
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.485, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 588.00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso d
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es
pecial de Cr$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito cruzeiros). uar
pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores.

Art. 2. 9 - Revogam-se as disposições em contrário. entrand':
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezeinbrc
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Vieira Braga
António Marfins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pirnentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.486, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1 . 489,Oft

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 1. 489,00 (um mil quatrocentos e oitenta e nove cru-
zeiros), para pagamento ao Sr. José iProcópio de Jesus, proveniente
de despesas feitas em exercícios anteriores.

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 7 de dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pinmentel
José de Carvalho Lopes.

d
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DECRETO-LEI N. 1.467, DE 7DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 552,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito es-
pecial (te Cr$ 552,00 (quinhentos e cinqüenta e (tais cruzeiros), para
pagamento ao Sr. Inácio Cândido Rodrigues, proveninte de despesas
feitas cm exercícios anteriores.

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 7 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE Ouvnm.
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pim ente!
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.488, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abie d Secretaria do Interior, o crédito suplementar de Cr$ .......

100.000,00 à verba 006-08 (070), do orçamento vigente.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de

suas atribuições legais, decreta
Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria do Interior, o crédito su•

plementar de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), à verba 006-03
(070) do orçamento vigente.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1. 489, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito suplementar de Cr$ 9.448.115,20
a diversas verbas do orçamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria do Interior, o crédito su-
plementar de Cr$ 9.448.115,20 (nove milhões quatrocentos e qua-
renta e oito mil cento e quinze cruzeiros e vite centavos), às diversas
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Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 2.559.469,40
(dois milhões quinhento e cinqüenta e nove mil quatrocentos e ses-
senta e nove cruzerios e quarenta centavos), às diversas verbas, de
Pessoal do Orçamento vigente, sendo Cr$ 438.712,80 à verba 3, Cr..
1.907.423,00 à verba 4 e Cr$ 213.333,60 à verba 10, para atender
ao aumento de vencimentos de que trata o Decreto-lei n. 9 1.297, de
de 29 de abril do corrente ano.

Art. 2. - Fica a Secretaria das Finanças autorizada a fazer a
distribuição do crédito acima pelos diversos Departamentos e Ser-
viços da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 3.	Revogam-se as diposições em contrário, entrando
êste iiecrcto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 7 de dezembro de 1945.
Nísmo BATISTA DE OLIVEIRA
niôiiio Mourão Guiinarães

AnLóoo Manias Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Jugo Vitoriano Pinieiitel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1. 492, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre d Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito suplementar
de Cr$ 25.000,00 à verba 70-67 (994)

O Interventor Federal no Estado mie Minas Gerais, no uso de
suas atrPuições legais, decreta

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pública
o crédito suplementar de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros),
á verba 70-67 (994), do 'orçamento vigente.

Art. 2.° - Revogam-se as dipsoções em contrário, entrando
êsic Decreto-lei em vigor na data de sua puiblcação.

Palácto da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro
de 1945.

NísIo BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vi/oniano Pinen1el
Antônio .Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
António Mourão Giuma.rãcs	 -
José de Carvalho Lopes.	 -:

DECRETO-LEI N.' 1.493, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito suplernerm-
lar de Cr 60.000,00 a verbas do orçamento vigente

L

O interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso (te
suas atribuições legais, decreta
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verbas de Pessoal do Orçamento vigente, sendo Cr$ 2.324.360,00 à.
verba 3. Cr$ 127.663,20 à verba 4, Cr$ 789.976,00 à verba 5, Cr$
3.719.520,00 à verba 6, e Cr$ 2.486.596,00 à verba 10, para atender
ao aumento de vencimentos de que trata o Decreto-lei a. 1 .297, de
29 de abril do corrente ano.

Art. 2. - Fica a Secretaria das Finanças autorizada a fazer a
distribuição do crédito acima pelos diversos Departamentos e Ser-
viços da Secretaria do Interior.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando.
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1945.
Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Manias Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimeniel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.490, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945
Abre à Secretaria das Finanças o crédito suplementar de Cr$

5.629.925,60 a diversas verbas do orçamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais. no uso de-
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito su-
plementar de Cr. 5.629.925,60 (cinco milhões seiscentos e vinte e
nove mil novecentos e vinte e cinco cruzeiros e sessenta centavos),
às diversas verbas de Pessoal do Orçamento vigente, sendo Cr
3.691.417 60 à verba 3, Cr$ 601.174,40 à verba 4 e Cr$ 1.337.333,60,
a verba 10, para atender ao aumento de vencimentos de que trata
o Decreto-lei n. 1.297, de 20 de abril do corrente ano.

Art. 2.° Fica a Secretaria das Finanças autorizada a fazer a dis-
tribuição do crédito acima pelos diversos Departamentos e Serviços
da mesma.

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei ciii vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1945..

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N .1.491, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, o
crédito suplementar de Cr$ 2.559.469,40 a diversas verbas do or-

çamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de-
suas atribuições legais, decreta
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Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde ú-
blica o crédito suplementar (te Cr 60.000,00 (sessenta mil cruzei-
ros), a diversas verbas do orçamento vigente, como segue

Cr$

	

077-08 (400)	......................30.000,00

	

(994)	......................3.000,00
077-80 (404) ......................10.000,00

	

034-67 (994)	.........................000,00

	

091-69 (414)	.......................i.000,00

6G.000,00
Ari. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro

de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pimeiilcl
Antônio Marfins Vilas Boas
Aulónio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.494, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria de Educação e Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 4.712,70

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0	Fica aberto ã Secretaria cia Educação e Saúde Pú-
blica o crédito especial de Cr$ 4.712,70 (quatro mil setecentos e
doze cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de adicionais de
10% às seguintes professôras do ensino primário

Cecilia de Freitas Lobato, professôra de 1.
classe de Vila de Leandro Ferreira, município
de Pitangui, relativos ao período de 25 de ou-

Ester Janguta, professôra de 1.' classe cio grupo

Gabriela Nogueira Mendonça, professôra de 1.

Jos' Coelho de Lima, diretor do grupo escolar

Margarida da Silva Santos, diretora do grupo es-

classe do grupo escolar "Deminzos flebiano

a 31 de dezembro de 1944 ..............
relativos ao período de 16 de julho de 1942

escolar de Arcado, relativos ao período de

colar "Francisco Fernandes", de Oliveira,

tubro a dezembro de 1944 ................

22 de novembro e 31 de dezembro de 1944 .

julho de 1943 a 31 de dezembro de 1944 .

de Conselheiro Lafaiete, relativos ao período
de 27 de agôsto a 31 (te dezembro de 1941 .

de Nova Era, relativos ao período de 24 de

1.700,10

1 .037,70

153,70

('.r$

48,40

61,60
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Maei a Libânia da Silva Chantal, professôra de 1.0
classe do grupo escolar (te Ouro Fino, rela-
tivos ao período de 14 de agôsto (te 1940
a 31 de dezembro de 1944 ............1.711,20

4.712,70
Art. 2.	Revogam-se as diposições ciii contrário, entrando

êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
Palácio cia Liberdade, eia Belo Horizonte, aos 7 de dezembro

de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Jugo Viloriono Pinientel
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.495, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito suplemen-
tar de Cr$ 713.032,60, a diversas verbas do orçamento vigente

O Irierventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito suplementar de Cr$ 713.032.60 (setecentos e treze mil
e trinta e dois cruzeiros e sessenta centavos), às diversas verbas de
Pessoal do Orçamento vigente, sendo Cr$ 19.952,80 à verba 3,
Cr$ 226.412,00, á verba 4 e Cr$ 266.667,20 à verba 10, para atender
ao aumento de vencimentos de que trata o Decreto-lei n. Q 1.297, de 29
de abril do corrente ano.

Art. 2.	Fica a Secretaria das Finanças autorizada a fazer
a distribuição do crédito acima pelos diversos Departamentos e
Serviços da Secretaria da Viação e Obras Públicas.

Art. 3,0 —Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1945.
Nisto BATISTA DE OLIVEIRA

José de Carvalho Lopes
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pini ente!

DECRETO-LEI N. 1.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito suplementar
de Cr$ 373.000,00, à verbas do orçamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas

Fi9

atribuições legais decreta	

iIiIIÍÍÍlllIlll1



1À1
Nisso BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Mourão Guimarães
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
lago Vitoriano Pmentel
José de Carvalho Lopes.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes
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Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito suplementai' de Cr$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três.
mil cruzeiros), às seguintes verbas do orçamento vigente

Cr

096-08 (070) ..........................7.000,00
097-08 (820) .......................... 185.700,00
098-08 (870) ..........................180.200,00

373.000,00

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua 1)ublCação.

Palácio tia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel

DECRETO-LEI N. 1.497, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito suplementar de Cr$ 32.500.000,00, a verbas do orçamento

vigente

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indúslria
Comércio e Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 32.500.000.09
(trinta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), às seguintes
verbas do orçamento vigente

Cr$

057-64 (544) ......................7.500.000,00
067-64 (574) ......................25.000.000,09

32. 500. 000,00

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando,
o presente Decreto-lei cm vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro,
de 1945.
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DECRETO-LEI N. 1.498, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1945

Transfere cargos no Serviço Radiotelegráfico do Estado

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. Ficam transferidos para o quadro do pessoal efetivo
os cargos (te chefe de oficina e de empregado de oficina do quadro
suplementar do Serviço Radiotelegráfico 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, 7 de dezembro de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
itntônio Marfins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.499, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza a venda de lotes à Sociedade Brasileira de Edueaçõo e con-
tém outras providências.

O Interventor Federal no Estado de Minas, Gerais no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 . 0 Fica a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte auto-
rizada a vender à Sociedade Brasileira de Educarão, independente-
mente de hasta pública, os lotes ns. 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, e 23 do quar-
teirão 7, (Ia "Cidade Jardim".

Art. 2.9 O preço da venda será estipulado por metro quadra-
do, de acôrdo com o dispôsto no artigo 1.0 do Decreto-lei Federal
n. 5.657, de 8 de julho de 1943.

Art. 3.° Prevalecerão, relativamente, aos terrenos referidos no
arligo 1 . 0 , tôdas as condições e encargos constantes tios artigos 2. 1 e
3., do Decreto-lei n. 1.141, de 26 de agôsto de 1944.

Parágrafo único - Poderá a Socitdade Brasileira de Educação
permutar qualquer dos lotes mencionados no artigo 1 .0 por outros
situados no mesmo quarteirão e já arrematados por terceiros, trans-
ferindo-se para os lotes que assim adquirir os encargos e condições a
que alude o artigo 3.1.

Art. 4 1'	Éstc Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de dezembro (te
1945.
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DECRETO-LEI N. 1.500, DE 8 D!,"DEZEMBRO DE 1945

.Eleva o adicional concedido a funeioiidrios chefes (te família pela
Prefeitura Municipal de São Lourenço.

O Interventor Federal no E;lado (te Mirins Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 - Fica elevado para 7ii (sete por cento) o adicional
concedido nos funcionários chefes (te família da Prefeitura Munici-
pal de São Lourenço, pelo Decreto-lei n. 1 .015, de 23 de dezembro
de 1943.

Art. 2. Ao funcionário casado cuja mulher viva às suas ex-
pensas e não seja servidora (Ia União, do Estado, do Município ou de
entidades autárquicas, será concedido o abono de 7 </" (sete por cento)
sôbre os vencimentos de seu cargo.

Art. 3•0	Revogadas as disposições eia contrário, entrará
ste Decreto-lei em vigor a 1.° (te jaflciio de 1916.

Palácio da Liberdade, Belo Ilorizonir, 8 de dezembro de 1945.

Nisio Bx'I'IsTA DE Oi.ivam.
Antônio Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas

Antônio Mourão Guimarães
Jugo Vitoriano Piinentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.501, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1945

Dispõe sóbre vencimentos e sakírios do pessoal da Prefeitura Muni-
cipal (te São Lourenço.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, (lecreta

Art. 1. 0 - Os vencimentos e salários (lo pessoal da Prefeitura
(te São Lourenço, abaixo discriminado, passam a ser os seguintes:

Cargos	 Vencimentos anuais
Cr$

Secretário ............................15.840,00
Chefe d0 Serviço de Contabilidade ..........15.840,00
Contador ............................12.000,00
Almoxarife ..........................5.400,00
Arquivista ..........................6.000,09
Agente Municipal de Estatística ............6.840,00
Chefe do Serviço de Fazenda............19.020,00
Auxiliar ............................10.200,00
Fiscal Geral de Rendas ..................10.200,Qt
Fiscal de Rendas de 1.0 classe..............5.400,00
Enfermeira ..........................3.600,00
Guarda Sanitário ......................1.800,00
Chefe do Serviço de Obras ..............19.020,00
Auxiliar do Dactilógrafo ....................4OQ,0O
Fiscal Geral de Obras ..................8.400,00
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Salários mensais
Cr

Encarregado do serviço de água e esgotos ........600.0
Encarregado (lo serviço (te eletricidade ........1 .000.00
Auxiliar do serviço de eletricidade ..........600,00
Encarregado do serviço de limpeza pública ......500.00
Encarregado do Matad curo ................600,00
Encarregado do Mercado ...................
Encarregado do Cemitério ................40(

2.	Revogadas as disposições em contrário, er
êste Decreto-lei em vigor a 1 . 0 (te janeiro de 1916.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 (te dezembro de

Nisio BATISTA DE Or.IvEmA
Antônio Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Mourão Guinwrães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.502, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza a aquisição de imóvel pela Prefeitura Municipal de São
Lourenço.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1 . 0 - Fica a Prefeitura Municipal de São Lourenço auto-
rizada a adquirir, até a importância de Cr 15.000,00, um terreno
Para a construção do novo Cemitério Municipal.

Art. 2.° - Revogadas as disposições eia contrário, entrará
êste Decreto-lei em vigor a 1.0 de janeiro de 1946.

Palácio cia Liberdade, Belo horizonte, 8 de dezembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas
António Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimenlel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.503, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1945

Aul.oriw aquisição de material permanente pela Prefeitura Municipa
(te São Lourenço.

0 Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 . 0 - Fica a Prefeitura Municipal de São Lourenço auto-
rizada a adquirir, mediante concorrência pública ou administrati-
va, material permanente para as seis serviços, podendo dispender
para êsse fim, até a importância de Cr$ 85.000,00.

Funções



w
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íArt. 2.° - A despesa a que se refere o artigo anterior, cor-
rerá por dotação orçamentária própria, flO exercício de 1946.

Art. 3.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-lei em vigor a 1.° de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de dezembro de 1945.
Nisso BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mouão Guiinaiães
lago Vitoriano Pimeiztel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.504, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1945
Aumenta o auxílio concedido ao delegado civil de polícia pela Pre-

feitura Municipal de São Lourenço.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1 .0 - Passa a ser de Cr$ 300,00 mensais o auxílio con-
cedido ao delegado civil de polícia, local.

Art. 2.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará
£ste Decreto-lei em vigor a 1.0 de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de dezembro de 1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentei
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.505, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria e denomina escolas pela Prefeitura Municipal de São Lourenço

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - Fica criada, no Município de São Lourenço, uma -
escola noturna, localizada no centro urbano, cota a denominação de
Prefeito Bráulio Vasconcelos.

Art. 2.1 As escolas municipais, situadas nos bairros S.
Lourenço Velho, Cafundó e Carioca, terão as seguintes denomina-
ções: Prefeito Humberto Sanches, Prefeito Rafael Cirigliano e Pre-
feito Gastão Braga, respectivamente.

Art. 3.° - - Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-lei em vigor a 1.0 de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, Bem Horizonte, 8 de dezembro de 1945..
Nisso BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Iourão Guimarães
lago Vitoriano Pimen fel
José de Carvalho Lopes
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DECRETO-LEI N. 1.506, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1945

Suprime e cria cargos de professor na Prefeitura Municipal de São
Lourenço.

O Interventor Federal rio Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

A t. 1 . 0 --- Ficam extintos, no quadro do pessoal da Prefeitu-
ra Municipal de São Lourenço, oito cargos de professor rural e de
escolas noturnas e oito de professor adjunto.

Art. 2.° Ficam criados, no quadro do pessoal da Prefeitu-
ra Municipal de São Lourenço, os seguintes cargos de professor com
os vencimentos indicados:

CARGO
	

Vencimento anual

CR$
professóres de 1.0 classe de escolas rurais e noturnas a 4.200,00

8 professôres de 2.0 classe de escolas rurais a .. .. .. 3.360,00
4 professôres adjuntos de escolas rurais a . . . . . . . . 2.400,00

Art. 30 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
ste Decreto-lei em vigor a 1.° de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de dezembro de 1945.

Nisso BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimen lei
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.507, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1945

Suprime e cria cargos na Prefeitura Municipal de São Lourenço.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0	Fica suprimido, no quadro do pessoal da Prefei-
tura Municipal de São Lourenço, o cargo de Porteiro contínuo.

Art. 2.° - Ficam criados, no quadro do pessoal da Prefeitu-
ra Municipal de São Lourenço, os seguintes cargos e funções, com
os vencimentos anuais e salários mensais indicados:

Cargo	 Vencimento anual
CR$

Chefe cio Serviço do Patrimônio ............	12.000,00
Auxiliar dactilógrafo (Secretaria) ..........	5.400,00
Auxiliar contador ....................	8.400,00
Porteiro ..........................	5.400,00
Contínuo ........................	3.600,00

ri,
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DECRETO-LEI N. 1.509, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre ó Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho o
rrédilo especial de Cr (300 .000,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decrcta

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de seiscentos mil cruzeiros
(Cr 600.000,00), para ocorrer a despesas com estudos da Central
Elétrica de Fêcho do Funil.

Art. 2. - Êste Decreto-lei terá sua vigência cessada em 31
de dezembro de 1946.

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
ês!e Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palbcio (la Liberdade, cm Belo horizonte, 10 (la dezembro de
1915.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA	 1
Antônio Mourão Guimarães

.1 nlónio IlJavlins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
iO(O Vitoriano Pirnetilel
José de Carvalho Lopes

4

DECRETO-LEI N. 1.510, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre crédito especial à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comér-
cio e Trabalho.

O Interventor Federal no Estado de Minas Cai-ais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1 . 0 Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial (te um milhão trezentos e de-
zoito mil trezentos e cinco cruzeiros (Cr$ 1.318.305,00), para ocor-
rer ao paganicnto de material de precisão destinado ao aparelhamen-
to da Instituto de Tecnologia Industrial.

Parégrafo único	O crédito a que se refere êste artigo vigorará
até 31 de dezembro de 1946.

Ari. 2.1	Ëste Decreto lei entrará em vigor na (lata (Ia sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de dezembro de
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Mourão Guimarães
António Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
lago Vitoriano Pimen fel

José Carvalho Lopes
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Função	 Salário mensal
CR$

Encarregado da estação de tratamento e elevatório	800,00
Auxiliar da estação de tratamento e elevatório . .	500,00

Art. 3•0 -- Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-lei em vigor a 1.0 de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de dezembro de 1945.

Nísio B.vrlsTA DE OLIVEIRA

Antônio Vieira Braga
António Martins Vilas Boas
Antônio !latirão Guimarães
lago Vil oriano Pimen.lel
Jc.s é Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.508, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1945

Oficializa o Curso de Especialização da Secretaria das Finanças.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, decreta:

Art. 1. - Fica oficializado o Curso de Especialização da Se-
cretaria das Finanças, mantido pelo artigo 13 do Decreto-lei
n. 743, de 23 de outubro de 1940, e regulamentado pela Portaria
n. 703, de 21 de fevereiro de 1941.

Parágrafo único - Às modificações que se tornarem necessárias
na atual organização do Curso far-se-ão mediante Portaria do Secre-
tário das Finanças.

Art. 2. 1 - O Curso terá um Diretor, um Secretário e uni au-
xiliar, nomeados pelo Govêrno do Estado e escolhidos dentre os
funcionários de reconhecida competência técnica, pertencentes ao
quadro da Secretaria, da mesma forma que os professôres, quantos
forem necessários, designados pelo Secretário das Finanças, além de
dois serventes, nomeados de acôrdo com a legislação vigente.

Parágrafo único - O Diretor, o Secretário, o auxiliar e os ser-
ventes do Curso de Especialização da Secretaria das Finanças terão
vencimentos anuais iguais aos dos Superintendentes, Chefes de Sec-
ção, quartos oficiais e serventes da Secretaria das Finanças, respec-
tivamente, e os pi-ofessôres perceberão a gratificação de Cr$ 30,00
por aula dada, excetuados os de dactilografia, que perceberão ape-
nas Cr$ 20,00.

Art. 3•9 - Lste Decreto-lei entrará em vigor a partir de 1.0
de Janeiro de 1946, revogadas as disposições em contrário.

Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de dezembro de
1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
António Mourão Guimarães
Ioga Vitoriano Pimenlel
José de Carvalho Lopes 1
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DECRETO-LEI N. 1.511, DE 10 DE DEZEMBRO 1)E 1945

Abre, à Secretaria da Educação e Saúde Pública, o crédito especial de
Cr$ 6. 000,00.

O Interventor Federal no Estado (lo Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria cia Educação e Saúde
Pública, o crédito especial de Cr1 6.000,00 (seis mil cruzeiros), para
pagamento de despesas de instalação (lo respectivo titular.

Art. 2.° --- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de dezembro de
1945.

Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pimenlel
António Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.512, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito suplementar
(te Cr$ 1.858.159,00,

OInterventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribiuções legais decreta:

Art 1.0 Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas, o crédito suplementar de Cr$ 1 .858.159,00 (um milhão oitocen-
tos e cinqüenta e nove cruzeiros), à verba 096-80 (074), do orçamen-
to vigente.

Art. 2.1 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Palácio da Liberdade, cio Belo Ilomizonte, 10 de (lo'Lcmh1'O dc
1945.

Nisto BATISTA DE OI.IvIoRA
José de Carvalho Lopes
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Atôujo Mourão Guiinarães
lago Vitoriano Pirnentel

DECRETO-LEI N. 1.513, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, o
crédito especial de Cr 73.141,40.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no USO de SUflS

.irtibuições legais, decreta:

Art.  1 . - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Industria,
'C011lúrclO e Trabalho, o crédito especial (10 CrS 73.141,40 (setenta
e [rés mil cento e quarenta e um cruzeiros e quarenta centavos),
para pagamento à Cia. Marcon i Brasileira, poi' fornue Suou los feitos
à Rádio Inconfidência

Art. 2.' -- Revogam-se as disposições eia contrário, entrando
o pre sente Decreto-lei eia vigor na (lata de sua publicação

Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte. aos 10 (te dczclfll)I'o
(te 1945.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, decreta

Art. 1.0 Ficam transformados em grupos escolares as es-
i'oL reunidas de Alto dos Menezes, Cidade Ozanam, Vila Celes-
te Império e Vila Paraíso, na Capital.

Art. 2. --- Fica criado m grupo escolar na Vila Maria Bra-
sil ina, (1111 Belo Horizon te, com a denomina( ão (te "helena Pena"

Art. 3•Q	Os grupos escolares a que se refere o artigo 1.
ter	as seguintes denomin ações

Alto dos Menezes -- "Ana Cintra"
---Cidade Ozan ----"S . Vicente (te Paulo".

Vila Celeste Império --"Professor Morais".
Vila Paraíso --- 'Artur Joviano"

• 4. --- Será instalado a 15 (te janeiro de 1946, e funciona-
-rã ('0100 noturno, o grupo escolar "Adalberto Ferraz", criado na Ca-
Puni pelo Decreto-lei n. 9.671, (te 3 de setembro (te 1930.

.\rt. 5.' ---- Ficam criados,no quadro do pessoal do ensino
J)Fi mário da Capital, seis lugares (te diretor (te grupo escolar, seis
(te )ortejro (te 2.' classe, e quarenta e oito (te servente de 2. 1 classe.

Art. 6." -- - Consideram-se instalados, desde a (lata da posse
(lIs iespecl ivuus diretoras, os grupos escolares "Augusto (lo Lima",
"Cristiano Machado", "Maurício Murgel", "Pandi á Calógeras",
"Padre ,Josê Anchieta", "Tito •l"ulgêncio" e o anexo à Granja-Escola
'.J oào Pio hei mo'', todos (la Capital.

Art. 7Y - Para fazer face ao pagamento do pessoal a que se
refere o  50, fica aberto o crédito especial de Cr$ 366.320,09
(trezentos e sessenta e seis mil trezentos e vinte cruzeiros), que vi-
gorirã até 31 (lo dezembro de 194(5.

r	

Nisio IIA'l'ISI'A 1)11 OLIVEIRA
1 iilonw Mourao Guimar ães	 o.

António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
laqo T,'i(oriano l'imentel
José (te Carvalho Lopes

DFCBETO-LEI N. 1.514, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1945

T1a1:lforma eia grupos escolares escolas reunidas da Capital e con-
téni outras provi(léncias
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Art. 8.° - Êstc Decreto-lei entrará em vigor na data de su
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de dezembro de
1945.

NisIo BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Piine,ilel
António Mar Uns Vilas Boas
António Vieira Braga
António Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.515, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1945

Revigora o dispositivo do decreto n. 11.775, de 19 de janeiro de
1945.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em visto os dispositivos da legislação do
ensino secundário vigente no País, decreta:

Art. 1.0 -- Os professôres dos Colégios e Ginásios, catedráti-
cos ou não, que regerem aulas extranumerárjas durante o ano perce-
berão, nos períodos de férias escolares, a mesma remuneração men-
sal que houverem recebido por aquele trabalho nos outros meses,
na conformidade do art. 2.° do tlec. 11.775, de 19 de janeiro de
1935.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 (lias do mês de,
dezembro de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
iaçyo Viloriano Pirnentel
António Vieira Braga
António Martins Vilas Boas
.4 nlônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.516, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1945

Reorganiza o Instituto de Tecnologia industrial e contém outras
disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1° - O Instituto de Tecnologia Industrial, diretamente.
subordinado ao Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho, terá a organização que lhe é dada neste Decreto-lei.

Art. 21 - O Instituto de Tecnologia Industrial tem por fina-
]idade

a) estudar, experimentar e aplicar métodos e técnicas de
expicração, preparo e emprêgo de matérias primas convenientes. -
à indústria em geral e aos serviços do Estado;

,1_i,) - -

F

h) ser o órgão oficial (lo Estado nos ensaios de matérias;
• e) exercer a função de órgão metrológico estadual, de acôrdo

oui o que dispõe a legislação federal;
d) auxiliar a formação de técnicos em assuntos industriais,

.pronovcn(lO cursos e estágios;
•	e) divulgar, por meio de boletins, as iniciativas industriais,

e científicas (ie interêsse para a economia do Estado.
Parágrafo único - Cabe ao Instituto realizar
a)	trabalhos (le rotina, como tais CoIlsi(1Cr0(IaS as aplicações

aos processos nornializados para a caracterização dos produtos
ii('1ustrias, sob remuneração, mediante taxas fixadas no seu re-

ginicnto;
h) estudos e pesquisas visando a alcançar novos produtos

quimicoS ou industriais, bem como a fixação de novas técnicas
DLI processos (le fabricação;

e) trabalhos de cooperação, no sentido do desempenho de
atribuições que lhes possam ser direta ou indiretamente conferidas
pelas legislações federal e estadual;

(1) pesquizas sôbre os problemas tecnológicos solicitadas por
repartições oficiais, pela Federação das Indústrias e por outros
inlc:cssados;

e) colaboração com a Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas no sentido (te se fixarem especificações, métodos de ensáios
e normas;

f) especialização, por meio de cursos, publicações e estágios,
e profissionais em atividades industriais, nota(lameflte dos alunos

e (liplOfliando dos (11 V('rSOS CIIrSOS da Esc' a dc Engeiilia ria
da Universidade de Minas Gerais.

Art. 3 1	O Instituto de Tecnologia Industrial terá um Di-
retor de livre nomeação tio Governador tio Estado e, como órgão
orientador, um Conselho Técnico Consultivo.

§ 1 - O Conselho Técnico Consultivo constituir-se-á de seis
membros, sendo

1 Representante da Escola de Engenharia da Universidade de
Minas Gerais;

1 Representante (ia Secretaria da Agricultura;
1 Representante da Federação das Indústrias;
1 Representante da Secretaria (ia Viação;
1 Representante (Ia Sociedade Mineira de Engenheiros;

•	1 Representante da Sociedade Mineira de Agricultura.
§ 2 - O mandato do Diretor será de quatro anos.
§ 30
	O mandato do Conselho Técnico Consultivo será de

quatro anos, sendo renovada sua metade de dois em dois anos. A
primeira renovação se fará por sorteio.

§ 4 - As atribuições do Diretor e do Conselho Técnico Con-
sultivo serão determinadas no Regimento do Instituto, a ser apro-
vado pelo Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 4° - O regime de trabalhos no I.T.I. será o de tempo
integral para determinadas funções, a critério do Diretor.

Parágrafo único - Ao Diretor caberá deliberar relativamente
ao regime de trabalho.

Art. 59 - O Instituto será constituído de Setores e Serviços
auxiliares.L § P - Os setores serão os seguintes

a) Química Tecnológica;
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b) Geologia e Minas;
e) Meta )urgia;
d) Materiais de Construção;
e) Física Tecnológica;
f) Combustíveis e Motores Térmicos;
g) Estabilidade das Construções;
li) Indústrias Têxteis.

2' -- Cada setor terá as secções necessárias ao estudo dos
problemas distintos que lhe forem atribuídos.

§ 3' - São os seguintes os serviços auxiliares
a) Secção Administrativa

1 - Secretaria;
II - Contabilidade;

III ---- Almoxarifado;
IV -- Portaria;
b) Documentação e divulgação

1 - Biblioteca;
II --- Arquivo e Documentação;

III -- Publicações;
IV	Serviço Fotográfico.
§ 40 -- Ficarão sob imediata subordinação da Secção Admi-

aistrativa todos os serviços auxiliares acima descritos.
Art. 6' - Fica aprovado o seguinte quadro do pessoal efe-

tivo do Instituto, com os vencimentos mensais adiante fixados:

Cr$
1 Diretor (engenheiro) ............3.600,00
1 Assistente do Diretor (engenheiro ou quí-
mico), a3.000,00

8 Tecnologistas (engenheiros ou químicos, a	3.200,00
26 Tecnologistas Assistentes	(engenheiros ou

químicos), a ..................2.800,00
20 Assistentes (engcnL'iros ou químicos), a .	2. 000.00
1 Chefe da Secção Administrativa, a ..	 2.400, 00
5 Chefes de Serviço Auxiliares, a ......1.800,00
2 Topógralos, a ..................1 .500,00
10 Preprauores..................1.000,00

§ 1 -- Os cargos, todos isolados, serão preenchidos de acôrdo
com as necessidades do serviço.

§ 2 - O pessoal extranumerário do Instituto será admitido
à medida das necessidades do serviço, no limite da respectiva
verba, mediante proposta do Secretário da Agricultura e aprovação
do Chefe do Govêrno.

§ 3'	O Diretor não poderá dispensar os extranumerários
cujos ser-viços se tornarem desnecessários.

§ 4. Os cargos de tecuologista e de assistente poderão ser
providos também com agrônomos, nas funções compatíveis com seu
titulo.

Art. 7' - Os vencimentos do pessoal efetivo e extranumerário
sujeito a tempo integral serão os dos respectivos quadros, acres-
cidos de 50 %.

Art. 8' - Fica aberto o crédito especial de dois milhões

een(a e nove mil oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta
centavos (Cr$ 2.079.866,40), para atender às despesas decorrentes
(lêste Decreto-lei, o qual vigorará no presente exercício e no exercício
(te 1946.

Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
l)ec! eto-Iei cm vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de dezembro de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
António Mourão Guiinarães
Antônio Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
lago Vitoriano Plinentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N' 1.517, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1945

Abie à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito espe-
cial de CiS 26.600,10.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
sua:- atribuições legais, decreta

Art. 1' Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde
Pública o crédito especial de .Cr$ 26.600,10 (vinte e seis mil
seiscentos cruzeiros e dez centavos), para pagamento aos srs.
A. J. DINIZ & Cia., proveniente de fornecimentos feitos à Di-
retoria de Saúde Pública.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horzizonte, 12 de dezembro de
194i.

--
Nísio BATISTA DE Oi.IvEmRA
logo Viloriano Pinientel
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga	 o
Antônio Mourão Guirnarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N' 1.518, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 68.095,70.

O Interventor Federal 110 Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1' - Fica aberto à Secretaria de Educação e Saúde Pú-
blica o crédito especial de Cr$ 68.095,70 (sessenta e oito mil no-
venta e cinco cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de
despesas feitas em exercícios anteriores, como segue:

'Ã hÉ,
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A. J. Diniz & Cia.
Laboratório fle Biologia Clínica Ltda.....
Farmácia Santo Expedito ..............
M. Paulino & Cia.....................
Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais ........
Gaetarii & Cia. Ltda...............
Antonini. Savassi & Cia. Ltda ........

P. C. Mota.....................
J. A. Cordeiro & Cia.............
Carlos Dandalo D'orse ..............
Oficina-Escola "Alfredo Pinto" ..........
Oficina-Escola "Alfredo Pinto" ........
Antoninj Savassi & Cia Ltcla...........
J.	Martins	....................
Nilo Lima ....................
José Luiz Raso & Irmãos ............
Vitor Meireles de Carvalho ..........
Carlos Quilici & Irmãos ............
Carlos Quilici & Irmãos ..............
Carlos Quilici & Irmãos ..............
L. Claro Boa Morte ................
Dary Berncrdo ..................
Gelásio de Sonsa Pereira ............
Prefoitura Municipal de Oliveira ........

Amarílio Cabra! Mota ............
Carlos Coelho de Almeida ............
Olímpio Fernandes ..................
Dr. Artur Reis ....................
Romeu Abreu ..................
Casa Ferreira Ltda.................

68.095,70

Art. 2 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horzizonte, 12 de dezembro de
194i.

Nísio BATISTA DE Ouvcmn.
fogo Vitoriano l'irnentel
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
António Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N Q 1.519, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 3.283,40,

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atrIbuições legais decreta

Art. 1 Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Ci$ 3.283,40 (três mil duzentos e oitenta e três cru-
zeiros e quarenta centavos), para pagamento de adicionais de
10% ao major Luiz Pereira relativos ao período de 23 de junho
de 1945 à 31 de dezembro de 1946.

Art. 2 Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação, cessando
sua vigência em 31 de dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE Oi.ivEmn.
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
António Mourão Guimarães

-.	lago Vitoriano Pinientel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N 9 1.520, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1.904,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. P Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 1.904,00 (mil novecentos e quatro cruzeiros), para
pagamento de adicionais de 10 % ao primeiro tenente Leonídio
Dias Pereira, relativos ao período de 15 de agôsto de 1945 à 31
de dezembro de 1946.

Art. 2 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êstc Decreto-lei em vigor na data de sua publicação, cessando
sua vigência em 31/12/1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OuvErn.
António Vieira Braga
António Martins Vilas Boas
António Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pinmenlel
José (le Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1 .521, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 2.000.000,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de

Cr$
3. 295,20

600,00
400,00
51 0,00

1. 10(;,5o
2.240,30

730,90

3.881,70
2.406,40

336,00
1.978,50

61,30
1.419,90
2.598,60
3.164,50
3.344,80
3.771,00

15.350,00
3.650,00
3.400,00

920,00
2.393,00

966,50
700,00
160,00

7.434,00
273,00
448,60
260,00
215,00

bbik
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cruzeiros), para o pagamento de despesas com a construção e con-
servação (te cadeias, fóruns e quartéis.

Art. 2	O presente Decreto-lei terá sua vigência cessada
em 31 de dezembro de 1946.

Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
.t nlónio Mourão Guinwrdes
lago Vitoriano Pirnentel.

DECRETO-LEI N° 1.522, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1 .
O Interventor Federal no Estado (te Minas Gerais, no us

de suas atribuições legais, decreta
Art. 1 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito e

Ot3cial de Cr$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinqüenta cruzeiros)
para pagamento ao Sr. Frederico Carlos Dressier. professor de gi
nástica da Oficina-Escola "Alfredo Pinto", proveniente de grau
fica—,-w concedida e relativa ao período de agôsto de 1944 a agõsi
do corrente ano.

Art. 20	Revogam-se as disposições em contrário, entrand
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de dezeabri
1945.

Nísmo BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.523, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1 .545,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso (te
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 1 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
ciai (te Cr$ 1.545,00 (mil quinhentos e quarenta e cinco cruzei-
ros), para pagamento ao Sr. Geraldo Ferreira, proveniente de des-
pesas leitas em exercícios anteriores.

4lá,

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Anlônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guixnaiães
lago itoriano Piinenlel
.José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.9 1.524, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria 2 cargos de motorista no quadro efe tivo da Chefia de Polícia
O Interveutor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de

suas atribuições legais, decreta
Art. 1° - Ficam criados no quadro de pessoal efetivo da Chefia

de Policia dois lugares (te motorista, com os vencimentos mensais
de Cr$ 930,00 (novecentos e trinta cruzeiros) cada um.

Parágrafo único - Os atuais motoristas, a serviço da Chefia
de Polícia, poderão ser aproveita(IOS nos cargos criados no artigo
anterior.

Art. 2 Para pagamento de vencimentos do pessoal a que
se refere o art. 1, neste e no próximo exercício, fica aberto o
crédito especiai de Cr 22.320,00, que vigorará até 31 de dezembro
de 1946.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
éste Decreto-lei em vigor a 15 de dezembro corrente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de dezembro
de 1945.

Nisso BATISTA DE OLIVEIRA

r	

Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guiniarães

-	Jugo Vitoriano Pimentel
José Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 0 1.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza alienação de imóvel pela Prefeitura de Caxambu

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art . 1.0	Fica a Prefeitura Municipal de Caxanibu autorizada,
a alienar em basta pública, pelo lance mínimo de Cr$ 2.000,00,.
um lote de terreno com a área de 9,229 m2, localizado nos fundos
do "Grande Hotel", daquela cidade, à rua dr. Vioti.

Parágrafo único --- O imóvel (te que trata êstc artigo confronta
com propriedades da Prefeitura, de Juscelino Vieira Machado, viúva.
Delfim Ramos, Joaquim Lopes de Sousa e de lonas Guedes.

bL
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Art. 2."	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
ste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro
de 1945.

Nisio B'mrs'i'.. mw OLIVEIRA
António Vieira Braga
António Martins Vilas Boas
.4iitdimio Mourão Guimarães
lago Viloriano Pinu'ntcl
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.528, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1945
Cria uni cargo de médico na Oficina-Escola "Alfredo Pinto"

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
'suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.° - Fica criado, na Oficina-Escola "Alfredo Pinto", o
cargo de médico, com os vencimentos de Cr$ 18.000,00, anuais.

Art. 2.1 - Para ocorrei' ao pagamento dos vencimentos do
cargo a que se refere o artigo 1.", neste e no próximo exercício,
fica aberto o crédito especial de Cr$ 18.750,00.

Art . 3."	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êstc decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de (1CZCU1-
bro (te 1945.

NisIo Bvrisui DE OLI\'1nn
Antônio Vieira Braga
Antônio Marlins Vilas Boas
Au tónio Mou;ãa Guinar'ãcs
lago Vitoriano Pinicuitel
.Jo.';é de Carvalho Lope

DECRETO-LEI N. 1.529, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1945
Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 300.000,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso (te
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.9 - Fica aberto à Secretaria das Finanças, o crédito
especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para paga-
mnento (le vencimentos (los cargos criados pelo Decreto-lei n. 1 .424,
artigo 11.9 , de 30 de novembro de 1945.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação, cessando sua
vigência em 31 de dezembro (te 1946.

Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de-
19 4,5 .

Nisio BATI STA DE Om.ivmnju
Antônio Martins Vilas Boas
António Vieira Braga

Antônio Mourão Guimarães
Jogo Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes
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Art. 2 1 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OuvcInA
António Vieira Braga
António Marlins Vilas Boas
António Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimenlel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1,526, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1945

Institui lugares gratuitos em estabelecimentos oficiais.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1° -.- Ficam instituídos lugares gratuitos nos Colégios
Estaduais (te Belo Horizonte, Barbacena e Uberlândia, no Ginásio
Mineiro de Oliveira, na Escola Técnica de Comércio de Sete Lagoas
e nas Escolas Normais Oficiais, até o limite de 10 % (dez por cento)
sôbre o coeficiente da matrícula de alunos em cada série do
cursos dêsses estabelecimentos.

Art. 21 - Conceder-se-á gratuidade aos alunos que, mediante
atestado fornecido por juiz vitálicio, provarem condição de po-
breza e, através (te melhores notas nos exames de admissão ou
promoção, demostraremn decidido pendor para as ciências e letras.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decrct-lei em vigor na (lata (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLmvEmn.
lago Vitoriano Pimen lei
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
A nlónic, Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.527, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1945

Tra nsfere verbas orçamentárias na Secretaria do Interior.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1°	Fica transferida na Secretaria cio Interior, a im-
nortância de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), sendo Cr$
:3o.000,00 da verba 009-67 (994) e Cr$ 70.000,00, da verba 014-67
(994) para a Nerba 007-67 (994), cio orçamento vigente.

-r
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Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito suplementar de Cr 161.000,00
(cento e sessenta e um mil cruzeiros), à verba 53-72 (991), do or-
çaluento vigente.

Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 14 de dezembro
de 1945.

Nisto BA'ris'rA DE OLlvE1R.
.1 utônio Mourão Guimarães
António Mar/ijis Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
lujo Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1 .533, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria cia Educação r Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 25.310,20

O Interventor Federal no Estado (Te Minas Gerais, no Liso de
suas atribuições legais, decreta:	-

Art. 1. --- Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica o crédito especial de Cr$ 25.310,20 (vinte e cinco mil trezen-
tos e dez cruzeiros e vinte centavos), para pagamento de diárias,
despesas (te transporte e fornecimento de material funerário, re-
lativos ao exercício de 1944, aos seguintes credores:

Agenor Alcantara ................
Artur Reis ........................
Amilcar Xavier de Gouveia ............
Amazilio Aguiar ....................
Arnaldo Soares de Sá ................
Aquiles Giovanardi ..................
Amanho Cabral Mota ................
Artur Mendonça Chaves ..............
Alcides Aragão ....................
Amador Vitor cia Silva ................
Abraão Salomão ....................
Alberto Nunes de Carvalho ............
Diquez da Costa Guimarães ............
Domingos Cleirientino Oleto ............
Edmundo Lana ..................
Francisco Teresa da Costa ..............
Genaro Henriques ................
1 leu nique Furtado Portugal ............
Heitor Peixoto Toledo ............
Henrique Den Dopper ..............
Irineu Lisboa .....................
João Teles Rarreto ................
.JO:K) lT	i	le latila i\lc(l	la	..........

Cr$.
130,00

1 .000,00
665,00
8000

375,Ou
160,00
165,00
50,00

315,00
270,01)

1 .620,00
160,0o
80,00

1 .000,00
30,00
70,00

410.0))
50,00

1.100,01)
645,00
125,0(1
90,00

804,21)
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DECRETO-LEI N. 1.530, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1945
Abre à Secretaria cia Agricultura, Indústria e Trabalho o crédito

especial de Cr$ 110.000,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. Fila aberto à Secretaria (ia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 110.000,00 (cento
e dez mil cruzeiros), para pagamento de dois caminhões destina-
dos à Usina Central de Leite.

	

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na (lata (le sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de dezem-
bro de 1945.

Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mar/ins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga

lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N." 1.531, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1945
Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

o crédito especial de Cr$ 250.000,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no liso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria
Comércio e Trabalho, o crédito especial (le Cr 250.000,00 (du-
zentos e cinqüenta mil cruzeiros), para ocorrer ao pagamento de
despesas com as obras de adaptação de um prédio da Escola Supe-
rior de Agricultura de Viçosa, para o ensino de indústrias rurais
e química agrícola.

Art. 2. 9 Revogam-se as disposições em contrário, entrando
ê"Ee Decreto-lei em vigor tia (lata de sua publicação, cessando suavigência em 31 de dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro
de 1945.

Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
A n ióiiio Mourão Guiiiorjie,s
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga

lago Vitoriano Pirnentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.532, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1945
Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,

o crédito suplementar de Cr$ 161 .000,00, à verba 53-72 (994)

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:



380,00
150,00
200,00
100,00
220,00
270,00
480,00
375,00
500.00
1 00,C0
550,00
150,00

75,00
560,0í)
400,00
120,00
720,00

2.170,00
710,00
190,00

2. 400,00
396,00

3.400,00
880,00
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«Joaquim Betini .
Joaquim Alves da Costa ............
José Augusto Monteiro da Silva ........
José Batista dos Reis ................
José dos Santos Novais ..............
José Bernardes da Silva ............
José Jonas Gonzaga ................
José Máximo Pereira Filho ............
Lair Gonzaga ....................
Maria Mendes de Sé ................
Magno Carmo ....................
Murilo Drumond de Saies e Silva ........
Nelson Junqueira de Barros ............
Orestes 1)ini ....................
Raimundo Dias de Araújo ............
Rubens Alves Gontijo ..............
Raimundo Tiburcio Henriques ..........
Raimundo da Glória Caldeira ..........
Sebastião de Brito Figueiredo ..........
Uiisses Druinond ..................
Valério Teixeira de Resende ..........
Antônio A.ugusto Ribeiro ..............
Caixa Beneficente dos Internados na Colônia

"Santa Isabel" ..................
Paulo do Prado Brandão ..............

25.310,20

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro
de 1945.

Nísmo BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pim ente!
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Anh5nio Mourão Guiinarãe&
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.534, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre O Secretaria das Finanças o crédito especial de
Cr$ 248.000,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uzo de
suas atribuições legais, decreta:

Art. l.'--Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito espe-
cial de Cr$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil cruzeiros),
para aquisição, pelo Departamento de Compras e Fiscalização, de
veículos destinados aos serviços da Diretoria de Saúde Pública.
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Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação, cessando sua
vigência em 31 de dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de dezembro de
1945.

-	Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pim ente!
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.535, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1945

bre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 60.000,00

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica o crédito especial de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros),
para pagamento de despesas com a publicação da "Revista do
Ensino".

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação, cessando sua
vigência em 31 de dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Piinentel
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.536, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 600,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros), para pagamento a
Devanir Vieira Sobral, agente fiscal, proveniente de despesas de
transporte feitas no exercido de 1944
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Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em coutrmi'io, cntranio
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de dezembro
de 1945.

r
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Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário,
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação,
sua vigência em 31 de dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de
de 1945.

entrando
cessando

dezembro

Nismo BATISTA DE OLivEmn.
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga

António Mourão Guinmoiães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.537, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1945

.tiitoriza o contrato de oito dentistas escolares e abre crédito es
pecial à Secretaria da Educação e Saúde Pública.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art . 1."	Fica a Diretoria de Saúde Pública ,Au
torizada a

contratam' os serviços de oito dentistas escolares, sendo cinco para
a Capital e três para Juiz de Fora.

ArE. 2 - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 147.810,00
Para pagamento de remuneração aos dentistas a que se refere o
artigo anterior neste e no próximo exercício, cessando a vigência
dêste emédito a 31 de dezembro de 1946.

Art. 30 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
âste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Pahmcio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de dezembro
de 1945.

Nísmo BAIIs-IA DE OLIvEIIIA

lago Vitoriano Pinmentel
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga

António Mourão Guin;orães
José de Carvalho Loj,es

DECRETO-LEI N.° 1.538, DE 15 DE' DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria (Ia interior o crédito especial de Cr$ 2.340,90

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 1 -- Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 2.340,90 (dois mil trezentos e quarenta cruzeiros
e noventa centavos), para pagamento de adicionais de 10% da Lei
213, de 1937, artigo 10, ao capitão Pedro de Freitas Santos, re-
lativos ao período de 27 de agôsto de 1945 a 31 de dezembro de
1946.	

j

Nísmo BATISTA DE OUvEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas

Antônio Mourão Guimarães	 T

lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.539, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1945

--Concede favores aos funcionários chefes de família pela Prefeitura
de Cainbuquira.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1° - Ao funcionário que fôr chefe de família conce-
der-se-á, mensalmente, um abono de cinco por cento (5%) sôbre
seu vencimento ou remuneração, por filho menor de dezoito anos.

§ 1 1 - Só se fará esta concessão ao funcionário que tiver
mais de dois anos de exercício.

§ 2 9 - Dêste interstício, todavia, será dispensado o servidor
chefe de família numerosa, tal como a define o artigo 37 do
Decreto-lei federal n° 3.200, de 19 de abril de 1941.

§ 3° Na hipótese do artigo antescedente, o mínimo de
abono a que o servidor tem direito, não poderá ser inferior a
vinte cruzeiros por filho, se a retribuição mensal que tenha fôr
de quinhentos cruzeiros ou menor, ou de dez cruzeiros por filho,
se essa retribuição mensal fôr de mais de quinhentos cruzeiros.

Art. 29 - À funcionária viúva e à que tiver marido inválido
também é assegurado o direito de perceber o adicional referido
no artigo antecedente.

Parágrafo único - Provar-se-á o estado de viuvez com ates-
tado de óbito e a invalidez, com inspecção de junta médica desig-
miada pelo prefeito.

Art. 30 -- Para terem direito à percepção dos adicionais
de que trata o artigo 1 9 , deverão os funcionários requerê-los ao
prefeito, juntando certidão de nascimento dos filhos e atestado
de vida dos mesmos, fornecido êste último pela Delegacia de Policia
local.

Art. 4 9 - A concessão dos favores aludidos neste Decreto-lei
terá início na (lata cm que o requerimento der entrada na Prefei-
lura, acompanhado (Ias provas exigidas; e findará, em relação
a cada filho, na data em que o mesmo completar dezoito anos d
idade.	 -

Art. 5° - Para os efeitos de aposentadoria, computar-se-ão
os adicionais que o funcionário, em virtude dêste Decreto-lei, es-
tiver percebendo.

PPIP



. ..	 U1SUS1ÇOCS ciii contrario, enran-
lo êste Decreto-lei em vigor a 1.' de janeiro de 1946.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de dezembro
4k 1945.

isio B.viis'rx nc OLIVEIRA
António Vieira Braga.

•	Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Se-
cretaria das Finanças.

-.	António Mourão Guiinarães.
pelo expediente da	 lago Vitoriano Pimen/el.

Jose de Carvalho Lopes.	 -

Art. 6' - Os benefícios concedidos pelo presente Decreto-lei
eplicam-se desde 1' de janeiro de 1944.

Art. 7 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
éste Decreto-lei em vigor a V de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de dezembro de
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Vieira Braga, respondendo
Secretaria das Finanças.

Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pim ente!
José de Carvalho Lopes

qo

DECRETO-LEI N.° 1.542, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1.945.

DECRETO-LEI 1.540, de 17 DEZEMBRO DE 1945.

Autoriza construção de prédio pela Prefeitura de Cambuquira.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no usa,
de suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 Fica à Prfeitura Municipal de Catnbuquira, auto-
rizada a executar mediante concorrência pública ou administrativa,
a construção de um prédio para escola rural, podendo despender,
para êsse fim, até a quantia de Cr$ 5.000,00.

Art. 2.	A despesa a que se refere o artigo anterior correrá
por dotação orçamentária própria, no exercício de 1946.

Ai-t. 3•0 - Revogam se às disposições em contrário, entran-
do êste Decreto-lei em vigor à 1. de janeiro de 1946.
de 1945. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de dezembro

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga.
António Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Seo
cretaria das Finanças.
António Mourão Guinwi'ães.

lago Vitoriano Pimen (ei
José de Carvalho Lopes.

J)ispõe sôbre vencimentos e salários de servidores da Prefeitura Mii-
cipal de Conibuquira.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 A partir de 1946, os funcionários e exti-anume-
rários da Prefeitura Municipal de Cainhuquira, abaixo relacionados,
,perceberão os vencimentos e salários constantes da tabela seguinte:

Cargos	 Vencimentos
anuais
Cr$

Secretário ........................13.200,00
Auxiliar-dactilógrafo ..................5.400,00
Aumoxarife ..........................4 .800,00
Porteiro-contínuo....................4.200,00
Chefe cio Serviço de Fazenda ............15.600,00
Guarda sanitário ....................4.800,00
Chefe cio Serviço de Obras ..............10.800,00
Fiscal geral ........................7.200,00
Fiscal do distrito da cidade ..............6.000,00

Salários
mensais

DECRETO-LEI N.° 1.541, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1945.

Autoriza despesa com serviço de medição de (erra, pela Prefeitura
de Cambuquira.

Eiicai'.ado do Serviço de Água e Esgolos .
Encarregado do Matadouro ..............
Encarregado do Cemitério ..............
Art. 2.° - Revogam-se às disposições em contrário.

Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, 17

Cr$
550.00
350,00
350,00

de dezembro

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso
(la suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de Cambuquira au-
torizada à despender até a quantia de Cr$ 10.000,00 com o ;('FviçO
de medição das terras adjacentes aos mananciais do Serviço de Abas-
tecimento de Água.

Art. 2.'	A despesa a que se refere o artigo anterior correr
por dotação orçamentária própria, no exercício de 1946.

de 1945.
Nisto BATISTA DE Or.ivEmA
Antônio Vieira Braga.
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Se-
cretaria das Finanças.
António Mourão Guimarães.
Jugo Viioriaiio Pimnentel.
José de Carvalho Lopes.



17.100,00
8. 580,00

4. 000,00

10.000,00

39.740,00
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DECRETO-LEI N.5 1.543, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1945

Orça a receita e fixa da despesa da Prefeitura de Ca,nbuquirii,
pala o exercício de 1946

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. l A receita do Município de Carnhuquira, para o
exercício de 1946, é orçada em Cr$ 520.000,00 (quinhentos e vinte
mil cruzeiros), de acôr(lo com a seguinte (iiscriminaçao:

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA RECEITA	EFETIVA	MUTAÇÕES

GERAL	 PATRIMONIAIS TOTAL
Cr$	Cr$	Cr$

RECEITA ORDINÁRIA
RECEITA TRIBUTARIA
a) Impostos:

0-11-1 - Impósto Territorial .. .. .. .. 41.000,00
0-12-1 - Impôsto Predial .........73. (i00.00
0-14-1 - Inipôsto si Transniissão de Pro-

priedade	imóvel	"Inter-
vivos" ............20. 000,00

0-17-3 - Impô.do s/ Indústrias e Pro-
fissões	............110.000,00

0-18-3 - Impôsto de Licença:
ImpOsto de Licença Diversas	31.200,00
Taxa de Propaganda e Inicia-

tiva	..............5.000,00
0-27-3 - Impôsto s/ Jogos e Diversões:

Inipôsto de Diversões	 .1. (00,00
h) Taras:

1-15-2 - Taxa de Assistência e Segu-
rança Social:

Taxa de Assistência Pública	23. 000,00
1-36-4 - Taxa para Fins Educativos:

Taxa Escolar ..........23.000,00
1-21-4 - Taxa de Expediente 1.500,00
1-23-4 - Taxa de Fiscalização e Servi-

ços Diversos:
Taxa de Aferição de Pesas e

Medidas	......	.... ..300,00
1-24-1 - Taxa de Limpeza Pública:

Taxa Sanitária ..........4.300,0(1
1-25-1 - Taxa de Calçamento ......70. 000,00

TOTAL DA RECEITA TRIBU-

	

TÁRIA ............407.500,00
	 4G7.500,0(1

RECEITA PATRIMONIAL

2-01-0 -. Renda Imobiliária:
Renda de Prédios e Terrenos

de Aluguel ..........1 .500,00
2-02-0 - Renda de Capitais:

Juros de Depósitos	 3.000,00
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T TAI. DA RECEITA PATRI-
MONIAL ..........4.500,00

RECEITA INDUSTRIAL
3-03-0 - Serviços Urbanos:

Taxa de Água ..........32.000,00
Taxa de Esgóto .........12.000,00

TOTAL DA RECEITA INDUS-
-	 TalA!............44. 000,00

RECEITAS DIVERSAS
4-11-0 - Re '' a de Mercados, Feiras e

Matadoucos Renda do Ma-

	

tadouro ....	.....	 13.000,00
4-12-0	Renda de Cemitérios:

Rendo do Ceniikrio	 2.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DI-
VERSAS ...........13.000,00

TOTAL DA RECEITA ORDI-
NÁRIA ...........471 . 000.00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
0-12-0 - C.hr.wça da Divida Ativa
6-21-0 -- Multas	..............1.000,00
6-23-0 - Eventuais ..	..	..	..	..	..	35.000,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-
ORDINÁRIA ........30.000,00Ik TOTAL GERAL .........510.000,00

Art. 2. - A despesa do Município ele Cambuquira, para o
exercício de 1946, é fixada em Cr 520.000,00 (quinhentos e vinte
mil cruciroS), (te acôr(lo com a seguinte discriminação:

CóDIGO DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA MUTAÇÕES
GERAl.	 PATRIMONIAIS TOTAL

Cr$	Cr$	Cr$
1) E S P E 5 A

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Govérno

Pessoal Fixo

8-02-0 - Subsídio do Prefeito ......
8-02-0 - Representação do Prefeito

Material de Consumo
8-02-3 - Custeio de Veículos e Conser-

vação de Móveis e Utensílios

Despesas Diversa.,
8-02-4 - Viagens Administrativas ....

4.500,00

44.000,00

15.000,00

471.000,00

10. 055,00

	

10.000,00	49.000,00

	

10.000,00	520.000,00



232 -

ADMINISTI1AÇ() SUPERIOR
Pessoal Fixo

8-04-0 - Secretário	 13. 201,00
8-01-0 - Auxiliar Dactilógrafo	 3. 100,1)1)

Material de Consumo
8-04-3 - Ianprcssos e Material de Lxpe-

diente	.............. 000,00

Despesas Diversas
8-04-4 - Serviço Postal ..........500,00 -
8-04-4 - Serviço Telegráfico	 500,00
8-04-4 - Serviço Telefónico .......2.000,00
8-04-4 - Publicação do Expediente	 1.060,00
8-04-4 - Assinaturas de jornais e Ir-

vistas Oficiais	 250,00

27.030,00

SERVIÇOS TÉCNICOS E ES.
PECIAJ,IZADOS

Pessoal Fixo
8-07-0 - Agente Municipal de Es1at3,lica	6. 003,10
8-07-0 - Amoxarife ............4.800,00

Materialia 1 de Consumo
8-07-3 - Livros e Impressos .......2.000,00

12.800,00

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal Fixo

8-09-0 - Porteiro-contínuo	 4.200,00

4.200,004 . 200,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL .	81.590.00

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FI-
NANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo

8-10-0 - Chefe do Serviço da Fazenda	15.600,00
Material de Consumo

8-10-3 - Livros e Impressos ......1.500,00

17.100,00

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Despesas Diversas

8-12-4 - Viagens de Interêssc do Ser-
Viço	..............500,00

500,00
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TOTAL DOS sERVIÇOS 1)E

—

EXAÇÃO E FISCALIZACÃ()

	

FINANCEIRA .. .. .. ..	17.600,00	 17.600,00

SEGURANÇA PÚBLICA E AS-
SISTfNCIA SOCIAL

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUXiLIOS

Despesas Diversas

-28-I - Contribuição para a Legião Bra-

	

sileira de Assistência ...	40,00
À Delegacia Civil de Policia	 3 000 00

3.040,0
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesas Diversas

	8-20-4 - A Maternidade e à Infância . .	5.200,00

3.200,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE SE-
GURANÇA PÚBLICA E AS-

	

SISTÊNCIA SOCIAL ....8.24)1,00	 8.240,00

EDUCAÇÃO PÚBLICA
ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁ-

RIO E COMPLEMENTAR
Pessoal Fixo

8-33-0	11 Professôres a Cr$ 2.400,00 .	20.400,00

Material Permanente

-33-2	Aquisição de Móveis e Utensi-
lios	 8.000,00
Material (te Consumo

84. soo,00	 8-33-8 - Material Didasico ........4 . 000,00

	

8-33-3 - Material de Expediente . . .	2.330,00

Despesas Diversas

8-33-4 - Construção de Prédios para Es-
colas	 5.000,00

8-33-4 - Aluguel de Prédios	 240,00

	

32. 990,00	13.000,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
EDUCAÇÃO PÚBLICA	 32.000,00	13.000,00	45.990,00

SAÚDE PÚBLICA

ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA
Pessoal Fixo

8-84-0 - Enfermeira ............3.600,00

3.600,00
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SERVIÇOS DE INSPEÇÃO FLUTUANTE - AMORTIZAÇÃO
Pessoal Fixo	 -	.	 E RESGATE	 ¼

	

8-46-0 - Guarda Saudaria ........4.800,00	 Despesas Diversas
8-76-4 - Amortização da Dívida Fluiu-

	

4.800,00	 ante	 10.000,00

	

TOTAL DOS SERVIÇOS DE	
10.000,00

SACDE PCBLICA	 8.400,00	 0.400,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DA Df-

FOMENTO	
VIDA PtBLICA	 54.000,00	54.000,OOa

FOMENTO DA PRODUÇÃO	 SERVIÇOS DE UTILIDADE P0-
VEGETAL	 .	 BLICA
1'e:soal Variável	 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

	

8-51-1 - Operários do Serviço de Extin-	 Pessoal Fixo

ção da Saúva ........5.000,00	 8-80-0	Chefe do Serviço de Obras..	10.800,00

Material Permanente	 10.800,00
8-51-2 - Aquisição de máquinas para Ex-

tinção da Saúva	 3.n00'00
Material de Consumo	 CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA	MUTAÇÕES

GERAL	 PATRIMONIAIS TOTAL,

	

8-5I-3 —Para Serviço (Ia Extinção da	 Cr$	Cr$	Cr$
Saúva .. .. .. .. .. ..	4.000,00	 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

DE LOGRADOUROS PuI3LI-

	

9.000,00	- 3.000,00	 COS
Pessoal Variável

TOTAL DOS SERVIÇOS DE FO 
MENTO .........0.000,00	3.000,00	12.000,00	

8-81-1 - Operários do Serviço de Ruas,
Praças e Jardins .. .. .. ..	40.000,00

SERVIÇOS INDUSTRIAIS	
8-81-1 - Operários. do Serviço de Pavi-

SERVIÇOS URBANOS

	

	
mentação de Vias Públicas	10.000,00	 -
Material de Consumo

Pessoal Variável 8-81-3 - Para serviço de Ruas, Praças e

	

8-63-1 - Encarregado do Serviço de Água	 Jardins ............10.000,00

e Esgôto ...........6.600,00	 .'	8-81-3 - Para serviço de Pavimentação
Material Pernianente	 de Vias Públicas .. .. ..	43.420,00

	

8-63-2 - Para Serviço de Água e Esgôto	 7.000,00	 8-81-3 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00

Material de Consumo	 Despesas Diversas

	8-63-3 - Para Serviço de Água e Esgôto	2.000,60	 8-81-4	Conservação de Veículos	 8.000,00
8-81 4 - Para fretes de Materiais	 4.000,00

	

8.600,00	7.006,00 125.420,00

TOTAL DOS SERVIÇOS INDUS-
_______ 	 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

TRIAIS ...........8.600,00	7.000,00	15.600,00.DE RODOVIAS
DÍVIDA PÚBLICA	 Material de Consumo

	FUNDADA INTERNA - AMOR-	 8-82-3 - Para os serviços de Estradas e
TIZAÇÃO E RESGATE	 .	 Pontes ............7.000,00

Despesas Diversas
	8-73-4 - Resgate da Operação de Crédito	

7.000,90

para Construção de uni re-
servatório dágua	 44.00000	. .	

SERVIÇOS DE LIMPEZA
PÚBLICA

	

44 00000	
'•	 Pessoal Variável

8-85-1 - Operármos do Serviço de limpe
4 . .	'..-	 .	 .	 •	 za Pública .........10.060,00

	

_	 A
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Despesas Diversas
8-93-4 - Viagens e pernianência de fun-

cionários quando matricula-
dos no curso de Aperfei-
çoamento de Funcionários
Municipais	..........5.000,011

8-93-4 - Despesas com Técnkos	 10.000,00

28.650,00-

PRÊMIOS DE SEGURO E INDE-
NIZA CÃO POR ACIDENTES

Despesas Diversas
8-94-4 - Acidentes do Trabalho	 1. 800,00

1 . 800,00

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUX1L1OS EM GERAL

Despesas Diversas

8-98-4 - Subvenções ordinárias	 25. 000,00

8-98-4 - Subvenções extraordinárias..	5.000,00

30,000,00
DIVERSOS

Despesas Diversas
8-99-4 - Honorários, Custas e outras des-

pesas Judiciais .......3.000,00
8-99-4 - Para Taxa de Assistência aos

Municípios ..........1,400,00
8-99-4 - Propaganda e Publicidade - . -	10.000,00
8-99-4	Despesas Imprevistas ......10.000,00
8-99-4 - Quebra de 'Caixa" ........200,00

24.600,09

TOTAL DOS ENCARGOS DI-
VERSOS ..........'32. 760,00

TOTAL GERAL .. . . . .	441.000,00	79.000,00	520.000,00

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio (lã Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 18 de dezembro

de 1945.

NísIo BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo cxpediente da

Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guinlarães
lago Vitoriano Pimenlel
José de Carvalho Lopes
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Material Permanente
8-85-2 - Aquisição de Animais e Veícu-

los para Coleta e remoção
de lixo ............	 2.000,00
Material de Consumo

8-85-3 - Para serviço de limpeza pública	500,00
Despesas Diversas

8-85-4 - Para conservação de veículos	1 .000,00
8-85-4 - Para tratamento de animais ..	1.000,00

	

2. 200,00
	2.000,00

DIVERSOS
Pessoa! Fixo

8-80-0 - Fiscal Geral ............7.200,00
8-89-0 - Fiscal do Distrito da Cidade .	6.000,00

Pessoal Variável
8-80-1 - Encarregado do Matadouro .. .	4.200,00
8-80-1 - Encarregado do Cemitério .. .	4.200,0

Material de Consumo
8-89-3 - Para serviço do Matadouro . .	1 .000,00

Despesa3 Diversas
8-89-4 - Conservação de Veículos . . . .	500,00

23.100,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE UTI-
LIDADE PÚBLICA	 178.820,00	2.000,00	180.820,00

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO
Pessoal Fixo

8-90-0 - Aposentados ...........7.200,00

7.200,00

CONTRIBUIÇÕES PARA PREVI-
DÊNCIA

Despesas Diversas
8-91-4 - Contribuição para a Caixa de

Aposentadoria e Pensões de
Serviços Públicos do Esta-
do de Minas Gerais ....510,00

510,00
ENCARGOS TRANSITÓRIOS

Pessoa! Fixo
8-93-0 - Substituições regulamentares de

funcionários .......... 3 . 000,00
8-93-0 - Adicionais a funcionários che-

fes de família ........6.650,00
Pessoal Variável

8-93-1 - Substituições regulamentares de
de Extranumerários	 1.000,00

8-93-1 - Abono de família a extranume-
rários	.............3.000,00

02. 760,0O
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DECRETO-LEI N. 0 1.544, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1945

Orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 1946

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, (Iecreta:

Art. 1. 0 - A receita do Município de Lagoa Santa, para o
exercício de 1946, é orçada em Cr$ 133.000,00 (cento e trinta e três
mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriininaçõo:

	CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA IIECEITA	EFETIVA	MUTAÇÕES
GERAL	 PATRIMONIAIS TOTAL

Cr$	Cr$	Cr$
RECEITA ORDINÁRIA

RECEITA TRIBUTÁRIA
R) Impostos:

	

- Im I) Ôsto Territorial .......	23. (00,0

	

0-12-1 - Impôsto Predial ........	12.100,00
0-14-1 - Impôsto si Transmissão de Pro-

priedade	Imóveis	"Inter-
Vivos"	............	7. 500,00

0-17-3 - Inipôsto si Indústrias e Pro-
fissões	............	35. 000,00

0-18-3 - Impósto de Licença:

	

Inipôsto de licenças diversas	10.2110,00:
Taxa (te matança de gado	3.000,00

0-27-3	Impôsto s/ Jogos e Diversões:

	

Inipôsto (te diversões .....	1.900,00

h) Taxas:
	1-13-4 - Taxa de Estatística .......	3 . 000,00

1-16-4 - Taxa para Fins Educativos:

	

Taxa Escolar ...........	5, 000,()0

	

1-21-4 - Taxa de Expediente .......	4.000,00
1-24-1 - Taxa cia Limpeza Pública:

	

Taxa San
i
tária ..........	4. 500,00

TOTAL DA RECEITA TRIBU-
TÁRIA ............

RECEITA PATRIMONIAL

2-02-0	Renda de Capitais:
Juros de Depósitos .......

TOTAL DA RECEITA PATRI-

	

MONIAL ............	1 . 000,00	 1 . 000,00

TOTAL DA RECEITA ORDI-

	

NÁRIA ............	110.000,00	 110. O 00 .00

Receita EXTRAORDINÁRIA
> 6-12-0 - Cobrança da Dívida Ativa	 18. 000,00

	

6-21-0 - Multas ...............	3.000,00

	

> 6-23-0 - Eventuais ..............	2.000,0(1
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TOTAL DA RECEITA EXTRA-

	

ORDINÁRIA .........5.000,00	18.000,00	23.000,00

	

TOTAL GERAl..........113.000,00	18.000,00	13:1. 000,00

Art. 2. - A despesa do Município (te Lagoa Santa, para o
exercício de 1940, é fixada eia Cr 133.000,00 (cento e trinta e três
mil cruzeiros), (lc acírdo com a seguinte (liscriminaçaO

DESPESA
ADMINIS'l'IIAÇÃO GERAL

GOVÉRNO
Pessoal Fixo

8-02-0	Subsidio cio Prefeito .. .. ..	10.332,00
8-02-0	Representação cio Prefeito	 5.166,00

Despesas Diersas
8-02-1 --- Viagens Administrativas ....1.000,00

16.498,00
ADMINIS'l'IIACÃ() SUPERIOR

Pessoal Fixo
9-04	Secretário .	.........	6. 000.00

Material de Consuin o

8-01-3	Impressos e material de expe-
diente .............2.000,00
Despesas Diversas

8_01-1 - Serviço postal ..........300,00
8-01-1 - Serviço telegráfico ........300,00
8-01-4 - Serviço telefônico .. .. .. .. 300,00
8-01-1 - Assinatura de revistas e jornais

oficiais	..	..	..	..	..	..	200,00

	

8-01-4 - Publicação cio expediente ...	1 .000,00

10.760,00

Cr

3.000,00

3. (10(1,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇXO GERAL

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FI-
NANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo

8-10-0 ---- Chefe do Serviço de Fazenda

._000,00000,00

3. 000,00

:33. 1318.00

5.400,00

'13. 198,00

_..1

0

Cr$
Pe.;ü: 1 1iro

Agente Municipal de Estatistica

	

109.000,00	 109.000,00

-	SEIIVIÇ( IS DIVERSOS

	

1 .000,00	 .	 Pessoal Firo
-.	8-09-0 - Porteiro-continuo
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SERVIÇOS DF UTILIDADE. P
Material de Consumo	 .	 BLICA

8-10-3 - Impressos e material de expe-	 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

	

dient..............2.000,00	 Pesseal Fixo
	E-80-0 - Chefe do Serviço de Ohi,as..	4.800,00

7.400,00

SERVIÇOS DE AIIIIECAI)AÇÃO
Despesas Diversas	 ,.	 .	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

8-11-4 - Percentagem pela cobrança da	 DE LOGRADOUROS PiBLI-

	

Dívida Ativa ........2.500,00	 .,	 COS

	

p

2. 500,00	 Pessoal Variavel
-	

---.--.---	 .i_l - Operórios (li) serviço de ruas,

	

TOTAL DOS SERVIÇOS DE	 .	 praças e jardins	 9. 000,00
EXAÇÃ O E FISCALIZAÇÃO	 Material de Consumo

	FINANCEIRA ........9.900,00	 9. 900,0	8-81-3 —Para o serviço de ruas, praças	 4
e jardins	..	..	..	..	..	7.000,00
Despesas Diversas

	SEGURANÇA PIBLICA E ASSIS	 8-81-4 - Construção e conservação de
TÊNCIA SOCIAL	 ruas, praças e jardins . .	3.000,00

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUXÍLIOS	 19. 000,00

Despesas Diversas
8-28-4 - À Delegacia Civil de Polícia	1.200,00	 .

C	
-

ONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

	

1.200,00	 .	 DE RODOVIAS
Pessoal Variável

ASSISTÊNCIA SOCIAL	 1-82-1 - Operários do serviço de estra-
das e pontes	 5.000,00

Despesas Diversas	 ..-	 - -
	8-29-4 - A Mendigos ............200,00	 Íalerial de Consumo

8-29-4 - À Maternidade e à Infância .	1.250,00	 8-82-3 - Para o serviço de estradas e
pontes	............3 . 000,00

	

1.450,00	 Despesas Diversas
8-82-4 - Construção e conservação de es-

iradas e pontes	 3.000,00
TOTAL DOS SERVIÇOS ])E SE-

GURANÇA PúBLICA E AS-	 11.000,00
SISTÊNCIA SOCIAL	 2. 650 '00	 2. 650,001

EDUCAÇÃU PBL1CA

	

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO	 SERVIÇOS DE LIMPEZA Pt-
E COMPLEMENTAR	 BI.ICA

Pessoal Fixo
8-33-0 - 8 ProfessórasaCr$ 2.400,00	19.200,00	 .	 Pessoal Variável

Material Permanente 	 Operários do serviço de limpeza
8-33-2 - Aquisição de móveis e utenst-	 pública ............3.000,00

tios	 2.000,00	 Material Permanente
Material de Consumo	 8-85-2 - Aquisição de veiculo para co-

8-33-3 - Material didático .. .. .. ..	1.500,00	 teta de lixo .. .. .. .. ..	 1.000,00
Material de Consumo

	20.700,00	2.000,00	 8-85-3 - Para o serviço de limpeza pú-
blica	................400,00

	

TOTAL DOS SERVIÇOS DE EDU-	 -

	

CAÇÃO PúBLICA ......20.700,00	2.000,00	22. 700,0	 3.400,00	1.000,00

4	 —



3. 500,00

2.300,00

3. 000,00

9 . 000,00

1. 300,00

700,00

500,00
500,00

1 . 000,00

.5O0,00

50. 700,00	1.700,0))	32.

:i .21)0,00

3.200,00

2.000,00

2.000,00

1
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SUBVENÇÔES, CONTRIBUIÇÕES

E AUXOLIOS EM GERAL

Despesas Diversas

8-98-4 - Subvenções ordinárias	 800,00
8-98-4 - Subvenções extraordinárias •..	300,00

1.100,00

DIVERSOS

Despesas Diversas

8-99-4	Aluguet de prédios .......
8-99-4 - Aquisição de placas para veí-

culos ..............
8-99-4 - Quebra de Caixa ........
8-99-4 - Para taxa de assistência aos

Municípios ..........
8-99-4 - Despesas imprevistas ......

TOTAL DOS ENCARGOS DI-
VERSOS ...........12.152,00

rOTAL GERAL .....129.300,00

Art. 3 ,9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor a 1. 9 de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro
e 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
António Vieira Braga, respondendo pelo expediente da

Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guiniarães
lago Vitoriano I'imentel
José Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.545, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1945

Orça a receita e fixa a despesa do Município fie Lambari
para o exercício fie 1946

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. - A receita do Município de Lambari, para o exer-
cício de 1946, é orçada em Cr$ 412.000,00 (quatrocentos e doze
mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriminação:

-242
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
EM GERAL

Pessoal Variável
8-87-1 - Operários do serviço de próprios

municipais .........
Material de Consumo

8-87-3 - Para o serviço de ppros 1011-

nicipais	..............
Despesas Diversas

8-87-4 - Construção e conservação de
próprios municipais

DIVERSOS

Pessoal Variável
8-89-1 - Operários do serviço de com-

bate às formigas .....
Material Permanente

8-89-2 - Pata o serviço de combate às
formigas
Material de Consumo

8-89-3 - Para o serviço de combate às
formigas

8-89-3 -- Custeio de veículos .......
Despesas Diversas

1-89-4 - Transportes de pessoal e nsate-
ria pala os serviços

TOTAL DOS SERVIÇOS DE UTI-
LIDADE PÚBLICA .....

ENCARGOS DIVERSOS
ENCARGOS TRANSITÓRIOS

Pessoal Fixo
1-93-0 - Adicionais a funcionários chefes

de família	.........

PRãMIOS DE SEGUROS ! INI)L-
NIZAÇÃO POR ACIDENTES

Despesas Diversas
8-94-4 - Acidentes do trabalho .....

1 . 440,00

2.500,00
200,00

1.000,00
712,00

5.852,00

12.152,00

3.700,00	133.000,00

ti
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CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA DESPESA
GERAL

RECEITA ORDINÁRIA
RECEITA TRIBUTÁRIA

a) Impostos:
0-11-1 - Impôsto Territorial ........
0-12-1 — Impôsto Predial .........
0-14-1 - Impôsto si Transmissão de Pro-

priedade Imóvel 'Inter-Vivos"
0-17-3 - ImpOsto s/ Indústrias e Pro-

fissões	............
0-18-3 - ImpOsto de Licenças:

ImpOsto de licença diversas
0-27-3 - Impôsto si Jogos e Diversões:

ImpOsto de diversões ....

h) Taxas:

1-11-2 - Taxa Rodoviária:
Taxa de conservação de estradas

1-15-4 - Taxa de Assistência e Segu-
rança Social:

Taxa de assistência pública
1-10-4 - Taxa para Fins Educativos:

Taxa escolar ..........
1-21-4 - Taxa de Expediente ......
1-23-4 - Taxa de Fiscalização e Servi-

ços Diversos:
Taxa de aferição de pesos e

medidas ...........
1-24-1 - Taxa de Limpeza Pública:

Taxa sanitária ..........
1-25-1 - Taxa de Viação:

Taxa de calçamento ......

TOTAL DA RECEITA TRIBU-
TARIA ............

RECEITA PATRIMONIAL

2-01-0 - Renda Imobiliária:
Renda de prédios e terrenos de

aluguel	............
2-02-0 - Renda de Capitais:

Juros de Depósitos .......

TOTAL DA RECEITA PATRI-
MONIAL ..........

RECEITA INDUSTRIAL
3-03-0 - Serviços Urbanos:

Taxa de água ..........
Taxa (te eletricidade ......

EFETIVA MUTAÇÕES
PATRIMONIAIS TOTAL

Cr	Cr$	Cr$

35
45. 000,00

12.000,00

85.000,00

8.000,00

45.000,00

8.000,00

4.000,111)

8.000,00
5.000,00

400,00

1 . 500,00

3.500,00

200.400,00

2. 000,00

800,00

2.800,00

15.000,00
85.000,00

20 . 400,00

2.
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Estabelecimentos e Serviços Di-

vcrsos:

	

Renda da piscina .. .. .. ..	2.000,00

TOTAL DA RECEITA INDUS-

	

TRIAL ............1(12.000,00	 102.000,00

RECEITAS DIVERSAS
4 .11-0 — Receitas de Mercados, Feiras e

Matadouros:

	

Renda do matadouro	 5.000,00
Receitas de Cemitérios:

Relida do cemitério .......5.000,00

,	TOTAL DAS RECEITAS DI-

	

VERSAS ..........10.000,00	 10.000,00

TOTAL DA RECEITA ORDINÁ-

	

RIA ............373 .200,00	 375. 200,00
RECEITA EXTRAORDINÁRIA

-- (:-hiança da Dívida Ativa	 25.000,00
de InenSaçõcs e Les-

tituições:

	

Reposições	 100,00
6-21-11 —. !Oe,5s	..	..	..	..	..	..	..	1.700,00
0-23-1 — Eventuais ............10.000,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-

ORDINÁRIA ..	..	..	..	11.700,00	25.100,00	36.800,00

	

TOTAL GERAL .......530.900,00	25.100,00	412.000,00

Art. 2. - A despesa do Município de Lambari, para o exer-
cício de 1946, é fixada em Cr$ 412000,00 (quatrocentos e doze
mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriminação:

-CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA MUTUAÇÕES
-ERAI.	 PATRIMONIAIS TOTAL

DESPESA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

GOVÊRNO
Pessoal Fixo

8-02-0 - Subsidio do Prefeito ......15.600,00
8-02-0 - Representação do Prefeito . .	7. 800,00

Despesas Diversas
8-02-4 - Viagens administrativas .....ti. 000,00

29.400,00

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo

4-01-0 - Secretário ............4.320,00
Material de Consumo

-8-08-3 - Impressos e material de expe-

	

diente	..	..	..	..	..	..	3.000,00'11
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Despesas Diversas
8-04-4 - Serviço postal ..........500,00
8-04-4 - Serviço telegráfico .. .. .. .. 700,00
8-04-4 - Serviço telefónico ........3.000,00
8-04-4 - Publicação do expediente ..	2.000,00
8-04-4 - Assinatura de jornais e revis-

tas oficiais ..........600,00

14.120,00

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPE-
CIALIZADOS

Pessoal Fixo
8-87-0 - Agente Municipal de Estatística	3.600,00

3 . 000,00

SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal Fixo
8 . 054 - Porteiro-continuo .........2.400,00

Material de Consumo
8-09-3 - Expediente da portaria	 310,00

2.710,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL .	49.830,00

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FI-
NANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo

8-10-0 - Chefe do Serviço de Fazenda .	14.400,00

14.400,00

SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO

Despesas Diversas
8-11-4 - Percentagem pela cobrança da

divida ativa ........2.500,00

2.500,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA .......10.900,00

SEGURANÇA PÚBLICA E ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL

SUBVENÇÕES. CONTRIBUIÇOES
E AUXÍLIOS

Despesas Diversas
8-28-4 - À Delegacia Civil de Policia . .	2.400,00
8-28-4 - Contribuições para a Legião
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Brasileira de Assistência . .	700,00

3.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas Diversas
8-29-4 - A mendigos ............2.160,00
8-29-4 - À maternidade e à infância .	4. 120,00

6.280,00

.....

TOTAL DOS SERVIÇOS DE SE-
GURANÇA PÚIII.ICA E AS-
SISTÊNCIA GEIIAI,	 9.380,00

EDUCAÇÃO PÚBLICA
ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁ-

RIO E COMPLEMENTAR
Pessoal Fixo

833-0 -- 5 profcssôras a Cr$ 2.400,00	12.000,00
8-33-0 - 9 professOras a Cr$ 3.800,00	16.200,00

Material de Consumo
8-33-3 - Material didático ........2.000,00
8-33-3 - Ileparüs do prédios escolares .	5.000,00

Dc,pc.s Diversas
8-3,	--	 de prédios .......1.200,00

	

49. 830,08	 37. 000,00

-	TOTAL DOS SERVIÇOS DE EDU-
CAÇÃO PÚBLICA .. .. ..	37.000,00

SAÚDE PÚBLICA
ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA

Pessoal Fixo

8-41-0 ---- Enfermeira ...........2.400,00

2.400,00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

Pessoal Fixo
8-46-0 - Guarda sanitário ........2.400,00

2.400,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE

	

10,900,08	 SAÚDE PÚBLICA	 4.800,00

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Pessoal Fixo
8-01-0 - 1 "chauffeur" (Quadro Suple-

mentar)	...........3. 000,00
Material de Consumo

8-61-3 - Combustiveis e lubrificantes . .	8.000,00

1
9,380,00

37.000,01)

4.800,00

W.
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CONST11 UÇIP) E CONSERVAÇÃO
liE LOUPADOLROS PCBLI-
Co.,
Pessoal Firo

8-S1-0 - Jardineiro ............3. 000,00
Pessoal Variável

8-81-1 - Operários da serviço de luas,
praças e jardins ......18.000,00
MOeria! de Consumo

8-81-3	Para o serviço de ruas, P1 aças
e jardins	..	..	..	..	..	2.000,00
Despesas Diversas

8-81-4	Con.struçóo e (:ouservaçso do
Calçamento .........16.000,00

n. 000,00

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE R01)ÜV1PS
Pe,ssOnl Variável

8-82-1 - Operários cio serviço de estradas
e pontes	...........2!. 000,00
Material de Consumo

8-82-3 - Para o serviço de	e:,tradas
e pontes ............6.000,00

30.000,00

MELHORAMENTO:i E DEFESA
DE 11105 E TERRENOS
MARGINAIS
Pessoal Vari -, veZ

8-82-1 - Operários do sei	 1.600.00
lua leria! ae	ansuino

	8-84-3 - Para execução C.s serviços . .	1. 400,00

5.000,00

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚ-
BLICA

.iOO,00 Pe:,sçia! V arame!
- Operár ivs cio servia de limpeza

	

TOTAL DOS SERVIÇOS DA DI-	 Material de Consumo

	VIDA PÚBLICA .. .. .. ..	500,00	4.500,00	t	
8-0-3 - Para o serviço de limpeza pc'-

. 
	

1

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ-
BLICA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	 CONSTi'J.'ÇÃO E CONSERVAÇÃO
Pessoal Fixo	 DE PRóPRIOS PÚBLICOS EM

	

8-80-0 - Chefe do Serviço de Obras . .	4.320,00	 GERAL

j

	 Peesoat Variavel
	4.320,00	 8-87-1 - Operários cio rerviço de próprios

municipais .........4.500,5

L
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Despesas Diversas
8-61-4 - Conservação de veículos	 1. 000,("0

15.0:10,00

SERVI,-,OS URBANOS
Pessoal Fixo

8-63-0 - 1 Encarregado do Serviço de

	

Água (Quadro Suplementar)	3.000,00
8-63-0 - 1 Encarregado do Serviço de Água

	

(Quadro Suplementar) ..	2.400,00
Pessoal Variáret

8-63-1 - Auxiliar do serviço de cletri-
cidade	............2.400,00
Material de Consumo

8-63-3 - Para o serviço ditgua .....1 . 000,00

	

8-63-3 - Para o serviço de eletricidade	85. 000,00

04.400,00

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPE-
CIALIZADOS

Pessoal Fixo
	8-07-0 - Eletricista (Quadro Suplementar)	3.600,00

3. 600,00

TOTAL DOS SERVIÇOS INDUS-

	

TRIAIS ............113.000,00	 113.000,00

DIVIDA PÚBLICA
FLUTUANTE, AMORTIZAÇÃO E

RESGATE
Despesas Diversas

	8-76-4 -- Amortização da dívida flutuante	 4.500,00

4.500,00

JUROS
Despesas Diversas

1-77-4 - Juros diversos
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INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E
RESTITUIÇÕES

Despesas Diversas
8-92-4 - Restituição de impostos e taxas

de exercícios encerrados

ENCARGOS TRANSITÓRIOS

Pessoal Fixo
8-93-0 - Adicionais a funcionários chefes

de família ..........

PRÉMIOS DE SEGUROS E
INDENIZAÇÕES POR ACI-
DENTES

Despesas Diversas
8-94-4 - Acidentes do trabalho ......

	

P	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUXÍLIOS EM GERAL

Despesas Diversas
8-98-4 - Subvenções ordinárias .....
8-98-4 ---- Subvenções extraordináriasI 8-98-4 - Subvenções fixas e pequenas es-

colas	.............

DIVERSOS

	

-	 Despesas Diversas

8-99-4 - Honorários, custas e outras des-
pesas judiciais .......

8-99-4 - Quebras de Caixa .......
8-99-4 - Para taxa de assistOncia aos mu-

nicípios	...........
8-99-4 - Propaganda e publicidade
8-99-4 - Despesas imprevistas ......

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
ENCARGOS DIVERSOS .	48.970,00

TOTAL GERAL ........407.400,00
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Material de Consumo
8-87-3 - Para o serviço de próprios mu-

nicipais	...........	2.400,00

6.900,00

DIVERSOS

Pessoal Fixo
8-8" " --.- Fiscal do distrito da Cidade

	3.600,09

	

- Fiscal do distrito de Jesuania	2.400,00
8-a9-0 - Encarregado do matadouro	2.400,00
8-89-0 - Encarregado da piscina	 3.000,00
8-80-0 - Zelador do cemitério ......	2.400,00

Pessoal Variável
8-89-1 - Magarefe ..............	2.400,00
8-89-1 - Auxiliar do encarregado do ser-

	

viço de cemitérios .....	2 . 400,00
Material de Consumo

8-89-3 - Para o serviço do matadouro	1.000,00
8-89-3 - Para o serviço de extinção de

	

formigas ...........	1.200,00
8-89-3 - Para o serviço da piscina	1 . 000,00
8-89-3 - Para o serviço do cemitério	1.000,00

Despesas Diversas
9804 - Viagens de interésse do serviço	2.000,00

24.800,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE

	

UTILIDADE PÚBLICA ..	127.020,00
	 127. 020,00

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal Fixo
fmmncioi1rioS aposentados

	 7.332,00

7.332,00

CONTRIBUICÃO PARA PREVI-
DÊNCIA

Despesas Diversas
8-91-4 -. 'ontribuição para o Instituto de

Aposentadoria e Pensões dos
Industriários	 3 . 300,00

8-91

	

	- contribuição para a Caixa de
Aposentadoria e Pensões de
Serviços Públicos do Estado

	

de Minas Gerais ......	240,00

3.600,00

16.000,00

16.000,00

1.200,00

1 .200,00

1.500,00
3.500,00

1.000,00

6.000,00

1.000,00
200,00

1 . 300,00
10.000,00
2.338,00

14.838,00

100,00

100,00

1
1

100,00

4.000,00	412. 000,dO

-- J1
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Art. 3•0	Revogam-se as dispusi	s em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro

de 1945.

Nisso BATISTA DE OLIvlimA
Antônio Vieira Braga
Antônio Vieira Braga, respondendo l)eiO expediente da

Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guimai'ãcs
Jogo Vitorino Pixn ente!
José Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.546, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1945

Auiueuia vencimentos- de professórcs e esa cargos de professôra,
pela Prefeitura de Lagoa Santa.

O Interventor no Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, decreta

Art. 1. Os vencimentos dos professôres municipais nian-
tidos pela Prefeitura de Lagoa Santa passam a ser de Cr$ ......
2.400,00 anuais.

Art. 2.°	Fica criado mais uni cargo de professor, no quadro
do funcionalismo municipal de Lagoa Santa.

Art. 3•7	Revogadas as disposiçõcs em contrário, entrará
êste Decrejo-lei em vigor a 1. de janeiro de 1946.

-aiácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de dezembro d-
1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secre-

crelaria (las Finanças.
António Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimeitiel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.547, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1945

Aumenta vencimentos do pessoal (Ia Prefeitura de Lagoa Santa

O Interventor no Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
l)ulçêes legais, decreta

Art. 1.0	Os vencimentos do pessoal da Prefeitura de Lagoa
Santa, abaixo discriminado, passam a ser os seguintes

Cargo	 vencimento anual
Cr$

Secretário ....................	 6.600,00

Chefe  do Serviço de Obras ........
Chefe do Serviço de Fazenda .......

4 800
i.400,00
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Agente Municipal de Estatística .................3.000.00
Porteiro contínuo ........................3.000.00

Art 2. - Revogadas as disposições eia contrário, entrará êst
Decreto-lei cm vigor a 1. de janeiro de 1943.

Palácio tia Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de dezembro (Te
1945.

Nísio BATISTA Dfl OLiviliu
Antônio Vieira Braga
Antônio Vieira Braga, i'espoiidciido pelo expediente da Sec;e-

cre faria das Finanças.
Antônio Mourão Guimorôes
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1 .548, DE 18 DE DEZEMBRO DE 104:,

Modifica o quadro (1(7 E!colO \'iinas (10 Estado.

O Interventor no Estado de Minas Gerais, usando de suas atr
buições, decreta

Art . 1 . 0 Ficam criados uni lugar de bibliotecária, coas (
vencimento mensal de Cr$ 630,00 (seiscentos e trinta cruz(,iros)
na Escola Normal de Juiz (Te Fora, e uma cadeira de francês no
curso preparatório da Escola Normal de Belo Horizonte.

Art. 2. - Ficam desdobradas as cadeiras de português e fran-
cês do curso de adaptação de tô(las as Escolas Normais  as mesmas
cadeiras (To curso normal das Escolas (Te Bom Sucesso, Dôres do
Indaiá, Itaúna, Januária, Manhuaçu, Monsanto, Ouro Fino, Passos
Patos de Minas, Paracatu, Peçanlia, Pitangui, Visconde tIo Rio Branco,
Rio Prêlo, Santa Rita tio Sapueaí e São Gonçalo do Sapueaí, e
transformadas em cadeiras (Te português e cm cadeiras de francês,
respectivamente, as primeiras e segundas cadeiras de português
e francês do curso normal das Escolas Normais de Ouro Prêto e
Formiga.

Art. 3. - Para ocorrer ás despesas com a execução do pre-
sente Decreto-lei fica aberto o crédito especial de Cr$ 311.40000
(trezentos e onze mil e quatrocentos cruzeiros), que vigorará até
31 de dezembro de 1946.

Art .- 4.° - Êste Decr:Oo-lei entrará em vigor na data de sua
puhlicaçao, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Porizonte, 18 (Te dezembro de 1945.

Nisso BATISTA DE OLIviaa.
lago Vitoriano Pinsenlel
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secre-

ciciaria das Finanças.
Antônio Vieira Braga
António Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes
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DECRETO-LE1 N. 1.549, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1945

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, duas
áreas de terrenos situados em Juiz de Fora, para a construção do
I'alócio da Justiça e Estação Rodoviária daquela cidade, e dá outras

providênciasCiaS

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerois, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1, São declaradas de utilidade pública, para serem
desapropriadas, mediante acôrdo ou judicialmente, as duas áreas
de terrenos abaixo mencionadas e suas benfeitorias, situadas na
cidade de Juiz de Fora, neste Estado, e destinadas à construção do
Palácio da Justiça, auditório, biblioteca e outras repartições esta-
duais, e da Estação Rodoviária, dependências e salão de exposição,
naquela cidade.

Art. 2. -- Os terrenos a serem desapropriados, para as cons-
truções na ordem indicada, são

a) uma área de 2.386,00 m2, pertencente à Companhia Mi-
neira de Eletricidade, com 47,10 de frente para a avenida Barão
do Rio Branco, e 50,70 para a rua Marechal Deodoro, fronteira ao
Parque Halfeld, dividindo, de um lado com terrenos (te D. Isabel
de Andrade Gomes e de outro, com terrenos (te propriedade (Ia Igreja
Metodista;

b) uma área de 2.147,00 m2, pertencente à Companhia Têxtil
"Bernardo Mascarenhas", com 50,75 de frente para a avenida Barão
do Rio Branco, 22,76 ms. para o Largo do Riachuêlo e 61,70 ms.

a avenida Getúlio Vargas, confrontando pelos fundos com terre-
nos de Irmãos Oliveira e Antônio Brion.

Art . 3,v	i: reconhecida e declarada a urgência da (lesanronria-
ção.

Art. 4,9__ Fica aberto à Secretaria (Ia Viação e Obras Públicas
L) crédito especial de Cr$ 16.430.000,00 (dezesseis milhões quatrocen-
los e li-juta mil cruzeiros) para ocorrer às despesas com as desapro-
priacõs de que írata o presente Decreto e com os projetos e constru-
ção dos referidos edifícios.

Parágrafo único --- O crédito a que se refere êste artigo vigorará
até 31 de dezembro (te 1947.

Art. 5.' -• Revogam-se as disposições em contrário, entrando êste
Decreto eia vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 (lo dezembro de
1945,
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DECRETO-LEI N. 1.550, DE 19 DE I)EZEI\IBRO DE 1945

Cria o cargo de Inspetor na Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho.

O Interventor Federal no Estado de Minas, no uso (la suas
atrihuçoes legais. decreta

	

l.	Fi'a criado o cargo de Inspetor no Departamen-
to de Fomento industrial da Sccrearia da Agricultura. Inclástri;),
Comércio e Trabalho, com o vencimento mensal de três mil cru-
zeiros (Cr$ 3.000,00).

Art . 2.° Fica aberto o crédito especial de trinta e sete mil
cruzeiros (Cr$ 37.000,00), para atender ao pagamento da despesa
referida no artigo anterior, o qual terá vigência até 31 (te dezem-
bro de 1946.

	

Art. 3,9	Êste Decreto-lei entrará em vigor na (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19de dezembro
de 1945.

Nismo BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Mourão Guiniarães
António Vieira Braga
António Vieira Braga, respendendo pelo expediente da Se.
erelaria das Finanças.

lago Vitoriano Pimenlel
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N" 1 .551, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 54.330,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no liso de
suas atribuições legais, decreta

Art. l. Fica aberto à Secretaria da Agricultura, indústria.
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 54.330,00 (cinqüen-
ta e quatro mil, trezentos e trinta cruzeiros), destinado à aquisição
pelo I)epariamento de Fomento Industrial, (te um caminhão para o
serviço (te transporte de leite na Fábrica-escola "Cândido Tostes".

	

Art. 2.°	A vigência dêsle Decreto-lei cessará em 31 de dezem-
bro dr 1946, entrando em vigor na (lata de sua publicação.

	

Art. 3,Q	Revogam-se as disposições cm contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 (te dezembro

de 1945.

i.

Nísio BATISTA DE OlIVEiRA
José de Carvalho Lopes
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secre-
cretaria das Finanças.
António Vieira Braga
António Moorão Guimarões
lago Viloriano Piincnlcl

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
António Mourão Guimarães
António Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Se-
cretaria (los Finanças.
Antônio Vieira Braga
lago Vitoriano Pim ente!
José de Carvalho Lopes
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DECRETO-LEI N 1.552, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza () Estado a adquirir terrenos cio patrimônio municipal de
neto horizonte e contem outras disposições.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso

de suas atribuições legais decreta
Ari. 1 - Fica a Prefeitura de Belo Horizonte autorizada a

vender ao Estado, pelo preço global (te Cr$ 28.891 .368,70 (vinte
e oito milhões, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e .ses-
senta e oito mil, e setenta centavos), os seguinte imóveis de sua
propriedade, cujas delimitações e característicos são os seguintes

a) Terreno e benfeitorias com 86.038,m2 00 compreendido
dentro do seguinte polígono Avenida Mantiqueira, terrenos da
garage da Prefeitura, Faculdade de Medicina, Instituto do Radium,
lado direito da Alamêda Americana, Avenida Francisco Sale s , quar-
teirões 10-A e 11-A da 1' urbana, Avenida dos Andradas, rua Per-
nambuco (seu prolongamento), Avenida Carandai, esquina (Ia Ave-
nida Mantiqueira (ponto de partida), incluídas as faixas das ruas
Pernambuco, Martins Dias e transversal a esta e excluído o ter-
reno cedido A Assistência dos Universitários, com frente para a
Alarriêda Americana e com a área (te 2.890ni2 00 conforme planta or-
ganizada pela Inspetoria do Cadastro e Urbanismo

b) quarteirão 52-A da 8 1 secção suburbana com a área (te
l8. 687,m2 72;

e) quarteirão 13 da 99 secção urbana e benfeitorias com a
Arca de 13.800,1112 00;

d) quarteirão 16 da 8 1 secção urbana e nenfeitorias com
13.800,m2 00.

e) quarteirão 28-A da 39 secção urbana com a área de
1.440,m2 00.

Art. 2 - Do preço a ser pago à Prefeitura, Cr$ ......
19.000.000,00 (dezenove milhões de cruzeiros) serão depositados
em Banco, para refôrço do abastecimento dágua da Capital, e vin-
culados a êsse serviço, não podendo ter destino diferente.

Art. 39 Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blícação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1945.
Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga

	Antônio Vieira Braga,	respondendo pelo expediente da
Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guiznarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvaio Lopes

DECRETO-LEI N 1.553, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1945

Orça a Receita e fixa a Despesa do município de Belo Horizonte para
o exercício de 1946.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta
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Art. 1 - A receita do município de Belo Horizonte, para o
exercício de 1946 é orçada em sessenta e três milhões, oitocentos e
cinqüenta e dois mil cruzeiros (Cr$ 63.852.000,00), de acôrdo com
a seguinte especificação e quadros anexos

1 - - RECEITA ODINÁRIA:

a) Receita Tributária

Impostos ..........	32.335.000,00
Taxas............	6.731.000,00

	
39.066.000,00

h) Receita Patrimonial
	

1.858.000,00
e) Receita Industrial .	 6.424. 000,00
d) Receitas Diversas .	 1.680.000,00

49.028.000,00
11 --- RECEITA EXTRAORDI-

	

NÁRIA ............	 14.824.000,00

	

TOTAL GERAL DA RECEITA	 63.852.000,00
Art. 2 A despesa do município de Belo Horizonte para o

exercício de 1946 é fixada em sessenta e três milhões, oitocentos
e cinqüenta e dois mil cruzeiros (Cr$ 63.852.000,00) distribuída
pelos órgãos administrativos municipais abaixo referidos e dis-
criminada em anexos

1 - Govêrno ............88.608,00
2 - Secretaria ..........2.021.337,30
3 -.- Serviço da Fazenda . .	2.222.332,00
4 --- Serviço de Obras ......18.153.889,00
5 -- Serviço de Patrimônio .	4.345.791,20
6 -- Serviço de Educação e Saúde	3.734. 733,60
7 - Serviços Diversos	 4. 483.409,00
8 - Divida Pública ........23.306.209,00
9 --- Encargos Diversos	 5.495. 690,90

TOTAL GERAL DA DES-
PESA ............63.852.000,00

Art. 39 - Fazem parte integrante do presente Decreto-lei os'
anexos que acompanham, especificando a Receita e discriminando
a Despesa, com indicação da respectiva legislação.

Art. 49 - Éste Decreto-lei entrará em vigor em IQ de janeiro
de 1946, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Vieira Braga,	respondendo pelo expediente da
Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes
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DECRETO-LEI N. 1.554, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza o Prefeito de Belo horizonte a (lispender a iinporláncicz
de Cr$ 19.000.000,00 com os serviços de abastecimento dágua
(1(1 Capital.

O Interventor Fedtral no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

At. 10 -- Fica o prefeito de Belo Horizonte autorizado a dis-
pender até a importôncia de Cr 19.000.000,00 (dezenove milhões
dc cruzeiros) nas obras de captação e adução das águas dos ri-
beirões "Mutuca e "Fechos", município de Nova Lima, necessárias
ao refôrço do abastecimento da Capital, bem como no remaneja-
mento de rêdes para a sua distribuição, podendo, para isso, e
Oentro da referida verba, entrar em entendimentos para a aquisição
dos mananciais e dos terrenos necessários à construção da adutora.

Art. 2 - Fica aprovado o plano das referidas obras, orga-
nizado pela Inspetoria de Águas e Esgotos da Prefeitura e autori-
zado o prefeito a promover a sua imediata execução.

Art. 3 1	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
éstc Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1945.

Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Vieira Braga,	respondendo pelo expediente da
Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.555, DE 20 DE DEZEMBRO l)F 1945

Abre crédito para pagamento de imóveis adquiridos pelo Estado
à Prefeitura de Belo Horizonte.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 Fica aberto à Secretaria das Finanças, o crédito
especial de Cr 28.891.368,70 (vinte e oito milhões, oitocentos
e noventa e um, mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e se-
tenta centav3s) para pagamento, à Prefeitura de Belo Horizonte,
t1os imóveis cuja venda ao Estado foi autorizada pelo Decreto-
lei n.0 1.552, desta data.

Art. 2 - O pagamento acima será feito em apólices da emis-
são autorizada pelo Decreto-lei estadual n. 9 1.177, de 1944, ao
tipo de noventa.

Art.30 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
^ste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro
de 1945.

Nisto BATISTA DE OuvEm.t
Antônio Vieira Braga,	respondendo pelo expediente da
Secretaria das Finanças.
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.556, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1945

r

bre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito suple-
mentar de Cr$ 28.271.873,10, à verba 100-63 (614), do orça-
mento vigente

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1° Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito suplementar de Cr$ 28.271.873,10 (vinte e oito milhões
duzentos e setenta e um mil oitocentos e setenta e três cruzeiros
e dez centavos), à verba 100-63 (614) do orçamento vigente da
Rêde Mineira de Viação, sendo Cr$ 18.043.854,60 para Pessoal,
Cr$ 8.758.691,30 para Material e Cr$ 1.469.327,20 para Despesas
Diversas.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro
41e 1945.

Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
António Vieira Braga,	respondendo pelo expediente da
S6cretaria das Finanças.
.4ntônk, Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Pimentel

DECRETO-LEI N. 1.557, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza a permuta de terrenos devolutos no município de São
Domingos do Prata, por terrenos de propriedade do Sr. José
da Silva Araújo e outros, situados no distrito da cidade de
Viçosa, confrontando com terras da Escola Superior de Agri-
cultura.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais decreta
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Art. 1. - Para o fim (te ser ampliada a área de terrasneces-
sária à Escola Superior de Agricultura de Viçosa, fica o Govérno
autorizado a permutar 1.575 hectares e 31 ares de terras devolutas,
no município de São Domingos do Prata, de acôrdo com medição
aprovada pela Secretaria (Ia Agricultura, por 291 hectares, 80 ares
e 39 centiares de terras e tôdas as benfeitorias ai existentes, no
valor de Cr 650 .000,00, de propriedade dos srs. José da Silva
Araújo Júnior, Rafael Evaristo da Silva Araújo, José Raimundo
Feri-eira da Silva, José Batista da Silva Araújo, Antônio (Ia Silva
Araújo, Rafael Ferreira da Silva, Ludovina da Silva Araújo, Maria
da Silva Araújo e Geraldo da Silva Araújo, terras essas situadas no
distrito da cidade de Viçosa, confrontando com terras da mesma
Escola, cabendo da área dada pelo Estado, cm permuta, 175 hec-
tares e 03 ares a cada um dêstes permutantcs.

Art. 2 - Fica o Secretário de Estado dos Negócios da Agri-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho autorizado a assinar a
respectiva escritura de permuta, revogadas as disposições em
contrário.

Art. 39	1ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Vieira Braga,	respondendo pelo expediente da	1
Secretaria (Ias Finanças.
Antônio Vieira Braga
lago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N° 1.558, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1945

Anula dotações e abre créditos suplementai-es, pela P refe itura de
Caxambu.

ó Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 -.--- Ficam anuladas, em dotações do orçamento vigente
da Prefeitura Municipal de Caxambu, as seguintes importâncias.

Aquisiçãô de móveis e utensílios ........
Conservação de móveis e utensílios ......
Publicação de expediente ............
Aquisição de móveis e utensílios ......
Percentagem pela cobrança da Dívida Ativa
Fiscalização Federal do Ginásio ........
Transporte de pessoal e material para o
serv. do campo de mudas ..........
Para o serviço de esgôto ..........
Para o sei-viço de limpeza pública ......
Para aquisição de semoventes
Honorários, custas e outras despesas judiciais

Cr$
620,00
755,00

3.000,00
2.600,00
2.000,00
(3. 000,00

1.000,00
2.500,00	r
4.000,00
1.000,00
1 .500,00

8-04-3
8-04-3
8-04-4
8-10-2
8-11-4
8-33-4
8-51-4

8-63-2
8-85-2
8-89-4
8-99-4
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2	1ieaiii :heitos os seguintes créditos, suplementares
a !lues (Jo OI(aillCntO vigente (l fl1CSflil Prefeitura

Cr$
Viagens	(lmlmlislrltivas	 3.000,00

1-04-3 Impressos e niaterial de expediente ......	1.o00,00
8-04-4

	
Serviço telefônico ................	400,00

8-29-4
	

A mendigos ......................	8. 476,20
8-33-4 Aluguel de prédios escolares ............	70,00
8-33-4

	
Ginásio Municipal ................	22.000,00

8-63-3 Para o serviço de eletricidade ........	6.500,00
8-81-1 Operários do serviço de ruas, praças e jardins	33.000,00
8-81-3 Para o serviço de ruas, praças e jardins .	8.000,00
8-81-4 Conservação (la veículos ............	3.825,00
8-82-3 Para o serviço de estradas e pontes ......	4.500,00
8-85-1 Operórios do serviço de limpeza pública	13.000,00
8-85-3 Para o serviço de limpeza pública ......	2.000,00
8-89-1 Operários do serviço de matadouro .......	1.000,00
8-91-4 Instituto de	Aposentadoria e Pensões	dos

Industriúm-ios	....................	8,10
8-93-0 Adicional a funcionários chefes de família	7.027,60
8-09-4 (iratficação por	sei-viços em horas	extra-

	

ordinárias ......................	2.700,00
8-99-4 Propaganda e publicidade	 3.000,00
8-99-4

	
Despesas imprevistas ................	3.000,00

Art.	Revoga ias as disposições em contrário entrará
êstc Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OLmvEIa
Antónie Vieira Biaga
Antônio Vieira Braga,	respondendo pelo expediente da
Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guimarães
lago Vitoriano Piinentel
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.559, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1945

j( !da denominação de serviços e cargos públicos, reajusta venci-
mentos de funcionários e contém outras disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Ami. 1 .- As Inspetorias do Ensino Primário, do Ensino
Secundário e Superior, de Propaganda e Difusão Cultural e de
Expediente e Material da Secretaria da Educação passam a de-
nominam--se Departamento.

Art. 2 - Fica a Inspetoria Técnica da Secretaria da Edu-
cação transformada em Serviço, continuando subordinada ao
Chefe do Departamento de Educação.



1 r	263

Art. 3.9 - Passa a denominar-se Subchefe de Serviço, com
os vencimentos de Chefe de Secção, o cargo de Auxiliar de Ins-
petor classificado na Inspetoria Técnica da Secretaria da Educação.

Art. 41, - Passam a denominar-se Serviço a Chefia das Ofi-
cinas e a Chefia Administrativa da Imprensa Oficial e as Inspe-
torias cio Departamento de Assistência aos Municípios.

Art. 59 - A Secção de Identificação e o Laboratório de Po-
licia Tecnica da Chefia de Polícia denominar-se-ão Serviço de
Identificação e Serviço de Polícia Técnica, passando a denominar-
se Chefe (te Serviço os cargos de Chefe de Secção (te identifi-
cação e de Perito-Chefe do Laboratório de Polícia Técnica.

Art. 6° - As atuais Inspetorias Técnicas da Diretoria (l
Saúde Pública passam a denominar-se Serviço, tendo os respec-
tivos Inspetores a designação de Chefe de Serviço e os Ajudantes de
Inspetor a de Subchefe de Serviço.

Art. 7 9 O Inspetor da Inspetoria Técnica da Secretaria da
t'ktucação, o Redator-Secretário do "Minas Gerais", o Chefe das
Oficinas e o Chefe Administrativo da Imprensa Oficial e os Ins-
pelores do Departamento de Assistência aos Municípios passam a
denominar-se Chefes de Serviço.

Art. 8 9 -- Os dirigentes de Departamentos terão a denominação
de Superintendentes.

Art. 9. 1' Os cargos de Superintendente, Chefe de Serviços,
Chefe de Divisão, Diretores e Secretários dos Cursos (te Especia-
lização da Secretaria das Finanças e de Aperfeiçoamento do De-
partamento de Assistência aos Municípios são de provimento efe-
tivo, podendo cntretanto seus titulares ser transferidos para outros
Departamentos, Serviços ou Divisões.

At. 10	Em cada uma das atuais Divisões da Secretaria da
Agricultura fica criado um cargo de Chefe de Divisão.

At. 11 - Ficam extintos, na Secretaria da Agricultura, um
lugar de Chefe de Serviço Técnico no Departamento Administra-
tivo, tini no Departamento de Economia, um no Departamento de
Produção Vegetal, dois no Departamento de Fomento Industrial,
dois no Departamento de Terras Matas e Colonização, um de Chefe
de Serviço Administrativo no Departamento de Ensino Técnico
e dois de Encarregado de Serviço Técnico no Departamento de
Terras, Matas e Colonização.

Ari. 12 - Ficam criados quatro cargos de Inspetores no De-
partamento de Terras, Matas e Colonização da Secretaria da Agri.
cultura, com os vencimentos mensais de Cr$ 2.400,00 e um de
Assistente Jurídico do mçsmno Departamento, com os vencimentos
mensais de Cr$ 3.000,00.

Aut. 13 - Ficam criados no quadro da Secretaria das Fi-
nanças um lugar de Pagadom e um de Administrador da Balança
Oficial de Pesagem de Gado do Horto Florestal, êste com o ven-
cimento mensal de Cr$ 1.500,00.

Art. 14 Os Inspetores de Rendas adidos à Secretaria das
Finanças e em serviços internos terão os vencimentos de Chefe (te
Secção.

Art. 15 Passam a ter denominação de Secção os atuais
Serviços de Comunicações das Secretarias de Estado e da Direto-
ria de Saúde Pública.

Art. 16 -Os vencimentos mensais dos funcionários abaixo enu-
merados ficam assim fixados: em Cr$ 5.000,00 os de Chefe de Polícia,

do Diretor da Imprensa Oficial e do Diretor de Saúde Pública; em Cr$
4.000,00 os dos Diretores (te Departamentos Autônomos. do Chefe
do Serviço de Investigações, (los Advogados do Estado, do Procu-
rador Fiscal e do Advogado Fiscal; em Cr$ 3.600,00 os (lo Chefe
do Gabinete do Governador, do Diretor do Arquivo Público Mi-
neiro, dos Superintendentes de Departamentos das Secretarias
do Tesoureiro do Estado, do Diretor de Curso de Especialização,
do Assistente Jurídico da Secretaria da Viação e do Assistente
Técnico da mesma Secretaria; em Cr$ 3.000,00 os (los Chefes
de Gabinete de Secretários de Estado e do Chefe de Polícia, do
Secretário Particular do Governador, dos oficiais de Gabinete do
(ovenador. dos Chefes (te Serviço, dos Chefes de Divisão, dos
Assistentes de Secretários de Estado, do Chefe do Serviço de
Identificação, do Chefe (lo Serviço de Policia Técnica, dos Au-
xiliarcs do Advogado Fiscal, dos Diretores de Hospitais da Ca-
pital, cIo Diretor do Departamento de Assistência Policial e Me-
dieina Legal e do Diretor da Oficina-Escola "Alfredo Pinto"; em
2.700,00 os dos Assistentes Técnicos do Departamento Estadual
de Estatística, do Departamento Geográfico e do Secretário do
Tribunal de Apelação; em Cr$ 2.400,00 os dos Oficiais de Gabi-
nete dos Secretários de Estado, dos Chefes de Secção das Se-
cretarias e Departamentos autônomos, (los escrivães do Tribunal
de Apelação, do Reitor do Colégio Estadual de Minas Ge4ra i s, do
Direoi' do Conservatório Mineiro de Música, do Diretor cio Ins-
tituto São Rafael, cio Diretor da Escola de Aperfeiçoamento, do
Diretor da Escola Normal de Belo Horizonte, dos Sub-chefes (te
Serviço, dos médicos cio Departamento de Assistência Policial e
Medicina Legal e de médico alienista do Instituto "Raul Soares";
ãrn Cr 2.200,00 os dos Redatores do "Minas Gerais"; em Cr$
2.100.00 os do Pagador do Estado; em Cr$ 1 .800,00 os dos mé-
(licos especializados do Instituto "Raul Soares", do Bibliotecário
do Tribunal (te Apelação e dos noticiaristas cio "Minas Gerais";
em Cr$ 1 .500,00 os dos médicos com exercício em estabelecimen-
tos cia Capital: em Cr$ 1.350,00 os cio Recebedor da Secretaria
'ias F'inancas, do Farmacêutico e do Dentista do Instituto "Raul
Soares"; em Cr$ 850,00 os dos Bibliotecários de estabelecimentos
de ensino normal e secundário da Capital.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos
funcionários cujos atuais vencimentos forem superiores aos padrões
acima estabelcidos.

Art. 17 Ao pessoal administrativo e técnico do Serviço
de Profilaxia da Lepra será atribuída uma gratificação de trinta
por cento sôbre os vencimentos, nos têrmos do art. 116 (lo Es-
tatuto dos Funcionários Públicos, verificadas	as condições de
riscos de saúde nêle previstas.

Art. 18 - A partir desta data, ficam extintas as gratificações
mensais que até agora percebiam os funcionários cujos proventos
foram majorados pai' êste Decreto-lei, salvo as que se justifiquem
pela natureza e horário de serviços, a juizo do Chefe do Govêrno.

Art. 19 -- Os vencimentos a que se refere o artigo 16 dêste
Decreto-lei serão devidos a partir de P de dezembro do corrente
uno.
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Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1945.

Nísso BATISTA DE OLIVEIRA
itnióz,iø Vieira Braga
Antônio Vieira Braga,	respondendo pelo expediente da
Secretaria das Finanças.

António Mourão Guimarães
António Mourão Guiinarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.500, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1945

Dispõe sóbre os vencimentos dos magistrados e membros do Mi-
nistério Público

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0	Os desembargadores, juizes de direito e juizes mu-
nicipais terão os seguintes Vencimentos anuais

Desembargador	 Cr$
......................84.000,00

Juízes de Direito de 4.' entrância............60.000,00
Juízes de Direito de 3.' entrância ............48.000,00
Juizes de Direito de 2.' entrância............36.000,00
Juizes de Direito de 1.' entrância ............30.000,00
Juizes Municipais, em Comarcas de 4.' entrância e
Têrmos anexos ........................24.000,00
Juizes Municipais, em Comarcas de 3.' entrância .	18.000,00..

Art. 2.' -- Ao desembargador que fôr eleito Presidente do Tri-
bunal de Apelação, será abonada a ajuda de custo de Cr$.....
6. 000,00, para ocorrer às despesas de instalação de sua primeira
investidura.

Art. 30 As custas ou eniolumnentos atribuídos OOS (lesenhl)arua-
dores, Juízes de Direito e Juízes Municipais serão arrecadados como
renda do Estado, exceto os emolumentos devidos pelos têrrnos de aber-
tura e encerramento de livros comerciais, numeração e rubrica de
suas fôlhas, rubricas de balanços comerciais, e para condução e
aposentadoria como remuneração de despesa (Te viagem e estada.

Art. 4•0 -- Fica extinta a gratificação mensal abonada a título
de compensação de custas, ao Juiz de Menores e aos Juizes de Di-
reito das Varas Criminais da Comarca de Belo Horizonte, bem
como ao Juiz de Direito (Ia Vara Criminal da Comarca (Te Juiz de
Fora.

Art. 5.' - Fica abonada aos Juizes Municipais, na Comarca de
Belo Horizonte, a gratificação mensal de 400,00, para aluguel de
casa.

Art. 6. 1 - Os vencimentos anuais dos membros do Ministério
Público do Estado serão os seguintes

Procurador-geral do Estado	
Cr$

................84.000.00
Subprocurador-geral do Estado ..............48.0{)0J)0
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Auxiliar jurídico (Ia Procuradoria Geral do Estado . . 36.000.00
Curador ..........................31 .200,00
Promotor (Te Justiça de Comarca de 4.' entrância	28.800,00
Promotor de Justiça de Comarca de 3.' entrância	24.000,00
Promotor de Justiça de Comarca de 2.' entrância	19.200,00
Promotor de Jusdça (Te Comarca de 1. 0 entrância	14.400.00

Art. 7.' - As custas atribuídas ao Proniotor-geral, Subam-
curador-geral, auxiliar jurídico da Procuradoria Geral, aos Curado-
res e Promotores serão arrecadadas como renda (lo Estado, exceto
as relativas à condução e aposentadoria como remuneração de des-
pesa (te viagem e estada.

Art. 8. - Os vencimentos a que se referem os arEs. 1.0 e 6.'
dêste Decreto-lei serão devidos a partir (te 1.' (te dezembro do cor-
reITic ano.

Art. 9.1 ---- Ëste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Lib1(lade, Belo T-Ioiizonte, 22 de Novembro (Te
1945.

Nisio BATISTA DE Oi.ivaiis.
António Vieira Braga
António Vieira 11,ayu, reSpOIl(leLUlO pelo expediente da Se-

cretaria das Finanças.
António Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

'Ia Secretaria da Educação e Saúde Pública
José (/e Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.561, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1945
1?eoi'gwiiza o Departamento (te Compras e Fiscalização e extingue a

Inspetoria do Casio de Material.

O Interventor Federal no Estado (Te Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.' - O Departamento de Compras e Fiscalização, criado
pelo Decreto-lei n. 79, de 10 (Te fevereiro de 1)38, como órgão (Ia
Secretaria das Finanças, fica com a mesma denominação e fins já
previstos em lei.

,i1-t. 2.' - O Departamento (Te Compras e Fiscalização será di-
rigido por um Superintendente, COni vencimentos e vantagens cons-
tantes do estipulado neste Decreto-lei, o qual se entenderá direta-
mente com as autoridades do Estado em relação aos serviços do De-
partamento

Art. 3.° -- O Departamento de Compras e Fiscalização terá as
seguintes divisões de serviço, como as atribuições que lhes forem con-
feridas pelo Superintendente, de acôrdo com  regulamentação a
ser baixada pelo Sr. Secretário das Finanças

3 Chefias de Serviços Administrativos
1 Almoxarifado Geral
2 Secções
Art. 4.' - O orçamento do Estado consignará as dotações a cargo

do Departamento de Compras e Fiscalização cm separado dos de-
mais órgãos do Estado.
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Art. 50 Os assuntos contábeis obedecerão às normas adota-
das na Secretaria das Finanças, cuja Contadoria Geral receberá,
para registro, as fichas que lhe forem encaminhadas pelo Departa-
mento de Compras e Fiscalização.

Art. 6. 1 A Chefia dos Serviços Contábeis do Departamento de
Compras e Fiscalização será exercida por um Contador Chefe de
Serviço, nos têrmos cio Decreto-lei n. 1.424, de 30 de novembro de
1945.

Parágrafo único O Superintendente do Departamento de
Compras e Fiscalização designará o pessoal necessário aos servi-
ços a cargo cia contabilidade.

Art. 70	É o seguinte o quadro de funcionários do Departa-
mento dr Compras e Fiscalização

1 Saperintendente, com vencimentos mnensas de CrS 3.
1 Almoxarife Geral, idem, idem - Cr$ 3.000,00.
3 Chefes de Serviços Administrativos, idem, idem, cada um

Cr$ 3.000.00.
2 Chefes de Secção, idem, idem, cada um	Cr8 2.400.00
4 Primeiros Oficiais, com vencimentos mensais, cada um -

Cr$ 1500,00.
4 Segundos Oficiais, idem, idem, cada um - Cr$ 1,290M0.
6 Terceiros Oficiais, idem, idem, cada um	990,00.
9 Quartos Oficiais, idem, idem, cada um - Cr$ 870,00.
30 Praticantes, idem, idem, cada um	Cr$ 600,00.
7 Àhnnxarifes externos, idem, idem, cada un --- Cr$ 2.400,00.
2 Ajudantes do Almoxarife Geral, idem, ideni, cada uni -

Cr$ 1. 000,00.
4 Fiscais, idem, iclem, cada um - Cr$ 1.650,00.
6 Agentes Fiscais de 1. classe, idem, idemn, cada um - Cr$

1.140,00.
12 Agentes Fiscais de 2. classe idem, idem, cada um - Cr$...

630,00.
1 Porteiro, idem, idem, - Cr$ 720,00.
3 Contínuos, idem, idem, cada um - Cr$ 5,70,00.
8 Serventes de 1.' classe, Piem, idem, cada um	Cr$ 480,00,
2 Motoristas de 1 classe, idem, idem, cada um - Cr$ 930,00,
1 Motorista de 2 classe, idem, idem - Cr$ 810,00.
Art. 8, - Em suas faltas e impedimentos eventuais, o Superin-

tendente será substituído por um dos Chefes de Serviços Adminis-
trativos que designar.

Art. 9.° Para exercer funções no Pôsto Estadual de Com-
bustíveis (lo Departamento de Compras e Fiscalização, serão con-
tratados funcionários, com vencimentos e gratificações propostm
pelo Superintendente, com a aprovação do Chefe cio Govêrno.

Art. 10. - O Superintendente terá dois auxiliares de gabinete,
por êle designados dentre os funcionários do Departamento de
Compras e Fiscalização, cada um com a gratificação anual de ......
2.400,00.

Art. 11. - Os cargos de Superintendente, Almoxarife e Chefem
de Serviços Administrativos serão livremente preenchidos pelo In-
terventor no Estado.

Art. 12. - Sempre que julgar convenIente, o Superintende. i .
 poderá designar funcionários para fiscalizar e acompanhar os

nos	 j' i••:aa10S que se verificaremnos aiLuoaI11auos ou uei,umOS,
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como determinar que se procedam a tais balanços, promovendo os
meios necessários a acautelar es inicrêsses do Estado.

Art. 13. Qualquer designação de funcionário encarregado
da guarda de material em dependência do Estado deverá ser feita
com aquiescência do Superintendente do Depar[aiiiento de Coniuras
e Fiscalização.

Parágrafo único - Uma vez designados, ficam subordinados
ao Departamento de Compras e Fiscalização todos os almoxarifes.
ecônomos e demais agentes responsáveis pela guarda de material
pertencente ao Estado.

Art. 14. - Fica extinta a Inspetoria do Gasto de Matei-mi, pas-
sando as suas atribuições, no que não contrariarem o presente
Decreto-lei, a fazei- parte integrante (lo Departamento de Compras
e Fiscalização, de acôrdo com a regulamentação dêsie órgão.

Art. 15. - O disposio no Decreto-lei n. 822, de 30 de dezemnbio
de 1941, será observado pelo Departamento de Compras e Fiscalização,
na parte que não contrariar o presente Decreto-lei e sua execução
será definida na regulamentação dêste Departamento.

Art. 16. - Ficam sem efeito as discriminações de fiscais cons-
tantes do parágrafo IY do artigo 99 do Decreto-lei n. 722, de 23
de agôsto de 1940.

Art. 17.	Ficam extintos os seguintes cargos, criados pelo
Decreto-lei 722, de 23 de agôsto de 1940

1 Inspetor
4 Fiscais
1 Primeiro Oficial
1 Segundo Oficial	 .
1 Terceiro Oficial
1 Quarto Oficial
2 Praticantes.
Art. 18.	Ficam sem efeito os artigos 11 e 13 e seu parágrafo,

do Decreto-lei n. 722, de 23 de agôsto de 1940.
Art. 19. - Os cargos abaixo, transferidos para o Depam'tamentc

de Compras e Fiscalização pelo Decreto-lei n. 194, de 24 de março
de 1939, passam a constituir quadro suplementar, sendo suprimidos
a medida que se vagarem

1 Auxiliai técnico
1 Auxiliar administrativo
1 Encarregado de material
2 Almoxarifes, sendo 1 antigo da Imprensa Oficial. a Cr -

14.520,00 e 1 antigo da Secretaria do Interior, a Cr$ 10.626.00.
Art. 20. - Fica extinto o seguinte cargo, transferido para o

Departamento de Compras e Fiscalização pelo Decreto-lei n. 14,
de 24 de março de 1939

1 Almoxarife, antigo da Diretoria de Saúde Pública, a Cr$. - -
10.626,00.

Ai-t. 21. - Sempre que julgar conveniente, o Superintendente
poderá designar um dos almoxarifes para exercer as funções em
qualquer dependência da administração do Estado.

Art. 22. - Para fazer face às despesas decorrentes dêste Dr-
ereto-lei, fica aberto o crédito especial de Cr$ 1. 402.110,00 (um
milhão quatrocentos e sessenta e dois mil cento e dez cruzeiros), 'n
vigorará até 31 de dezembro de 1946.

LI-	 -

1 r
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Art. 23. - O presente Decreto-lei entrará em vigor na (lata d(
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1945.

Nisso BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Se.

cretaria das Finanças.
António Vieira Braga
António Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

Á
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Art. 6. -- Revogam-se as disposições em contrário entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 22 de dezembro de 1945.

Nisso RATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira I]'::ja, respondendo pelo expediente da Se-
cretaria das Finc;nças.
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guiniarães, respondendo pelo expediente da
Secretaria do Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N' 1. 562, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria lugares de auxiliar do Advogado Fiscal do Estado e contém
outros providências

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - As certidões de dívida ativa (Ia Fazenda Pública
Estadual serão entregues pelos coletores aos encarregados da co.
brança até o (lia 31 de maio do exercício seguinte àquele a que se
referirem.

Parágrafo 1.° A entrega dessas certidões será feita parcela-
damente, em quantidade não inferior a quinhentas por mês, na
hipótese de as menções ultrapassarem êsse número.

Parágrafo 2.1 - Em casos especiais, a juízo do Secretário das
Finanças, a cobrança amigável da dívida ativa poderá ser feita à
vista de relações nominais dos devedores.

Art. 2.	Sempre que fôr de interêsse da Fazenda Pública
Estadual, poderá o Advogado Fiscal, pessoalmente ou por  intermédio
de seus auxiliares, efetuar a cobrança da dívida ativa em qualquer
comarca (lo Estado, mediante as mesmas vantagens atribuídas aos
encarregados da cobrança executiva.

Art. 3.° Ao Advogado Fiscal do Estado, como chefe do ser-
viço (te cobrança judicial da (lívida ativa, os promotores de Jus-
tiça remeterão relatório bimensal (lo suas atividades, nessa parte.
A apresentação dêsses relatórios é condição para o recebiinenento
(te porcentagens sôbre as arrecadações dos mêses posteriores.

Art. 4.° - Compete ao serviço do Advogado Fiscal do Estado pro-
mover, na comarca de Belo Horizonte, a arrecadação de heranças
jacentes e oficiar nos respectivos processos.

Art. 5•1 - Ficam criados mais quatro lugares de auxiliar do
Advogado Fiscal do Estado, com vencimentos iguais aos dos caraos
idênticos já existentes.

Parágrafo único Um dos auxiliares do Advogado Fiscal será
designado para prestar serviços jurídicos à Contadoria Geral do
Estado. j

DECRETO-LEI N.° 1.563, DE 22 DE, DEZEMBRO DE 1945

Organiza o DC/)oltaIflC'flto (/05 _lIuuicijalidadeS

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais. usando de
suas atribuições legais, decreta

Art . 1. - O atual Departamento (te Assistência aos Municípios
passa a denominar-se Departanien lo das Municipalidades, direta-
mente subordinado à Secretaria do Interior.

Art . 2.	O Departamento das Municipalidades será constituí-
do pelos seguintes órgãos

a) Consultoria Jurídica;
h) Serviço de Conlabilidadc. !ividido por (; Sub-Servicos:
e) Serviço de Legislação;
d) Sub-Serviço de Expediente;
e) Sub-Serviço de Redação e Doutrina;
f) Sub-Serviço do Patrimônio Municipal
Parágrafo único - Os órgãos a que se refere êste artico terão

as suas atribuições definidas em Regulamento a ser baixado neto
Secretário do Interior.

Art . 3. - O quadro do pessoal do Departamento das Munici-
palidades será o seguinte

1 Superifltefl(leflte
1 Consultor Jurídico;
1 Chefe do Serviço de Contabilidade:
1 Chefe (10 Serviço (te Legislação;
9 Chefes de Sub-Serviços;
1 Chefe de Secção;
2 Primeiros Oficiais;
2 Segundos Oficiais;
2 Terceiros Oficiais;
4 Quartos Oficiais;
20 Praticantes;
16 Assistentes Administrativos de 1. classe;
40 Assistentes Administrativos de 2. 1 classe;
Parágrafo único - Os lugares (te Superintendente, Consultor

Jurídico e Chefes de Serviços são cargos isolados, (te provimento
efetivo.11
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Art. 4•0 Fica criada, no Departamento das Municinalidades,
a carreira de Técnicos de Administração Municipal, assim orga-
nizacla:

9 Chefes de Sub-Serviços;
16 Assistentes Administrativos de 1.1;
40 Assistentes Administrativos de 2..
Art. - O ingresso na carreira de Assistente Administrativo

clenenderá (1v concurso de títulos na forma do artigo 22. parágrafo
1., do Decreto-lei 80-1, dc 28 de outubro (le 1941, contituin(lo titulo
preponderante o certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoa-
mento dos Funcionários Municipais.

Art. ().°	Os vencimentos cio pessoal do Departamento das
Municipalidades serão os seguintes

Cr$
Superintendente ..................43.200.00
Consultor Jurídico ................43.200.00
Chefe de Serviço ..................36.000.00
Chefe de Sub-Serviço ..............28.800.00
Chefe de Secção ..................28.800.00
Assistentes Administrativos de 1. a	22.800.00
Assistentes Administrativos de 2.	 19.200,00
ParágrafoParágrafo único Os vencimentos dos Primeiros, Segundos,

Terceiros e Quartos Oficiais e os dos Praticantes serão os constan-
tes da tabela atual.

Art. 70 - Ficam extintos os cargos de Inspetor de Contabilidade
e Estatística e Inspetor (ic Expediente e Legislação, cujos titulares
passam a exercer as funções de Chefes cio Serviço de Contabili-
dade e do Serviço de Legislação.

Art. 8. 9 -- Ficam classificados
a) Nos cargos de Chefes de Sub-Serviços, os Assistentes Admi-

nistrativos que atualmente os exercem por designação do Secretário
do Interior.

h) nos cargos de Assistentes Administrativos de 1, os atuais
Assistentes Administrativos do Departamento de Assistência aos Mu-
nicípios, ressalvado o disposto na letra anterior.

Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário entrando
o presente Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1945.
Nisio iATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Se-

cretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.564, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1945
Aumenta o número de desembargadores do Tribunal de Apelação do

Estado de Minas Gerais e dó outras providências.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando da atri-
: 1)uição que lhe confere o artigo 2. Q cio Decreto-lei n. 9 8.219, de 26 de

novembro de 1945, e devidamente autorizado pelo sr. Presidente da
República,

Decreta:
Art. 1. - São criados, no Tribunal de Apelação do Estado,

quatro lugares de desembargador, ficando as Câmaras aurnentalas
de tini membro.

2. Dos atos de nomeação dos novos desembargadores
constrá a designação das Câmaras, em que terão exercício, ressal-
vado o caso de remoção a pedido.

Art. 3. - O Procurador-geral cio Estado será conservado eu-
quanto bem servir.

Art. 4. - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga.
António Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secre-

taria das Finanças.
António Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 1.565, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1945

Concede remissão de multas sôbre impostos e taxas pela Prefeitura
de Lagoa Santa e dó outras providências.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1 .0 - Fica a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, autori-
zada a receber, com perdão das multas, até 31 de janeiro de 1946,
o pagamento das dívidas fiscais.

Parágrafo único - Não se aplicam osos favores dêste artigo ás
multas impostas em virtu'Je de sonegação e de infração de posturas
municipais.

Art. 2. - Para gozar dos favores (leste Decreto-lei, deverá o
contribuinte em atraso requerê-los à Prefeitura Municipal e, deferi-
da a petição, recolher de uma só vez a soma dos impostos devidos,
inclusive os do corrente exercício.

§ 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 de que
êste promova o arquivamento do processo e a baixa na respectiva
distribuição.

§ 3•Q - Decorrido o prazo de que trata o artigo 1. 11 ao encar-
regado da cobrança judicial enviará o Chefe do Serviço de Fazenda
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relação dos devedores ainda em niora, com a indicação da importân-
cia dos débitos e (Ias respectivas multas regulamentares.

Art. 3. 1 - As multas pagas antes da publicação dêste Decreto-
lei não poderão ser restituídas.

Art. 4Q Ficam suspensas até 31 de janeiro de 1946 as ações
executivas fiscais para cobrança dos débitos a que forem aplicáveis
os favores dêste Decreto-lei.

Art. 5•0 -- O presente r Decreto-lei entrará em vigor na (lata de
sua publicação, ficando sem efeito, durante sua vigência, s cispo-
sições legais que o contrariem.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de dezembro de
1945.

Nísio liTIs1' nu OuvEin\.
Antônio Vieira Braga.
António Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secre-

taria das Finanças.
Antônio Mourão Guinicii'ães.
Antônio Mourão Gninrnrães, respondendo pelo expediente da Se-

cretaria da Educação e Saúde Pública,.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.566, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre créditos suplemenlares pela Prefe i tura de Lambari.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.	Ficam abertos, pela Prefeitura Municipal de Lainijari,
os seguintes créditos suplementares a (lotações do orçamento vigente:

8-02-4	Viagens administrativas ..............1.000,00
8-04-3 Impressos e material de expediente ......500,00
t-04-4 - Sei-viço 'telegráfico ..................300,00
8-04-4 - Serviço telefônico ..................500,00
8-04-4 - Assinaturas de jornais e revistas oficiais 200,00
8-63-3 -. Para o serviço de eletricidade ..........24. 739,90
8-81-1 - Operários do serviço de ruas, praças e jardins l.500.0()
8-81-3	Para o serviço de ruas, praças e jardins ....200,00
8-82-1 - Operários do serviço de estradas e pontes.. 2. 000,00
8-82-3	- Para o serviço de estradas e 1)oflteS ......1.000,00
8-85-1 --- Operários do serviço de limpeza pública ....1 .50000
8-87-1 - Operários do serviço de próprios municipais .	500,00
8-87-3 - Para o serviço de próprios municipais	 200,00
8-89-38-89-3 - Para o serviço de matadouro ..........500,00
8-99-4	Propaganda e publicidade ..............500,00
8-99-4 - Despesas imprevistas ..................2.000,00

Total ............................37.139,90
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Ad. 2. -Revoadas as disposiçs em contrário, entrará êste

Decreto-lei em vigor na data (te sua publicação
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de dezembro de

1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga.
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secre-

taria das Finanças.
António Mourão Guiniarões.
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.567, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1945

Autor'fza o paganento de diferença de proventos J)ela Municipali-
(1((de de Lambari.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1. - Fica a Prefeitura Municipal de Lambari autorizada
a pagar a quantia de Cr$ 6.768,00, relativa à diferença de subsídio
e representação a que tem direito o prefeito municipal, referente ao
ano de 1944, de acôrcio com o disposto no artigo 3.° do Decreto-lei
estadual 11. 9 1.000, de 24 de dezembro de 1943.

Art. 2.	Para atender à despesa autorizada no artigo anterior
fica aberto o crédito especial de Cr$ 6.768,00.

Art. 3 ,9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA.
Antônio Vieira Braga.
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secreta-

ria das Finanças.
Antônio Mourão Guiinarães.
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da Se-

ci,Earia da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N. 9 1.568, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria cargos no quadro efetivo do Palácio do Govêrno e contém ou-
tras providências.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

W-"^
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Art. 1.9	Ficam criados no quadro de pessoal efetivo do Pa-
lácio do Govêrno mais os seguintes cargos:

1 porteiro
3 contínuos de 1. 1 classe
2 contínuos de 2. 1 classe
4 serventes
1 almoxarife
1 mensageiro motociclista
7 motoristas de 1. classe
6 motoristas de 2. 1 classe
2 lavadores para a Garage.
§ 1.°	Fica classificado como de 1. classe o atual motorista

do quadro efetivo.
§ 2. - Nos cargos de motoristas de 1. 1 classe serão aproveita-

dos motoristas atualmente em exercício dessas funções.
Art. 2.° - Serão de Cr$ 1.000,00 mensais os vencimentos dos

motoristas de 1. 1 classe; de Cr$ 810,00 os dos motoristas de 2. 1 classe;
de Cr 480,00 os dos lavadores; de Cr$ 800,00 os do almoxarife e de
Cr$ 480,00 os dos serventes.

Parágrafo único - Os vencimentos dos demais cargos criados
no art. 1.° serão os da legislação vigente.

Art. 3•0 - Os motristas do Palácio designados para encarre-
gados da Garage terão uma gratificação mensal de Cr$ 100,00.

Art. 4. 9 Para ocorrer ao pagamento de vencimentos (lo pes-
soal constante do artigo 1.0 dêste Decreto-lei, neste e no próximo
exercício, fica aberto o Cré(liiO especial de Cr 244 .895,00 que vi-
gorará até 31 de dezembro de 1946.

Art. 5•0 - Revogam-se as disposições em contrário, vigorando
êste Decreto-lei a partir de 15 de dezembro corrente.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezembro de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA.
António Vieira Braga.
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secreta-

ria das Finanças.
António Mourão Guinwiães.
Antônio Mourão Guirnnrães, respondendo pelo exped i ente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes.

I)ECRETO-LEI N.° 1.569, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1945

Au4oriza a execução de obras de calçamento no município de Ca-;
xan? b o.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1,9 - Fica a Prefeitura Municipal de Caxamhú autorizada
a prosseguir, mediante concorrência pública ou administrativa, nas
obras de pavimentação da rua João Pinheiro, no trecho compreen-
dido entre as ruas Dr. Vioti e Cesário Alvim, podendo despender,
para êsse fim, até a importância de Cr$ 40.000,00.
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Art. 2. - As obras serão executadas de acôi'du com os proje-
tos e especificações aprovados pela Secretaria da Viação e Obras
Públicas do Estado, com sua assistência e fiscalização.

Art. 3.° - A despesa a que se refere o art. 2.° correrá por dota-
ção orçamentária própria, no exercício de 1946.

Art. 40 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êsle
Decreto-lei em vigor a 1.' de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de
1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA.
António Vieira Braga.
António Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secre-

taria das Finanças.
Antônio Mourão Guimarãees.
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da Se-

cretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes.

DECRETO-LEI N.° 1.570, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1943

Orça a Receita e fixa a Despesa (10 Município de Caxambu
-	 para o exercício de 1946

O Interventor Federal do Estado de Minas Gerais, usando (Ias
atribuições que lhe conferem o art. 6°, item II, (lo Decreto-lei fe-
deral 1.202, de 8 de abril de 1939, decreta:

Art. 1.° - A Receita (lo Município de Caxambu para o exercí-
cio de 1946 é orçada em Cr$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros) de acôrdo com a seguinte discriminação:

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA RECEITA
GERAL

RECEITA OIIDINÁIIIA
RECEITA TRIBUTARIA

a) Impostos
Irripõsto Territorial:
Impôsto Territorial Urbano

0-12-1 - Impõsto Predial .........
0-14-1 - Irnpôsto sôbre Transmissão de

Propriedade Imóvel "Inter-
Vivos"	............

0-17-3 - Impôsto sôbre Indústrias e Pro-
fissões

0-18-3 - Impôsto de licença:
Impôsto de licenças diversas

0-27-3 - Impôsto sôbre Jogos e Diversões:
Impôsto sôbre Diversões
b) Taxas:

1-14-4 - Taxa para Fins Hospitalares:
Taxa Municipal "Pró-Lázaros"

ii
1

1

EFETIVA MUTAÇÕES	TOTAL
PATRIMONIAIS

Cr$	Cr$	Cr$

60.000,00
90.000,00

55.000,00

160.000,00

36.000,00

4.000,00

9.500,00

4.
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1-15-4 - Taxa de Assistência e Segurança
Social:

Taxa de Assistência ......
Taxa de Socorro ao Mendigo

1-16-4 - Taxa para Fins Educativos:
Taxa Escolar ..........

1-21-4 - Taxa de Expediente
1-23-4 - Taxa de Fiscalização e Serviços

Diversos:
Taxa de Aferição de Pesos e Me-

didas	..............
1-24-1 - Taxa de Limpeza Pública:

Taxa Sanitária ..........
1-25-1 - Taxa de Viação:

Taxa de Calçamento ......
-26-1 - Taxa de Melhoramentos:

Taxa de Melhoria ........

TOTAL DA RECEITA TRIBU-
TÁRIA	............

RECEITA PATRIMONIAL
2-02-0 - Renda de Capitais:

Juros de Depósitos .......

TOTAL DA RECEITA PATRI-
MONIAL ..........

RECEITA INDUSTRIAL
3-03-0 - Serviços Urbanos:

Taxa de água ..........
Taxa de Esgotos ........
Taxa de Eletricidade ......

RECEITAS DIVERSAS
4-11-0 - Receita de Mercados, Feiras e Ma-

tadouros:
Renda do Matadouro .. .. ..	18.000,00
Renda do Mercado . . .. .. .	12.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DIVER-
SAS ..............30 . 000,00

TOTAL DA RECEITA ORDINÁ-
RIA ..............1.076.742,00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
6-11-0 - Alienação de Bens Patrimoniais:

Venda de Terrenos .......
6-12-0 - Cobrança da Dívida Ativa
6-21-0 - Multas ..............8.000,00
6-23-0 - Eventuais ............110.258,00

30. 000,00'

1. 0 7, 6. 7,12,0(k

10.000,00
45.000,00

19.000,00
78.542,00

19.000,00
3.000,00

1.700,00

15.000,00

6.000,00

16.000,00

572.742,00

2 . 000,00

2.000,00

40.000,00
22.000,00

410.000,00

472.000,00

572.742,00.

2.000,00.

472. 000,00
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TOTAL DA RECEITA EX-

	

TRAORDINÁRIA .....118.258,00	55.000,00	13.258,00

	TOTAL GERAL .....1 .195. 000,00	55.000,00 1 .250 .000,00

Art. 2.	A Despesa do Município de Caxambu para o exer-
dcio de 1946 é fixada em Cr$ 1.250.000,00 (um milhão e cIuzento.i

cinnüenta mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriminação:

DESPESA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

GOVÊRN()
Pessoal Fixo

8-02-0 - Subsídio do prefeito .. .. ..	26.520,00
8-02-0 - Representação do Prefeito	13.260,00

Material Permanente
.8-02-2 - Aquisição de móveis e utensílios	 2.000,00

Material de Consumo
8-02-3 - Conservação de veículos, móveis

	

e utensílios . .	. .	. .	. .	.	1.000,00
Despesas Diversas

8-02-4	Viagrns administrativas	 8.000,00

	

48.780,00	2.000,00

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo

8-04-0 - Secretário ............12.000,00
8-04-0 - Auxiliar de Secretaria	 7.200,00
8-04-0 - Chefe do Serviço de Património	-d. 800,00

Material Permanente
8-04-2 - Aquisição de móveis e utensílios	 3.000,00

Material de Consumo
8-0-1-3 - Conservação de móveis e uten-

silíos	............500,00
8-04-3 - Impressos e material de Expe-

diente	..	..	..	..	..	..	6.000,00
Despesas Diversas

8-04-0 -.- Serviço Postal .. .. .. .. ..	600,00
8-01-1	Serviço Telegráfico	 600,00
8-04-4 - Serviço Telefônico .. .. .. ..	6.500,00
8-04-4 - Publicação do Expediente .. -	0.000,00
-04-4 - Assinatura de Jornais e Revis-

tas Oficiais .........1 .000,00

	

48.200,00	3 . 000,00

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPE-
CIALIZADOS

Pessoal Fixo
8-07-0 - Chefe do Serviço de Contabili-

dade .. .. .. .. .. .. .. 13.200,00
8-07-0 - Auxiliar-contador ........9.600,00
8-07-0 - Almoxarife ............5.400,00
8-07-0 - Arquivista ..	.. .. ..	..	..	4.200,00
8-07-0 - Agente Municipal de Estatística	6.000,00
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Material de Consumo	 8-28-4 - Contribuição para L.B.A.540,00

	

8-07-3 - Conservação de aparelhos, mó-	 8-28-4 - Contribuição para o Serviço
veis e utensílios	 1.000,00	 de Educação Nacional de

	

8-07-3 - Livros e impressos ........6.000,00	 Aprendizagens Industrial	540,00
8-07-3 - Material de expediente e dese-

nho ..............500,00	 4.680,00

	

45.000,00.	 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS	 Despesas Diversas
Pessoal Fixo	 -	8-29-4 - A niendigos ............48.000,00

	

8-09-0 - Porteiro contínuo ........4.800,00	 8-29-4 - À maternidade e à infância .	4.560,00

	

4.800,00	 52.500,00	 -
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ADMI-

	

NISTRAÇÃO GERAL .....147.680,00	5.000,00	152. 680,%	 TOTAL DO SERVIÇOS DE SE-
GURANÇA PÚBLICA E AS-

	

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FI-	 SISTÊNCIA SOCIAL	 77.240,00	 77.240,00

NANCEIRA ADMINISTRA-
CÃO SUPERIOR	 EDUCAÇÃO PÚBLICA
Pessoal Fixo	 ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDA-

	

8-10-0 -- Chefe do Serviço de Fazenda	21 .000,00	 1111) E COMPLEMENTAR	 -
Material Permanente	 Pessoal Fixo	 -

	2-10-2 - Aquisição de móveis e utensílios	 1.000,00	 8-33-0 - 1 Profcssdra a Cr$ 4.200,00 .	4.200,00

	

8-13-0 -- 1 Professôra a Cr$ 4.200,00 .	4.200,00

	

21 . 600,00	 1.000,00,	 8-33-0 - 2 Professôres a Cr$ 3 . 000,00 .	7.200,00

	

SERVIÇOS DE ATIRECADAÇÃO	 Material Permanente

Despesas Diversas	 8-33-2 - Aquisição de Móveis e Utensílios	 4.000,00

	

8-11-4 - Percentagem pela cobrança da	 -	 Material de Consumo

Divida Ativa ........2.000,00

	

	 8-33-3 - Material didático ........200,00
Despesas L)tversaa

	2 000 00	 -33-4 - À Sociedade Brasiliense de Be-

	

_________ 	 las Letras e Ciências ...	70.000,00

	

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	 8-33-4 - Indenização por dispensa a Pro-

Pessoal Fixo	 fessóres de Ginásio	 20.032,30

8-12-0 - Fiscal de Posturas	 5.400,00

	

109.432,30	4.000,00
Despesas Diversas 

	8-12-4 - Viagens de interêsse do serviço	1 .000,00

	

6.400,00	
TOTAL DOS SERVIÇOS DE

	

EDUCAÇÃO PÚBLICA .	109.432,30	4.000,00	113.432,30

TOTAL DOS SERVIÇOS DE EXA-
CÃO E FISCALIZAÇÃO Fi-	

SA1jDE PÚBLICA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

NANCEIRA . . . . . . . . ..	30.000,00	1.000,00	31. 000,K 

	

SEGURANÇA PÚBLICA E AS-	 Despesas Diversas
SISTÊNCIA SOCIAL	 8-41-4 - Hospital Municipal .......5.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesas Diversas	 5.000,00

8-24-4 - Aquisição de uns Imóvel para
o Quartel de Policia .. ..	20.000,00	 -	 TOTAL DOS SERVIÇOS DE

SAÚDE PÚBLICA	 5.000,00	 5.000,00

	

20.000,00	 -
FOMENTO

	

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES	 FOMENTO DA PRODUÇÃO VE-
E AUXÍLIOS	 GETAL

Despesas Diversas	 Pessoal Variável
	-28-4 - À Delegacia Civil de Policia .	3.600,00	 1-51-1 - Operários cio Campo de Mudas	9.000,00
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Material de Consumo
8-51-3 - Para o Serviço do Campo de

Mudas	............
Despesas Diversas

8-51-4 - Transporte de Pessoal e Mate-
rial para o Serviço do Cain-
p0 de Mudas ........

TOTAL DOS SERVIÇOS DE FO-
MENTO ............

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
SERVIÇOS URBANOS

Pessoal Variável
8-63-1 - Guarda-fios a Cr$ 4.800,00
8-63-1 - Chefe da Usina Hidrelétrica
8-63-1 - 2 Primeiros Maquinistas a Cr$

4.800,00	...........
8-63-1 - 1 Segundo Maquinista
8-63-1 - 1 Eletricida Chefe .......
8-63-1 - 1 Eletricista ..........
8-63-1 - 1 Ajudante de Eletricista
8-63-1 - 1 Encarregado da Distribui-

dora de Caxambu .....
8-63-1 - 2 Encarregados da Distribui-

dora de Caxambu, a Cr$
4.800,00	...........

8-63-1 - 1 Encarregado da Distribui-
dora de Ibatuba ......

8-63-1 - 1 Encarregado da Distribui-
dora de Ibatuba .....

8-63-1 - Operários do Serviço de Ele-
tricidade ...........

8-03-1 - Operários do Serviço de Águas
8-63-1 - Operários do Serviço ele Es-

gotos	.............
Material Permanente

8-63-2 - Para o Serviço de Água
8-63-2 - Para o Serviço de Eletricidade
8-63-2 - Para o Serviço de Esgotos

Material de Consumo
8-03-3 - Para o Serviço de Água
8-63-3 - Para o Serviço de Eletricidade
8-63-3 - Para o Serviço de Esgotos

Despesas Diversas
8-03-4 - Transporte de pessoal e mate-

rial para o serviço de água
8-63-4 - Transporte de pessoal e mate-

rial para o serviço de ele-
tricicladi'	..........

8-63-4 - Transporte de pessoal e mate-
rial de esgotos ........

1	TOTAL DOS SERVIÇOS IN-
rDUSTJ6IA6S ........

DIVIDA PÚBLICA
FUNDADA INTERNA - AMORTIZAÇÃO

E RESGATE
Despesas Diversas

8-73-4 -- Aiiiortização do Empréstimo com
o Estado eLe Minas Gerais

J U tIOS
Despesas Diversas

8-74-1 - Juros do enipréstimo com o
Estado	............75.824,40

75.824,40

DESPESAS DIVERSAS
8-75-1 - Cláusulas contratuais do em-

p rési na, caos o Estado . .	53 1,80

534,80

TOTAL DOS SERVIÇOS DA DI-
VIDA PÚBLICA	 76.359,20

SERVIÇOSSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ-
BLICA

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Pessoal Varici.vel
8-81-1 - Jardineiro ............6.000,00
8-81-1 - Operários do Serviço de Ruas,

Praças e Jardins .. . . . . . .	130.000,00
Material de Consumo

8-81-3 - Para o Serviço de Ruas, Praças
e Jardins	..........40 . 000,00
Despesas Diversas

8-81-1 - Transporte de material para o
serviço ele Ruas, Praças e
Jardins	............8.000,0))

8-81-4	Conservação de veículos	 5.000,00
8-81-4 - Serviço do Calçamento	 40.010,00
8-81-4 - Serviços de Engenharia, nivela-

mentos, alinhamentos e aber-
tura de ruas ........4.800,00

-	 233.800,00

1
11.500,00
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8-63-1 - Para.o serviço de aproveitamento
de energia elétrica	 5.475,00

	

153.035,00	28.000,00
1 . 500,00

1 . 000,00

11.500,00

11.500,00

11.500,0()

9. 600,00
6. 60 0,00

9. 60 0h00
4.500,00
6 . 000,00
4.800,00
4.800,00

4.800,00

9 . 000,00

5.400,00

4.800,00

12.000,00
18.000,00

10.000,00

10.000,00
12.000,00
6.000,00

6.000,00
20.000,00
6.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

11.149,40

11.149.40

11.149,40	87.508,00

153.035,00	28.000,00	181.035,00
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Despesas Diversas
8-89-4 - Para o custeio de transporte e

	

fiscalização de gado abatido	720,00
1.000,00

	

48.120,00	1.000,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE

	

UTILIDADE PÚBLICA .	357.020,00	s. 000,00	302.020,80

ENCAR('OS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

8-90-0 - Aposentados ...........9 . 000,00

9.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVI-

DÊNCIA

Despesas Diversas
8-91-4 - Caixa de Aposentadoria e Pen-

sões de Serviços Públicos
do Estado de Minas Gerais	6.500,00

	

8-91-4 - Instituto dos Industriários . . .	300,00

6.800,00

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E
RESTITUIÇÕES

Despesas Diversas	 -.
8-92-4 - Restituições de Impostos e Ta-

	

xas de exercidos encerrados . .	 500,00

500,00

ENCARGOS TRANSITÓRIOS

Pessoal Fixo
8-93-0 - Substituições regulamentares de

funcionários ........2. 000,00
8-93-0 - Adicional a funcionários che-

fes de família .......32.500,00
Pessoal Variável

8-93-1 - Substituições regulamentares de
extranumerários ..	..	..	3.000,00

-93-1 - Abono da família a extranume-
rários	..	..	..	..	..	..	4.560,00

8-93-4 - Viagem e permanência de fun-

	

cionário quando matricula-	 -	-
do no Curso de Aperfeiçoa-
mento do D.A.M.....5.000,00

47.060,0
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CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE RODOVIAS

Pessoal Variável
8-82-1 - Operários do Serviço de Estra-

das e Pontes ........4.100,00
Material de Consumo

8-82-3 - Para o Serviço de Estradas e
Pontes ............0.000,00
Despesas Diversas

8-82-4 - Transporte de pessoal e mate-
rial para o serviço de es-
tradas e pontes ......1.000,00

11.100,00

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚ-
BLICA

Pessoal Variável
8-85-1 - Operários do serviço de lim-

peza pública ........00. 000,00
Ma terial Permanente

8-85-2 - Para o serviço de limpeza pú-
blica	.............4.000,00
Material de Consumo

8-85-3 - Para o serviço de limpeza pú-
blica	.............3. 000,00

	

63.000,00	4.000,00

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

EM GERAL
Material de Consumo

8-87-3 - Para o serviço de próprios mu-
nicipais	...........1.000,00

1 . 000,00

DIVERSOS
Pessoal Fixo

8-89-0 - Fiscal Geral de Obras	 9. 000,00

	

8-89-0 - Fiscal da Cidade .. .. .. ..	6.000,00
8-89-0 - Fiscal Auxiliar .........4. 800,00

Pessoal Variável
	8-89-1 - Encarregado do Matadouro .	5.400,00

8-89-1 - Operários do serviço de Mata-
douro	..	..	..	..	..	..	9.000,00

8-89-1 - Operários do serviço do Mer-
cado .............6.000,00
Material de Consumo

	8-89-3 -Para o serviço de Matadouro .	2.000,0ij
8-89-3 -Custeio de veículos e conserva-

	

ção de móveis e utensílios	2. 000,09

	

8-89-3 - Para o serviço do Mercado ..	2.000,00



DECRETO-LEI N 9 1.571, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 752,90

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 752,90 (setecentos e cinqüenta e dois cruzeiros e no-
venta centavos), para pagamento de despesas de transporte nos
exercícios de 1943 e 1944, aos seguintes

Edgar Silveira ..........
O mesmo ............

Jarbas de Araújo Porto ......
O mesmo ..............

	

Cr$	Cr$
278,00

	

151,00	429,00

202,60

	

121,30	323,90

720,90

L

Li
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50.115,20
TOTAL DOS ENCARGOS DI-

	

VERSOS ........... 228.084,20	500,00	228.584,20

	

TOTAL GERAL ..... . 1 .195.350,00	54.649,40 1.250.000,00

Art. l. - Fica prorrogada, até 31 de dezembro de 1946, a
vigência dos créditos especiais, abertos pelos Decretos-leis abaixo"
mencionados :	 - -

Decreto-lei n.° 957, de 51111943.

Decreto-lei 

11 . 0 1.189, de, 211101944.
Decreto-lei 11 . 0 1.208, (te 201111944.
Decreto-lei n.° 1.210, de 201111944.
Decreto-lei li. , 1.223, de 30 ! 11944.
Decreto-lei 11.° 1 .286, (te 30 12944.
Decreto-lei 11.° 1.338, de 12171945.
Decreto-lei n.° 1.339, de 12171945.
Decreto-lei n.° 1.342, de 12171945.

-	-	Decreto-lei 11.0 1.360, de
Decreto-lei n.° 1.398, de 171101945.
Decreto-lei n.° 1.399, de 171101945.
Decreto-lei 11.° 1.400, de 171101945.
Decreto-lei n.° 1.450, de 41121915.
Decreto-lei 11.0 1.451, (te 41121945.
Decreto-lei n.° 1.452, (te 41121945.
Decreto-lei 11.0 1.453, (le 4112945.I	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, ao 27 de dezembro

-	fie 1945.

Nísio BATISTA DE OLivEIRA
Antônio Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria (te Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

PRÊMIOS DE SEGURO E IN-
DENIZAÇÂO POR ACIDENTES

Despesas Diversas
8-94-4 - Acidentes de trabalho	 3.300,00

3.500,00

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUXOLIOS EM GERAL

Despesas Diversas
8-98-4 - Subvenções ordinárias .....	111.158,90
8-98--1 - Subvenção fixa a pequenas es-

colas	 450,00

111.008,90

DIVERSOS
Despesas Diversas

-8-99-4	Para a Taxa de Assistência
aos Municípios .......	2.200,00

8-99-4 - Quebras de Caixa ........	200,00
8-99-4 - Gratificação por serviços em

horas extraordinárias	 2.000,00
8-99-4 - Honorários, custas e outras des-

pesas judiciais ........	2 . 000,00
8-99-4 - Aluguel de prédios	 14.000,00
8-99-4 - Propaganda e Publicidade	12.000,00
8-99-4 - Despesa Imprevistas	 17.715,20

Art. 3•9	Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1945.

NÍSIO BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da

Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

(Ia Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 9 1.570-A, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945

Altera a vigência de diversos Decretos-leis

O Tnterventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta
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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 27 de dezembio
de 1945.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro
de 1945.

António Martins Vilas Boas	 Antônio Mourão Guimarães
Nhio BATISTA DE OLIVEIRA	 Nisio BATISTA m OLIVEIRA

António Vieira Braga	 António Martins Vilas Boas
António Mouião Guimarães	 Antônio Vieira Braga
António Moujão Guixnwães, respondendo pelo expediente	 Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.	 da Secretaria de Educação e Saúde Pública.

José de Carvalho Lobes	 José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.572, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945	 DECRETO-LEI N. 9 1.573, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria Comércio e Trabalho, o
crédito especial de Cr$ 18.511,80.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 18.511,80 (dezoito
mil quinhentos e onze cruzeiros e oitenta centavos), para paga-
mento de vencimentos, gratificações, diárias, condução e despesas
diversas, aos seguintes

Autoriza a alienação de imóvel pela Pref eitura de Caxambu

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 - Fica a Prefeitura Municipal de Caxambu autorizada
a alienar, em hasta pública, um terreno com a área de 160 rn2
situado naquela cidade, à rua Benjamim Constant, desde o preço
minímo de Cr$ 12.000,00.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 27 de dezembro de
145.

Nismo BATISTA DE OLIVEIRA

	9.834 00	 António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

	

440,00	 da Secretaria de Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

	1.383,90	
DECRETO-LEI N. 1.574, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945

	

274,30	Autoriza o Estado a vender imóveis

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

6.339,60 Art. V - Fica o Govêrno do Estado autorizado a vender ao
Iistituto de Previdência dos Servidores do Estado o terreno si-
tuado na esquina das ruas Tamóios com Rio de Janeiro, bem como
os prédios nêle edificados com a área de 1. 764,m2 70 (mil se-
tecentos e sessenta e quatro metros quadrados e setenta centi-

	

240,00	metros) mais ou menos pela importância de Cr$ 5.000.000,00
(cinco milhões de cruzeiros) a qual será empregada na constru-

	

18.511,80	çio do novo edifício do Pronto Socorro Policial da Capital.

Aureo Renault -. Diferença de vencimentos
em 1944 ..................	6.600,00
Abono de família durante o ano de 1944	3.234,00

Síivo Gabriel Diniz -- Diárias vencidas em
novembro de 1944 ............

Valter de Sousa e Silva - Diárias vencidas
de junho a setembro de 1944 ......	787,50
Despesas de condução vencidas de
junho a setembro de 1944 ......	396,40

Olavo Tomé da Silva - Diárias vencidas em
1944	....................

Guilherme Reis Júnior - Diárias vencidas
de maio a dezembro de 1944 ......	2.850,00
Despesas de condução vencidas de
maio a dezembro de 1944 ......	3.489,60

Aristeu de Freitas - Aluguel de sala onde
funciona o Distrito de Fiscalização de
Terras, em Aimorés, durante os meses
de outubro a dezembro de 1944

4
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ArE. 2	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro de
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guiinorães
Antônio Mourão Guijuarões, respondendo pelo expediente
(Ia Secretaria íle Educação e Saúde Pública.

José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N$' 1.575, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza despesas e abre crédito especial pela Prefeitura Muni-
cipal de Poços de Caldas.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Fica a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
autorizada a prosseguir as obras da estação de tratamento e re-
fõrço do Serviço de Abastecimento de Água, de acôrdo com os
planos aprovados, e a adquirir móveis e utensílios para aparelhar
os serviços públicos, podendo dispender, para êsse fim, até as
importâncias de Cr$ 246.000,00 e Cr$ 16.400,00, respectivamente.

Art. 2. - Para atender às despesas a que se refere o artigo
anterior, fica aberto o crédito especial de Cr$ 262.400,00.

Art. 39 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro de
1945.

Nísro I IATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas

Antônio Mourão Guiniarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.

José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.576, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre créditos suplementares pela Prefeitura Municipal de Poços
de Caldas

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Ficam abertos pela Prefeitura Municipal de Poços
de Caldas, os seguintes créditos suplementares, a dotações do or-
çamento vigente

$ 02 1 (uEti	dc	e	ierviç2o de móveis
e utensílios	....................

8 02 4 Viagens administrativas ............
8 04 3 Conservação de móveis e utensílios .
8 04 3 Material de expediente ............
8 04 4 Publicação do expediente ............
8 04 4 Serviço Telefônico

04 4 Assinatura de jornais e revistas oficiais
11 4 Percentagem pela arrecadação (Ia (lívida ativa

8 28 4 Contribuição para a Legião Brasileira de
Assistência	....................

8 28 4 Contribuição para o 'Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial ............

8 63 1 Operários dos Serviços de esgotos ......
8 63 4 Transporte de pessoal e material para os

serviços de águas e esgotos ..........
$ 81 1 Operários dos serviços de ruas, praças e

jardins	......................
8 81 1 Operários dos serviços de pavimentação
8 81 3 Material para os serviços de ruas, praças e

jardins	....................
8 81 3 Material para os serviços de pavimentação
8 82 1 Operários e servidores de estradas e pontes
8 82 3 Material para os serviços de estradas e pontes
8 82 4 Transporte de pessoal e material para os

os serviços de estradas e pontes ........
8 85 1 Operários dos serviços de limpeza pública
8 85 3 Material para os serviços de limpeza pública
8 87 1 Operários dos serviços de próprios municipais
8 87 1 Operários dos serviços da Praça de Esportes

MinasGerais ..................
8 87 3 Material para os serviços de próprios mu-

nicipais......................
8 87 3 Material para os serviços da Praça de Esportes

Minas Gerais ....................
8 87 4 Trasporte de pessoal e material para os ser-

viços de próprios municipais ........
8 88 4 Luz e energia elétrica ..............
8 89 1 Operários do serviço do matadouro ......
8 89 1 Operáros do serviços do mercado ......
8 89 1 Operários dos serviços do cemitério .
8 89 3 Material para os serviços do matadouro .
8 91 4 Contribuição ao Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos In(lustriários ............
8 93 O Adicionais a funcionários chefes de família
8 94 4 Acidentes do trabalho ..............
8 99 4 Propaganda da estância ............
8 99 4 Despesas imprevistas ..............

llq

Cr$

10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.500,00

100,00
7.000,00

1.000,00

1.000,00
40.500,00

5.000,00

20.000,00
70.000,00

19.000,00
8.000,00

57.500,00
31.000,00

15.000,00
7.000,00
1.500,00

14.500,00

3.000,00

7.500.00

11.500,00

10.000,00
11.100,00
1.280,00

640,00
640,00

4.500,00

2.000,00
11.200,00

316,30
32.000,00
11.000,00
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Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 27 de dezembro d
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira l3raçja
António Martins Vilas Boas

António Mourão Guimarães
António Mourôo Guhiun'ães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.' 1.577, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre crédito especial à Prefeitura de Belo Horizonte, para paga-
mento de abono de família aos servidores da Diretoria de
Saúde Pública, que se acham a serviço da referida Prefeitura.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de

suas atribuições legais, decreta
Art. 1° - Fica aberto á Prefeitura de Belo Horizonte, o cré-

dito especial de Cr$ 3.876,60 (três mil oitocentos e setenta e seis
cruzeiros e sessenta centavos) para pagamento aos servidores da
Diretoria de Saúde Pública do Estado, em serviço na referida
Prefeitura, de abono de família, que deixaram de receber no exer-
cício de 1943.

Art. 2 9 - O referido crédito será assim distribuído

Ao veterinário-chefe, Paulo Angelo ............1 .533,00
Ao veterinário, Euclides Macedo Fernandes	 750,00
Ao auxiliar de veterinário, Cássio Malheiros Santos,	328,00
Ao Guarda Sanitário, Carmélio Gentiluomo	 837,20
Ao guarda sanitário, Venancio Siqueira, ........428,40

Art. 3. 9 - Ëste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 27 de dezembro de
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Brcia
Antônio Martins Vilas Boas

Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.' 1.578, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$
56.904.894,50.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

- 201 -

Art. 1 9 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 56.904.894,50 (cinqüenta e seis milhões, novecentos
e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro cruzeiros e cinqüenta
centavos) para ocorrer ao pagamento de despesas com o aumento
e reajustamento de vencimentos dos funcionários civis e militares,
criação de novos cargos a que se referem os Decretos-leis n°s. 1.415, de
24-11-945, 1.424, de 30-11-945, 1.559, 1.560, 1.561, 1.562, 1.563 de
22-12-45 e 1.564, de 22-12-945.

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
ste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação, cessando sua

vigência em 31 de dezembro de 1946.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro

1e 1945.
Nisio BATISTA DE OuvEIRÃ
Antônio Marfins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expedientb
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.579, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria do Interior o crédito suplementar de Cr$ .
51.671,00, à verba 001-65 (023), do orçamento vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 1 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito su-
plementar de Cr$ 51.671,00 (cinqüenta e um mil, seiscentos e
setenta e um cruzeiros) à verba 001-65 (023) do orçamento vi-
gente.

Art. 2' - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro
Ie 1945.

Nismo BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.580, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito suplementar de Cr$ 213.018,00 à verba 066-67 (994),
do orçamento vigente.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de

suas atribuições legais, decreta

ri
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Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 213.018,00 (du-
zentos e treze mil e dezoito cruzeiros), à verba 066-67 (994), do
orçamento vigente.

Art. 2.'	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei cm vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Marlijis Vilas Boas
António Vieira Braga
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.581, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Educação e Saúde Pública o crédito especial
de Cr$ 15.790,30.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerai.-,, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.' Fica aberto à Secretaria da Educação e Saúde Pú-
blica o crédito especial de Cr$ 15.790,30 (quinze mil setecentos e
noventa cruzeiros e trinta centavos), para pagamento ao dr. Caio
Líbano de Noronha Soares, proveniente de vencimentos e abono
de 7 % relativos ao período de 1.' de janeiro a 31 de dezembro do
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, aos 28 de dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
'ia Secretaria de Educação e Saúde Pública.
António Martins Vilas Boas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.582, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito suplemen-
tar de Cr$ 131.100,00 à verba 98-35 (872), do orçamento
vigente.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

F
Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas

o crédito suplementar de Cr$ 131.100,00 (cento e trinta e um mil
e cem cruzeiros) à verba 098-35 (872), do orçamento vigente.

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 28 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
António Martins Vilas Boas
António Viera Braga
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.

DECRETO-LEI N.° 1.583, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr 115.696,50.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas, o crédito especial de Cr$ 115.696,50 (cento e quinze mil
seiscentos e noventa e seis cruzeiros e cinqüenta centavos), para
ocorrer ao pagamento de despesas feitas com a cobertura do edi-
fício ocupado pela mesma.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação, cessando sua
vigência em 31 de dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro
de 1945.

Nismo BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
António Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
António Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.

DECRETO-LEI N. 1.584, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial dt.
Cr$ 40.000,00.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0	Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas, o crédito especial de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros),
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Para aquisição de um imóvel situado is rua Direita 11.  76, em Venda
Nova, com a área de 6. 009,1112., mais ou menos.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação, cessando
sua vigência em 31 de dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro de
1945.

Nísio BATISTA 14 OLIVETI5A
José de Carvalho Lopes
Antônio Marlins Vilas Boas
António Vieira Braga
Aiitôimio Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
este Decreto-lei cm vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expcdienfr.

	

da Secretaria da Educação e Saúde Públicq,.. ..	.. ..
José de Carvalho Lopes	q	........

	...

do

	

DECRETO-LEI N. 1.587, DE 28 DEEZ	-	a

Aumenta o cíclico do Corpo de Segurança
DECRETO-LEr N. 1 .585, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Alteia (1 vigência de diversos Decretos-leis.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas.
atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 Fica prorrogada, até 31 de dezembro de 1946, a
vigência dos créditos especiais, abertos pelos Decretos-leis abaixo
mencionados:

Decreto-lei n. 1 .311, (te 12-7-945.
Decreto-lei n. 1.390, (Te 17-10-945.
Art. 2.° - Revogam-se as ciisuosições cal contrário, eqtran-

do êste Decreto-lei em vigor na (lata (Te sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro

de 1945.

NísIo BATISTA DE Om.IVEIRA
Antônio Marfins Vilas Boas
António Vieira Braga
António Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública
José de Carvalho Lopes

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 . 0 - aumentado de quarenta e oito (48) o efetivo do pes-
soal do Corpo de Segurança do Serviço (te Investigações, sendo três
(3) subinspetore s , dez (10) investigadores (te primeira classe, quin-
ze (15) de segunda classe e vinte (20) (te terceira classe.

Art. 2. Para fazer face às despesas decorrentes (lêste Decre-
to-lei, fica aberto o crédito especial de quatrocentos e vinte e dois
mil e noventa e quatro cruzeiros (Cr$ 422.094,00), que vigorará até
31 de dezembro de 1946.

Art. 3,9 - Êste Decreto-lei entrará cm vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de dezembro de
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
António Martins Vilas Boas

Antônio Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.586, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Transfere corça zia Imprensa Oficial

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso d
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. Fica transferido cio quadro do pessoal das Oficinas
de Obras da Imprensa Oficial, com os respectivos vencimentos, para
a quadro do pessoal do "Minas Gerais" (Serviço Diurno), um cargo
de mestre, que passará a ter a denominação de encarregado da
Composição Mecânica.

DECRETO-LEI N. 1.588, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre à, Secretaria cio Interior o crédito suplementar de Cr$ 700.000,00,
à verba 006-67 (994).

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1 . 0 - Fica aberto a Secretaria do Interior o crédito su-
plementar de Cr$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros) à verba
066-67 (994), do orçamento vigente.	 . . .

)\	 '•' -	.- - _
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrúrio, entrando o
presente Decreto-lei em vigor na data (te sua publicação.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 28 (te dezembro de 1045.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Mur/ins Vilas lioas
António Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, leSpOlidelidO pelo expediente

da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1 .589, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Organiza os serviços e fixa o quadro da Penitenciária Agrícola de Neves

O Interventor Federal 110 Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0	A Penitenciária Agrícola (te Neves terá a seguinte
organização

a) Diretoria
1)) Serviço Jurídico e Educacional
c) Serviço (te Antropologia Penitenciária
d) Secção Agrícola
e) Secção de Produção
f) Contabilidade
g) Administração
Parágrafo único - Enquanto não fôr expedido o regimento da

Penitenciária Agrícola de Neves, serão observadas as instruções
que, em portaria, baixar o Secretário do Interior.

Art. 2. - A Penitenciária Agrícola de Neves terá um diretor
e um sub-diretor, com os vencimentos e vantagens constantes do
estipulado neste Decreto-lei, cabendo ao diretor a supervisão e ori-
entação dos serviços e relações com as autoridades estaduais, e ao
sub-diretor a direção e fiscalização dos órgãos administrativos e de
produção do estabelecimento.

Art. 3Q - A Penitenciária Agrícola (te Neves terá o seguinte
quadro (te pessoal

a) Diretoria	 Cr
1 diretor com vencimentos mensais de ........5.000,00
1 sub-diretor com vencimentos mensais de ......4.000,00

b) Serviço Jurídico e Educacional
1 chefe de serviço, com os vencimentos mensais de

3.000,00
1 sub-chefe de serviço com os vencimentos mensais de

2.400,00
pi-ofessôres com os vencimentos mensais de

960,00
1 inspetor geral com os vencimentos mensais (te . . . .	960,00
1 inspetor do trabalho com os vencimentos mensais de

810,00
4 sub-inspetores de 1. 1 classe com os vencimentos
mensais de ..........................

3 SUI)-iiiSDCiOI'CS de 2. 1 classe Com os vencimentos men-
saisde ...........................

10 guardas de 1.' classe com vencimentos mensais de

15 guardas de 2. 1 classe com vencimentos mensais de

30 guardas de 3. 4 classe com vencimentos mensais (te

3 telefonistas com vencimentos mensais (te ......
1 encarregado (10 expediente com vencimentos inca-

sais(te	...............................
1 encarregado (lo protocolo com veiiciinentos menSaiS

de
1 bibliotecário-censor com vencimentos mensais

................................
de

1 escriturário de 1. 1 classe com vencimentos mensais
(te ....................................

2 escriturários (te 2. classe com vencimentos mensais
de................................

3 praticantes com vencimentos mensais de ......
c)Serviço de Antropologia Penitenciária

1 médico-chefe com vencimentos mensais (te ......
1 médico sub-chefe de serviço com vencimentos men-
saisde ........................ d...

2 médicos auxiliares com vencimentos mensais e
2 médicos especialistas com vencimentos mensais de
1 dentista com vencimentos mensais de ........
1 encarregado da farmácia com vencimentos mensais
de.............................

1 enfermeiro-chefe com vencimentos mensais de.
2 enfermeiros auxiliares com vencimentos mensais

(te	.....................................
2 praticantes com vencimentos mensais (te ......

d) Secção Agrícola
1 agrônomo-chefe (te secção com vencimentosvencimentos mensais
de...............................

1 técnico agrícola com vencimentos mensais te .
2 capatazes (te 1. ,, classe com vencimentos mensais de

3 capatazes de 2. 1 classe com vencimentos mensais de

1 praticante com vencimentos mensais de ........
e) Secção de Produção

1 chefe de secção com vencimentos mensais (te .
1 encarregado geral de oficinas cora vencimentos men-
sais de ..........................

me..1 dactilógrafo de 2. classe com vencimentos mensais
de.........................

de
.. .......

1 praticante com vencimentos mensais	. .. ..
5 mestres de oficinas com vencimentos mensais de.
7 contra-mestres de oficinas com vencimentos men-
sais de ..................................

3 auxiliares de oficinas com vencimentos mensais de
1 almoxarife com vencimentos mensais de ......

690,00

660,00

600,00

540,00
480,0&

750,00

660,00

660,00

540,00

450,00
400,00

3.000.00

2.400.00
2.100.00
1.500 .00
1.260.00

960.01)
660.00

510.00
400.00

2.400.00
1 .500.00

750.00

660.00
400.00

2.400.00

1. 260.00

45Á0
400.00
960.00

660,00
540,00

1.260.00

qq
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almoxarifes auxiliares com vencimentos mensais
de................................
escriturários de 1.' classe com vencimentos mensais
de................................

f) Contabilidade
contabilista com vencimentos mensais de ......
auxiliares (te escrita com vencimentos mensais ele
escriturário de 1. 1 classe com vencimentos mensais
de..................................
escriturários de 2.0 classe com vencimentos mensais
de..................................
praticantes com vencimentos mensais ele ......

serão aproveitados, atendida quanto possível a eqüivalência (te fua--
ções, os atuais servidores extranumerários ou contratados da Penitcii-
ciária Agrícola de Neves.

Art. 8.' - Para fazer face às despesas decorrentes do presente
Decreto-lei, fica aberto o crédito especial ele Cr$ 1 .005.420,00 (um
milhão cinco mil quatrocentos e vinte cruzeiros), a vigorar até 31
de dezembro de 1946.

Art. 9.'	O presente Decreto-lei entrará em vigor na (lata de
suas publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, em 28 de dezembro de
1945.

750.00

540.00	j

1. 500.00
690.00

540.00

450.00
400.00

g)Adrninistração
1 ecôauio com vencimentos mensais de ........260M0
1 eletricista com vencimentos mensais de ........870,00
1 cozinheiro com vencimentos mensais ele ........750.00
1fcgu1sta com vencimentos mensais de ........660.00
1 c: carregado da rouparia com vencimentos mensais
de ................................660.00

1 encarregado da lavanderia com vencimentos nica-
1 encarregado de obras com vencimentos mensais de	750,00
2 zeladores de pavilhões com vencimentos mensais de	750,00
1 motorista mecânico com vencimentos mensais de	750,00
2 bombeiros hidráulicos, com vencimentos mensais de	690,00
sais (te..............................660.00

2 motoristas coma vencimentos mensais ele ......660.00
1 ajudante de cozinha com vencimentos mensais de	540,00
1 jardineiro com	vencimentos mensais de ......510.00
1 contínuo com vencimentos mensais de ........400.00

Art. 4.° - Os cargos constantes (lêste quadro serão de p rovi-
mento efetivo, exceto o de Diretor, que será provido em comissão.

Art. 5•Q	São considerados de carreira, em séries distintas. os,
seguintes cargos

1 - a) guarda de 3.' classe;
b) guarda de 2.' classe;
e) guarda de 1.' classe;
(1) sub-inspetor de 2.4 classe;
e) sub-inspetor de 1.' classe;
f) inspetor do trabalho;
g) inspetor geral;

II - a) auxiliar de oficina;
h) contra-mestre de oficina;
e) mestre de oficinas;

111 - a) praticante;
b) escriturário de 2.' classe;
e) escriturário de 1.' classe.

Parágrafo 1. - Os cargos não referidos neste artigo são cargos
isolados.

Parágrafo 2.1 - O cargo (te Chefe do Serviço de Antropologia
Penitenciária será exercido por um médico-psiquiatra.

Art. 6.' - Será empregada no desenvolvimento dos serviços da
Penitenciária Agrícola de Neves importância correspondente ao saldo
de sua renda anual.

Art. 7.° - Para constituição imediata do quadro de funcionários
e organização dos serviços, na forma estabelecida neste Decreto-lei,.

Nismo BATISTA nu Oravumui
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Girnarães
Antônio Mourão Guiniarães, respondendo pelo expediente

de Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.590, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Aprova o plano organizado pelo Govêrno do Estado, para a cozmslru-
ção da Central Elétrica do Fêcho do Funil, no Rio Poroopeba,
e contém outras disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o plano, organizado pelo Govêrno
do Estado, para a construção da Central Elétrica de Fêcho do Funil,
no rio Paraopeha.

Art. 2.° - A energia elétrica ali gerada será destinada à Cida-
de Industrial, a diversos municípios da zona central do Estado e à
eletrificação de fereovias, de acôrdo com programa a ser submetido
à aprovação cio -Govêrno Federal.

Art. 3•0 - São declarados de utilidade publica para serem
desapropriados ou adquiridos em juízo ou fora dêle, à medida que se
tornar necessário, os terrenos e benfeitorias existentes na respecti-
va bacia de inundação, bem como nos locais indicados para constru-
ção da central elétrica, da nova cidade de Brumadinho, e das varian-
tes rodoviárias

§ 1 . 0 - Não se incluem no presente Decreto-lei os terrenos e ben-
feitorias pertencentes à Estrada de Ferro Central do Brasil ou ao

ovêrno Federal.
§ 2.° - Os terrenos a serem desapropriados, principalmente os

da zona urbana da cidade de Brumadinho, poderão ser permutados
por outros localizados no nova cidade a ser construida nas margens
da reprêsa.

Art. 4.°	Fica aberto o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, para atender às despesas de desapropriação
durante os exercícios de 1945 e 1946.

Art. 5•0 - É declarada a urgência da desapropriação.
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Art. 6. 1 - Revogam-se as disposições em contrário, entran-

do êste Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de dezembro de

1945.
Nisio Bvi'lsiA DE OLIVEIRA
Antônio Mourão Guirnarães
Antônio Martins Vilas Boas
António Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da
da Secretaria de Educação e Saúde Pública
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.591, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945

Institui no Estado a polícia de carreira.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. — Fica instituída no Estado a Polícia de carreira.
Art. 2.°	As atuais delegacias de polícia serão classificadas

na seguinte ordem:

a) delegacias especializadas;
h) delegacias de 1. 1 classe;
c) delegacias de 2. 4 -classe;
ci) delegacias de 3. 1 classe;
e) delegacias de 4; classe;
f) delegacias de 5. classe;
g) delegacias de 6.1 classe.

Art. 3.°	Haverá nove delegacias especializadas.
§ 1.° -- Subordinadas ao Serviço de Investigações ficam as se-

guintes: de Vigilância Geral; de Segurança Pessoal; de Furtos,
Roubos e Falsificações; de Fiscalização de Costumes e Jogos; de
Ordem Política; de Ordem Econômica e de Registro de Estran-
geiros.

§ 2.1 Além das delegacias especializadas referidas no pará-
grafo anterior, serão providos por delegados especializados o Servi-
ço de Registro de Estrangeiros, a Su perintendência do Serviço Es-
tadual cio Trânsito e a Superintendência da Guarda Civil.

§ 3.° - Os delegados especializados serão classificados, por ato
do Chefe de Polícia, nas delegacias especializadas, Serviço de Regis-
tro de Estrangeiros, Superintendência do Serviço Estadual do Trân-
sito e Superintendência da Guarda Civil.

§ 40 - Enquanto não se baixar novo Regulamento Policial do
Estado e do Serviço de Investigações, as atribuições das delegacias
especializadas, serão fixadas em portaria do Chefe de Polícia.

Art. 4.1 — As delegacias de primeira classe são em número de
sete, sendo cinco •na Capital e duas em Juiz de Fora.

Art. 5.° As delegacias de segunda classe são em número de
treze, com sede nas comarcas de Barbacena, Carangola, Cataguazes,
Conselheiro Lafaiete, Itajubá, Muriaé, Poços de Caldas, Ponte Nova,
São João del-Rei, Ubá, Uberada, Uberlândia e Varginha.
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Art. G.° - As delegacias de terceira classe são em número de
vinte e cinco, com sede nas comarcas de Além Paraíba, Araguari,
Araxá, Cnratinga, Diamantina, Formiga, Guaxupé, Lambari, Lavras,
Leopoldina, Manhuassu, Nova Lima, Oliveira, Ouro Fino, Ouro Prêto,
Passos, Pouso Alegre, Presidente Vargas, Sabará, Santos Dumont,
São Sebastião do Paraíso, Viçosa e nos municípios de Cambuquira,
Caxambu e São Lourenço.

Art 7.° As delegacias (te quarta classe são em número de
trinta, com sede nas comarcas (te Alfenas, Arassuaí, Bom Sucesso,
Campanha, Campo Belo, Cássia, Curvelo, Divinópolis, Dôres do In-
daiá, Guaranésia, Governador Valadares, Itauna, Manhumirini, Ma-
riana, Monsanto, Montes Claros, Muzambinho, Pará de Minas, Patos de
Minas, Pedro Leopoldo, Pirapora, Pitangui, Rio Novo, Santa Bárbara,
Santa Luzia, Sete Lagoas, São João Nepomnuceno, Teófilo Otoni, Três
Corações e Visconde do Rio Branco.

Art. 8.° - As delegacias de quinta classe são ciii número de
noventa, com sede nas comarcas de Abre Campo, Abaeté, Aimorés,
Aiuruóca, Almenara, Alto Rio Doce, Alvinópolis, Andradas, Ande-
lândia, Baependi, Bamhuí, Betiin, Bicas, Boa Esperança, Bocaiuva,
Bom Despacho, Bonfim, Brazópolis, Cabo Verde, Caeté, Camandu-
cáia, Cambuí, Campos Gerais, Carmo do Paranaíba, Carmo (10 Rio
Claro, Conceição do Mato Dentro, Conquista, Corto, Cristina, Elói
Mendes, Estrêla do Sul, Ferros, Frutal, Grão Mogol, Gunhães, Ipane-
ma, Itabirito, Itamarandiba, Itanliandu, Itapecerica, Ituiutaba, Jacuí,
Jacutinga, Januária, Jequitinhonha, João Ribeiro, Lima Duarte, Luz,
Machado, Mantena, Mar de Espanha, Minas Novas, Mraí, Monte
Azul, Monte Carmelo, Mutum, Nepornuceno, Palma, Paracatu, Para-
guassu, Paraisópolis, Parreiras, Passa Quatro, Patrocínio, Peçanha,
Pedra Azul, Piranga, Piumn-i, Pomba, Pouso Alto, Prados, Prata,
Raul Soares, Rio Casca, Rio Pardo de Minas, Rio Prêto, Sacramento,
Salinas, Santa Rita do Sapucaí, Santo Antônio cio Monte, São Domin-
gos do Prata, São Francisco, São Gonçalo do Sapucai, São Gotardo,
Serro, Silvestre Ferraz, Tarumirim, Torihaté, Três Pontas e Tupa-
ciguára.

Art. 9•0 - As delegacias de sexta classe serão instaladas nos
municípios que não forem sede de comarca, com exceção de Cambu-
quira, Caxambu e São Lourenço, que serão providos por delegados de
carreira.

Parágrafo único -- Quando em exercício os delegados de carrei-
ra com sede em Cambuquira, Caxambu e São Lourenço, cessa nestes
municípios a competência funcional dos delegados das respectivos
comarcas.

Art. 10.	A primeira investidura na carreira policial só se
fará nas delegacias de quinta classe, mediante, concurso de títulos.

Parágrafo único	O acesso para as demais será gradual e suces-
sivo, observadas as condições prescritas neste Decreto-lei.

Art. 11. -	O candidato ao ingresso na carreira deverá pre-
encher os seguintes requisitos:

a) ser bacharel em direito;
b) ter menos de 35 anos de idade, salvo se houver exercido no

Estado, pelo tempo mínimo de um ano, função policial, cargo judi-
ciário ou de promotor de justiça, caso em que o limle máximo de ida-
de será de 50 anos.

Art. 12. - No concurso referido no art. 10., além das exi-
gências constantes do art. 14 do Estatuto dos Funcionários Públicos
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(Decreto-lei n. 804, de 281101941), o candidato deverá apresentar:
a) fôlha corrida;
b) atestado de boa conduta e idoneidade moral, passado pelo

juiz de direito ou pela autoridade policial mais graduada da comar-
ca em que residir;

e) prova de identidade e de bons antecedentes, fornecida pelo
Serviço (te Investigações;

(1) atestado de vacinação ante-variólica e de não sofrer de
inol(sI ia contagiosa;

e) atestados médicos lavoróveis, fornecidos pelo Departamento
de Assistência Policial e Medicina Legal e pelo Instituto ieuro-Psi-
quiútrico "Raul Soares" ou por estabelecimentos congêneres, o pri-
meiro de exame somático em geral: - estado (los diferentes órgãos
e aparelhos; Medidas antropométricas e coeficientes de robustez
física; e o segundo, exame neuro-psíquico; aparelho motor, sensi-
tivo e sensorial, funções psíquicas elementares; resultados obtidas
pelos diferentes "tests" de atenção e memória, emotividade, juízo,
raciocínio; iniciativa, capacidade de deliberação e resistência à
fadiga nervosa.

§ 1.° - Os atestados referidos na alínea "e" deverão consig-
nar tôdas as anormalidades encontradas e concluir, em face dos
exames, pela maior ou menor aptidão do candidato para o exercí-
cio (ias funções de delegado de polícia.

§ 2.° -- O candidato deverá preencher, com exatidão, seu Bo-
letim de Inscrição e apresentá-lo à Chefia de Polícia, acompanhado
dos documentos relativos às condições mencionadas neste artigo,
além (te trabalhos ou outros documentos que comnproveni sua apti-
duo para o exercício (lo cargo.

Art. 13. Os delegados de policia de carreira,
anos cio efetivo exercício, só poderão ser demitidos em
processo administrativo.

Art. 14. - As promoções obedecerão ao critério
dado e ao (Te merecimento, alternadamente, salvo quanto
nal cia carreira, que serão feitas sônrente pelo critério
bento.

Ari. L).	A promoção por antigüidade recairá no delegacia
mais antigo na classe.

Ar't. 16	São condições para a promoção por merecimento:
a) exercício na classe a que pertencer durante Um ano, pelo

me nos;
b) ter revelado, no exercício do cargo, competência, honesti-

dade e vocação para a carreira policial.
Parágrafo único - Ëstes requisitos serão apurados por uma co-

missão nomeada pelo Chefe (le Polícia, composta do Chefe do Servi-
ço de Investigações e de dois delegados especializados, à qual orga-
11 izará, dentre os delegados, lista tríplice para o efeito de promoção.

Art. 17. -	As nomeações e promoções dos delegados de car-
reira serão feitas por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 18. - O Chefe (Te Polícia, por conveniência do serviço
ti a paia outra Delegacia da mesma classe.

ou por motivo disciplinar, poderá remover os delegados de carreira
Art. 19 - Nas sedes das delegacias de Juiz de Fora e nas de

segunda a quinta classes haverá uma filial de identificação a cargo
dos respectivos delegados, que se regerá pelos dispositivos da Secção
VI, do Capítulo VIII, do Regulamento do Serviço de Investigações.
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Art. 20. - Os delegados de carreira tOiiiarao posse perante
o Chefe (Te Policia.

Parágrafo único - São competentes para dar posse aos delega-
dos de sexta classe, sul)-delegados e suplentes

a) O Chefe de Polícia;
h)	OS juizes (te direito;
(- )	OS juizes municipais
(1)	(IS prefeitos municipais.

Art. 21 - Os delegados (Te carreira só entrarão no exercí-
cio do cargo depois de uni estágio de vinte dias nos diferentes servi-
ços cia Chefia de Polícia e no Departamento Estadual de Estatística.

Art. 22. Os delegados especializados serão substituídos
quando ausentes, pelos delegados (Te primeira classe e êstes pelos de
segunda, mediante designação do Chefe de Polícia.

§ 1 . 0 - Os delegados de segunda a quinta classe serão subs-
tituídos em suas faltas ou impedimentos pelos respectivos suplentes.

§ 2.° - Os suplentes, no caso do parágrafo anterior, terão sua
competência limitada, apenas, ao município sede da comarca.

Art. 23 - Os delegados de Juiz de Fora e dos de segunda a
Sexta classe e os 5111)-delegados (Te distrito terão dois suplentes, no-
nicados pelo Chefe do Poder Executivo, na forma do artigo 10 do
Decreto mi. 7.437, de 21 de dezembro de 1926.

Art. 24 O Chefe de Polícia poderá, quando o considerar
necessário ou conveniêntc, estender a competência funcional (los de-
legados a comarca diversa da em que êstes tiverem exercido.

Art. 25. -- O delegado de carreira, exonerado a pedido, desde
que conte dois anos de exercício de bons serviços, poderá reingres-
sai cru delegacias (Ia mesma classe.

Art. 26 - Os delegados de primeira a sexta classe remete-
ráo ao Chefe (Te Polícia, por intermédio do Chefe do Serviço de In-
vestigações, relatórios mensais dos serviços a seu cargo, com a expo-
sição das ocorrências de natureza grave.

Art. 27. As delegacias especializadas e as de primeira
classe terão escriviies privativos nomeados pelo Chefe do Poder Exe-
cutivo.

Parágrafo único -- Servirão peranie os delegados de segunda a
sexta classe os secrivães (Te paz, ou quem  delegado nomear, caben-
do-lhes apenas os emolumentos estipulados por lei.

Art. 28 Os suplentes dos (lelegados (Te Juiz de Fora e dos
delegados de segunda à quinta classe, quando eme exercício, percebe-
rão a metade (los vencimentos dos respectivos titulares.

Art. 29 - Aos delegados de Juiz de Fora e aos de segunda à quin-
ta classe que deixarem de remeter as individuais (Tactiloscópicas, bole-
tins (te estatística e relatórios mensais, até o dia 10 (Te cada mês, será
imposta pelo Chefe (Te Policia, à vista de comunicação do Chefe do
Serviço de Investigações, a pena de repreensão, e, no caso de reinci-
dência, a (Te suspensão por três dias.

Art. 30. --- Os vencimentos dos delegados (Te Juiz de Fora
e dos (Te segunda a quinta classe serão pagos mediante atestado (Te
exercício passado pelos juizes de direito nas comarcas em que ser-
virem ou pelo Chefe (Te Polícia.

Art. 31. - Ficam mantidas as Delegacias Auxiliares já exis-
tentes.

após dois
virtude de

de antigüi-
à classe fi-
de mereci-

4
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§ 1.0	Seus titulares, que se denominarão 1 . 0, 2.0, 3o, 4,,
e 6.° delegados auxiliares, serão de livre nomeação e demissão do

Chefe (lo Poder Executivo, e escolhidos, de preferência, entre os de-
legados de carreira.

§ 2.° - Os delegados auxiliares tomarão posse perante o Che-
fe de Polícia.

§ 3,0 - Os delegados auxiliares exercerão quaisquer comis-
sões que lhes forem cometidas pelo Chefe de Polícia, podendo ainda
ser designados para permanência cru do Estudo pelo tempo
que fôr conveniente.

Art. 32. - Cada delegacia auxiliar terá um escrivão privati-
vo, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 33.	Os delegados auxiliares não terão suplentes, e
serão substituídos por quem o chefe de Polícia designar.

Art. 34. - O Chefe do Serviço de Investigações fiscalizará
a ação de todos os delegados de carreira, podendo representar contra
os mesmos ao Chefe de Polícia.

Parágrafo único - Os delegados de carreira são obrigados a
cumprir as instruções e recomendações dadas pelo Chefe do Servi-
ço de Investigações.

Art. 35. - A competência funcional (los delegados especiali-
zados e auxiliares se estende por todo o território do Estado.

Art. 36. Ficam extintas a Delegacia Especializada de Juiz
de Fora, as Delegacias Regionais e as Delegacias de Distrito desta
Capital, cujos titulares serão aproveieios nos cargos criados por êste
Decreto-lei.

Art. 37. O Chefe de Policia, cru delimitará o ter-
ritório de cada uma das delegacias da Capital e definirá as atribui-
ções dos delegados de Juiz de Fora, sem prejuízo de sua competên-
cia, funcional em todo o território da comarca.

Art. 38. - As primeiras nomeações dos delegados de carrei-
ra serão feitas livremente, para os cargos criados neste Decreto-lei,
pelo Chefe do Poder Executivo, observadas as disposições do art. 11.

Ai-t. 39. - Os delegados de carreira e os auxiliares usarão
o distintivo que fôr aprovado pelo Chefe de Polícia.

Parágrafo único Por ocasião do recebimento do distintivo,
deverão depositai- nos cofres cia Pagadoria da Chefia de Polícia a
importância de seu custo, que lhe será devolvida mediante a resti-
tuição do mesmo.

Art. 40 - Os vencimentos das autoridades policiais referi-
das no presente Decreto-lei serão fixados na tabela anexa.

Parágrafo único Os delegados e escrivães, quando em dili-
gência fora de sua sede, perceberão as diárias que forem estipuladas
pelo Chefe de Policia.

Art. 41 - Os delegados especializados já nomeados ficam
mantidos em seus cargos.

Art. 42. As custas ou emolumentos atribuídos pelas leis
erri vigor aos delegados que percebem vencimentos fixados na tabe-
la anexa a êste Decreto-lei, serão arrecadados como renda do Estado.

Art. 43 - Continuam em vigor as disposições do Regu-
lamento Policial do Estado (decreto n. 7.437, de 211121926) e do
Regulamento do Serviço de Investigações (decreto ri. 8.068, de 12
de dezembro de 1927), no que não colidirem com as (lêste Decreto-lei.

. II-.	-- Fica derto o cédiio especial de Cr	......
2. .676,00 (dois milhiics novecentos e oitenta e seis mil seiscen-
tos e setenta e seis cruzeiros), para ocorrer ao pagamento das despe-
sas yoflStaF te; dstc Decreto-le i , o qual vigorará at t1 de dezembro
de 1916.

Art. 45. - Êste Derreto-lei entrará cai vigor na (lata de sua
publicação.

Art. i 6. -- Revam-se as d i sposições em contrário.
Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 28 de dezembro de

1945.

::jSrn B'rms m.& ni; Or,mvImnA
.•%imldzmio Vieira Braga
.lnioiiw Maitijis Vilas Boas
.1ntóiiio .11ourão Guimarães
.4íitôiiio Mouiõ'j Guim!ndes, respondendo pelo expedientt.

da Secretaria (Ia Educação e Saúde Pública.
José de Cavelho Lopes

TABELA ANEXA AO I)ECRETO-LEI N. 1 .591, DE 28 DE
l)EZEMIIBO DE 1945

egado auxiliam, m ..............
Delegado especializado, a ..........
Delegado de 1. classe, a ..............
Delegado de 2. 1 classe, ...............
Delegado (lê 3. classe, a ..............
Delegado de 40 classe, a ................
Delegado etc 5,0 classe, a ................
Escrivão de Delegacia Auxiliar............
Escrivão de Delegacia Especializada, a ......
Escrivão de l)elcgacia de 1.0 classe, a ......

DECRETO-LEI N. 1.592, DEI 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre d Secretaria das Fiumwmços o crédito especial de Cr$ 10.725.718,70

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1 .0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr 10.725.718,70 (dez milhões setecentos e vinte e cinco
mil e setecentos e dezeito cruzeiros e setenta centavos), para cumpri-
mento de requisitórias de ações judiciais em que o Estado foi con-
denado.

Vencimento
iI(I1S(il

Cr

3.600,00
3.300,00
2. 700,00
2.100,00
1.800,00
1 .500,00
1.200,00

990,00
990,00
960,00

-" ̂ w_; rw
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Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando ês-
te Decreto-lei em vigor na data de sua publicação, cessando sua vi-
gência em 31 de dezembro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
 Martins Vilas Ijôas

António Vieira BrOfJíl
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.593, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Ore à Secretaria da Viação um crédito de Cr$ 12.025.660,00, para
aquisição do terreno e edifício onde funciona a Faculdade de
Direito da Universidade de Minas Gerais.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
um crédito de Cr$ 12.025.660,00 (doze milhões e vinte e cinco mil e
seiscentos e sessenta cruzeiros) para atender ao pagamento das des-
pesas decorrentes da aquisição do terreno e edifício, de propriedade
da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais.

Art. 2.' - As despesas decorrentes dêste Decreto-lei serão pagas
com os recursos provenientes de emissão autorizada pelo Decreto-
lei n.° 1.177, de 26 de setembro de 1944.

Art. 3.' - Êste Decreto-lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, cessando sua vigência em 31 de dezembro de 1946.

Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro

de 1945.

Nisso BATISTA DE OLIVEIRA
José de Carvalho Lopes
Antônio Martins Vilas Bôas
Antônio Vieira Braga
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.

DECRETO-LEI N.' 1.594, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria mais dois cargos de motorista de 2.' classe na Chefia de Poli-
cia e contém outras disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:
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Art. 1.0 - Ficam criados mais dois cargos de motorista (te 2.'
classe na Chefia de Polícia, coni os vencimentos mensais de Cr.
810,00 cada um.

Art. 2.1 - Os vencimentos mensais do inspetor, sub-inspetor, In-
vestigadores de 1.', 2.' e 3.' classe do Corpo de Segurança são, respec-
tivamente, de Cr$ 1.500,00, Cr$ 1.080,00, Cr$ 930,00, Cr$ 840,00 e
Cr$ 720,00.

Art. 3.' Para pagamento das despesas decorrentes dêste De-
creto-lei, no exercício corrente e no de 1946, fica aberto o crédito es-
pecial de Cr$ 137.268,00.

Art. 4.1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando és-
te Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1945.

Nisso BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Bóas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.' 1.595, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria o cargo de Superintendente do Departwiiento Administrativo da
Chefia de Polícia, e contém outras disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, decreta:

Art. 1.' - Fica criado no quadro do pessoal efetivo da Chefia de
Polícia o cargo de Superientendente do Departamento Administra-
tivo, diretamente subordinado ao Chefe de Polícia.

Art. 2.' - O Departamento Administrativo se comporá das atuais
secções administrativas da Chefia de Polícia.

Art. 3.' - O provimento do cargo será de livre escolha do Go-
vêrno.

Art. 4.1 - Para fazer face à despesa decorrente dêste Decreto-lei,
fica aberto o crédito especial de Cr$ 43.800,00 (quarenta e três mil
e oitocentos cruzeiros) que vigorará até 31 de dezembro de 1946.

Art. 5•0 - O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de
-sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1945.

Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Bóas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes
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DECRETO-LEI N. 1.596, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Restabelece, no quadro de funcionários do Secreta i j U do Iidciior, o
cargo de 1.° oficial.

O Interventor Federal no Estado (te T\liiuc (er, usando de suas
atribuições, decreta:

Art. 1. - Fica restabelecido, no quadro de funcionários admi-
nistrativos da Secretaria do Interior, o cargo de 1.0 oficial, extinto
em virtude da nomeação do respectivo titular, de acôrdo com o dis-
posto no art. 19 do Decreto-lei n. 9 1.424, de 30 de novembro de 1945.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando o
presente Decreto-lei em vigor na (]ata (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 29 de dezembro de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Marlins Vilas Bóas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expedien e da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.597, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Reajusta os vencimentos dos oficiais da Fôrça Policial do Estudo.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - Os vencimentos mensais dos oficiais da Fôrça Policial
do Estado e do Corpo de Bombeiros, ficam reajustados, a partir de
1.0 de Janeiro de 1946, de acôrdo com a seguinte tabela:

Coronel ............................Cr	3.800,00
Tenente-coronel ......................CrS	3.200,00
Major ..............................Cr.	2. 600,00
Capitão	 Cr$ 2.100,00
Primeiro tenente ......................Cr$	1 .800,00
Segundo tenente ......................Cr$	1.500,00
Aspirante a oficial ....................Cr$	1. 200,00

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando és-
te, Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1945.

Nisio BATISTA DE OL1vEin
Antônio Vieira Braga
António Martins Vilas Bóas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.598, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria cargos no Serviço de Identificação da Chefia de Polícia e con-
tém outras disposições.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1 . 0 - Ficam criados no Serviço de Identificação da Chefia
de Polícia, os seguintes cargos isolados, (te livre provimento:

1 assistente técnico - com o vencimento mensal de Cr$ 2.400,00
2 dactiloscopistas (te 1.0 classe	com o vencimento mensal (te

Cr$ 1.200,00.
2 dactiloscopistas (te 2.' classe - com o vencimento mensal (te

Cr$ 800,00.
3 inspetores visitadores	com o vencimento mensal (te Cr$.

900,00.
3 arquivistas - com o vencimento mensal de Cr$ 900,00.
3 qualificadores - com o vencimento mensal (te Cr$ 800,00.

Art. 2.	Ficam suprimidos cinco cargos (te fotógrafo (te 2.'
classe e criados três de 1. classe, com os vencimentos constantes da
legislação em vigor.

Art. 30 - Os atuais funcionários que exercem as funções dos
cargos ora criados poderão ser nêles providos.

Art. 4. <1 Para ocorrer ao pagamento dos vencimentos dos car-
gos criados no artigo 1.0 dêste Decreto-lei, é aberto o crédito especial
de Cr$ 171.840,00, que vigorará até o dia 31 de dezembro de 1946.

Art. 5. - Revoga;'-sc as disposições em contrário, entrando és-
te Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Bóas
António Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.599, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945
Organiza o Serviço (te Registro de Estrangeiros.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. - O Serviço de Registro de Estrangeiros, criado pelo
Decreto-lei n.° 591, de 30 de outubro de 1939, funcionará subordina-
do ao Serviço (te Investigações, constituído de

a) Chefe do Serviço;
b) Protocolo e Informações;
e) Expediente e Arquivo;
d) Fiscalização e contrôle de multa.
Art. 2.0	Compete privativamente ao Serviço de Registro de

Estrangeiros:
a) A fiscalização e fiel observância da legislação de entrada e

permanência de estrangeiros;
-	b) 0 registro de estrangeiros;
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e) A repressão e o processamento de tôdas as infrações previstas
na legislação de entrada, permanência e saída de estrangeiros;

d) A organização dos processos de expulsão;
e) As sindicâncias necessárias aos processos de naturalização;
f) As investigações em tôrno de atividades ilícitas de estran-

geiros ou nacionais contrárias aos interêsses da política imigratória
nacional;

g) O expediente decorrente da apçlicação do Decreto federal n.'
3.345, de 30 de novembro de 1938 (Regulamento de Passaportes);

h) A efetivação das medidas legais de repatriação e expulsão.
Parágrafo único. - O Serviço de Registro de Estrangeiros, com

sede na Capital, abrange todo o território lo Estado.
Art. 30 - A Chefia do Serviço será exercida por um delegado

especializado.
Art. 4.'	O quadro do pessoal do Serviço de Registro de Estran-

geiros será constituído dos seguintes cargos isolados:
1 encarregado da expedição de passaporte e carteiras de ilenti-

dade de estrangeiro;
1 encarregado do serviço de multa, índice e contrôle;
1 encarregado do serviço de correspondência;
2 encarregados do serviço de sindicâncias;
1 encarregado do serviço de fichas e guias;
2 encarregados do serviço de estatística;
1 servente.

Parágrafo újnico - Os atuais funcionários do Serviço de Regis-
tro de Estrangeiros serão aproveitados nos cargos que ali estão exer-
cendo.

Art. 5.' - O vencimento mensal do pessoal do Serviço de Re-
gistro de Estrangeiros será o seguinte:

Cr$
Encarregado da expedição de passaporte e carteira de iden-

tidade de estrangeiro ......................930,00
Encarregado do serviço de multa, índice e contrôle . . 930,00
Encarregado do serviço de correspondência ..........600,00
Encarregado do serviço de sindicâncias ............600,00
Encarregado do serviço de fichas e guias ............840,00
Encarregado do serviço de estatística ..............600,00
Servente ..................................480,00

Art. 6.' - Para fazer face às despesas decorrentes dêste Decreto-
lei, fica aberto o crédito especial de Cr$ 75.560,00, que vigorará até
31 de dezembro de 1946.

Art. 7.' - Fica o Chefe de Polícia autorizado a expedir as ins-
truções necessárias à execução dêste Decreto-lei.

Art. 8.' - Êste Decreto-lei entrará e mvigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
António Martins Vilas Bôas
António Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da.

Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes
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DECRETO-LEI N.° 1.600, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Dá nova organização aos serviços de estatística do Estado

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais, decreta

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 1. - Os trabalhos de pesquisas estatísticas, a coordena-
ção e divulgação dos respectivos resultados caberão, no Estado,
aos seguintes órgãos

1 - Ao Departamento Estadual de Estatística, diretamente su-
bordinado ao Chefe do Govêrno, quanto à coordenação, unifor-
mização e divulgação dos resultados gerais e específicos das es-
tatísticas elaboradas pelos órgãos do sistema regional;

II - Aos seguintes Serviços, que ficam desde já criados,
quanto à coleta, crítica, apuração e divulgação especifica dos com-
petentes resultados estatísticos;

a) Serviço de Estatística Administrativa e Judiciária, subor-
dinado diretamente ao Secretário do Interior, com duas secções;

b) Serviço de Estatística Econômica e Financeira, direta-
mente subordinado ao Secretário das Finanças, com duas secções;

e) Serviço de Estatística da Produção, diretamente subordi-
nado ao Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
com três secções;

d) Serviço de Estatística da Educação, diretamente subordi-
nado ao Secretário da Educação e Saúde Pública, com duas secções;

e) Serviço de Estatística de Viação, diretamente subordinado
ao Secretário de Viação e Obras Públicas, com duas secções;

f) Serviço de Estatística Policial e Criminal, diretamente su-
bordinado ao Chefe de Policia do Estado;

g) Serviço de Estatístiva Vital e Médico-Social, diretamente
subordinado ao Diretor de Saúde Pública, com duas secções.

Parágrafo único - Cada um dos Serviços ora criados terá re-
gimento próprio, aprovado pelo Chefe do Govêrno do Estado.

Art. 2.' - Para os fins de orientação técnica e coordenação
dos competentes trabalhos estatísticos, os Serviços de Estatística
criados por êste Decreto-lei articular-se-ão obrigatóriamente com
o Departamento Estadual de Estatística, bem assim os que já exis-
tirem ou venham a existir noutros setores de administração estadual.

Art. 3.' - As relações dos órgãos, ora criados, com o De-
partamento Estadual de Estatística, far-se-ão entre o diretor dêste
e os Secretários de Estado ou as mais altas autoridades a que es-
tiverem subordinados os referidos órgãos.

Art. 4•0 - o Departamento Estadual de Estatística terá, além
da Secretaria, cinco (5) Divisões Técnicas, Serviço de Estatís-
tica Militar, Mecanografia, Cartografia, Biblioteca e o necessário
aparelhamento de Oficinas Gráficas, cabendo ao respectivo regi-
mento interno definir as atribuições de cada uma dessas depen-
dências, tôdas diretamente subordinadas ao diretor.

Art. 5.' - Os Serviços e Divisões constantes dêste Decreto-lei
serão dirigidos por Estatísticos Chefes, letra "J", e as Secções
por Estatísticos Chefes letra "1", podendo o Govêrno do Estado,
quando julgar conveniente, contratar para	dirigir os mesmos,
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dentro das verbas orçamentárias, técnicos indicados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

Parágrafo único - Excetuando-se o Serviço de Estatística Vital
Médico Social e a secção de Estatística Médico-Social, que deverão
ser chefiados por médicos.

Art. 6. - Sempre que o funcionário de categoria inferior à da
letra "J" fôr designado para dirigir Serviço ou Divisão terá êle
os vencimentos que cabem aos classificados naquela letra.

Parágrafo único Do mesmo modo se procederá quando se
tratar a chefia de Secção, tendo o funcionário de categoria in-
ferior os vencimentos cio Estatístico Chefe letra "1".

Art. 7•0 Ao Estatístico Chefe que contar mais de quinze
(15) anos de exercício em comissão nas funções (Te direção do Ser-
viço de Estatística do Estado, serão assegurados os vencimentos
do cargo de Diretór, se transferido para outras funções.

Art. 8. - Continuam em vigor, na parte que não colidam
com o estabelecido neste Decreto-lei, as disposições contidas no
Decreto-lei n.° 68, de 20 de janeiro de 1938, e Decreto-lei a.° 1.827,
de 10 de junho de 1939.

DA JUNTA EXECUTIVA REGIONAL

Art. 99 - A Junta Executiva Regional do Conselho Nacio-
nal de Estatística, instituída nos têrmos do parágrafo único, ar-
tigo 79, do Decreto-lei federal n.° 1.200, de 17 de novembro de
1936, pelo Decreto-lei estadual n. 9 68, de 20 de janeiro de 1938.
como órgão superior do sistema regional estatístico do Estado,
é composta dos seguintes membros

a) do Diretor do Departamento Estadual de Estatística, que
é o seu presidente nato;

b) dos Chefes de Divisão e do Assistente Jurídico do Depar-
tamento Estadual de Estatística;

e) dos Chefes dos Serviços de Estatística integrados nas Se-
cretarias de Estado;

d) do Inspetor Regional de Estatística Municipal;
e) dos Chefes de secções especializadas de estatística existen-

tes noutras repartições estaduais;
f) de um representante do Estado Maior da Região Militar,

de um delegado do Ministério da Marinha e de outro do Minis-
tério cia Aeronáutica, devidamente credenciados para tal fim;

g) do Diretor do Departamento Geográfico do Estado;
h) de um representante das organizações estatísticas oficiali-

zadas, devidamente filiadas ao Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística;

i) de um delegado dos representantes das organizações esta-
tísticas particulares, devidamente filiadas ao mesmo Instituto.

Art. 10 - A Junta Executiva Regional reunir-se-á ordinária-
mente no primeiro dia útil de cada quinzena, realizando as sessões
extraordinárias que forem necessárias.

Parágrafo único - Pelo seu comparecimento às respectivas
reuniões, os membros da Junta não serão remunerados, mas suas
funções constituem título de relevante benemerência pública.

Art. 11 - Compete à Junta Executiva Regional cumprir e
fazer cumprir as deliberações de caráter geral da assembléia geral
e da Junta Executiva Central do Conselho Nacional de Estatística,
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e tomar as medidas necessárias à coordenação e desenvolvimento
dos serviços estatísticos regionais e municipais sob sua jurisdição,
resolvendo com autonomia o que fôr matéria privativa da economia
interna do respectivo sistema estatístico.

Art. 12 - São atribuições expressas da Junta Executiva Re-
gional

a) baixar as intruções por que se devam regular os órgãos do
sistema regional nas suas relações entre si e com a própria Junta

h) caracterizar as estatísticas que se devam considerar da
competência privativa dos órgãos integrados nas Secretarias de Es-
tado ou noutras repartições estaduais;

c) sugerir ao Govêrno do Estado, para competente exame e
deliberação, as alterações de regulamentos que os serviços estatís-
ticos forem exigindo para o seu aperfeiçoamento org5nico.

(i) representar, em tempo oportuno, às autoridades compe-
tentes para que, na legislação e nos planos e normas dos serviços
públicos, não se incluam dispositivos que prejudiquem de qualquer
forma as fontes e a elaboração cia estatística no Estado;

e) propôr aos órgãos governativos competentes as providên-
cias necessárias ao normal desenvolvimento das finalidades do sis-
tema estatístico regional.

Art. 13 - Dentre os Chefes de Divisão do Departamento Esta-
dual de Estatística será eleito o Secretário da Junta, a quem com-
pete substituir o Presidente eni seus impedimentos eventuais.

DO PESSOAL

Art. 14 - O quadro cio pessoal cia Estatística do Estado,
com os respectivos vencimentos, será o seguinte

Cargos de carreira	Vencimentos mensais
a) 70 Estatísticos Praticantes letra "A" a Cr$ 600,00.
b) 48 Estatísticos Auxiliares letra "B" a Cr$ 720,00.
e) 15 Estatísticos Auxiliares letra "C" a Cr 840,00.
(1) 20 Estatísticos Auxiliares letra "1)" a Cr$ 990,00.
e) 15 Estatísticos Auxiliares letra "E" a Cr$ 1.140,00.
f) 6 Estatísticos letra "F" h Cr$ 1.290,00.
g) 6 Estatísticos letra "G" a Cr$ 1.440,00.
h) 8 Estatísticos letra "H" a Cr$ 1.590,00.
i) 11 Estatísticos Chefes letra "1" a Cr$ 2.400,00.
j) 7 Estatísticos Chefes letra ".1" a Cr$ 3.000,00.

II	Cargos de provimento em comissão
1 Diretor -- Cr$ 4.000,00.

III - Cargos isolados de provimento efetivo
a) 1 Assistente jurídico - Cr$ 3.600,00.
b) 2 Redatores de Publicidade a Cr$ 2.200,00.
c) 3 Estatísticos Cartografistas a Cr$ 1.740,00.
(1) 1 Estatístico Cartografista Auxiliar - Cr$ 1.440,00.

IV	Pessoal da Portaria
a) 2 Porteiros a Cr$ 720,00.
b) 6 Serventes de 1.' classe a Cr$ 480,00.
Art. 15 - Do quado a que se refere o artigo anterior serão des-

tacados os funcionários que deverão compor as lotações técnicas
dos Serviços criados no artigo l., n. 4 II, observado o critério da
especialização.

1
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Art. 16 - Além das funções próprias de seu cargo, caberá ao
Assistente Jurídico superintender os Serviços Administrativos do
Departamento.

Art. 17 - Ficam, a contar de 1.' de janeiro de 1946, assim
classificados os funcionários do Departamento Estadual de Estatística:

1 - Assistentes-técnicos passam a Estatísticos-Chefe letra J.
II - Sub-assistentes e auxiliares-técnicos passam a Estatís-

ticos Chefes letra 1.
111 - Apuradores de 1.' clase passam a Estatísticos letra H.
IV - Apuradores de 2.' classe passam a Estatísticos letra G.

V	Apuradores (te 3.' classe passam a Estatísticos letra F.
VI - Estatísticos auxiliares de 1.' classe passam a Estatísticos

auxiliares letra E.
VII -	Estatísticos auxiliares de 2.' classe passam a Estatísticos

auxiliares letra D.
VIII - Estatísticos auxiliares de 3.' classe passam a Estatís-

ticos auxiliares letra C.
Art. 18 - Ficam incorporados ao quadro do pessoal, como

Estatísticos auxiliares letra D e como Estatísticos letra H, respec-
tivamente, os atuais Agentes itinerantes e Inspetores de estatística.

Parágrafo único - O Diretor do Departamento mandará fazer
as necessárias apostilas nos respectivos títulos e a Secretaria das
Finanças fará as anotações devidas.

Das nomeações e promoções
Art. 19 - As vagas que se verificarem no pessoal dos cargos

isolados e da Portaria serão livremente providas pelo Chefe do Go.
vêrno do Estado.

Art. 20 - Os cargos de Estatísticos praticantes letra A, ora
criados, serão providos por concurso de provas realizados na
forma do Decreto-lei n. 2.182, de 18 de dezembro de 1945.

Art. 21 - As vagas que se verificarem nas classes interme-
diárias da carreira serão providas por promoção, classe a classe,
observado o critério da antigüidade e do merecimento, alternada-
mente, exceto quanto aos Estatísticos Chefes, cuja promoção aten-
derá sempre ao merecimento.

§ 1. - Concorrerão a essas promoções tanto os funcionários
da carreira lotados no Departamento Estadual de Estatística, como
os lotados nos Serviços criados por êste Decreto-lei.

§ 2.9 - A promoção por antigüidade recairá no funcionário
mais antigo da classe, contada a antigüidade dia por dia de efe-
tivo exercício, pelo registro do ponto.

§ 3•9 Em caso de empate, será preferido o que contar mais
tempo de serviço público no Estado e, em novo empate, o que
tiver maior encargo de família.

§ 4.' - A promoção por merecimento caberá ao funcionário
escolhido pelo Chefe do Govêrno, em lista contendo dois têrços
(2/3) da respectiva classe.

§ 5.' - O merecimento dos funcionários será apurado pelo
que constar dos boletins remetidos de três (3) em três (3) meses
à Secretaria do Departamento Estadual (te Estatística, pelos Estatísti-
cos Chefes de Serviço, de Divisão e de Secção, os quais deverão conter:

a) comparecimento e permanência no trabalho, em dias;
b) zêlo e dedicação revelados durante o trimestre;
e) comissões desempenhadas;
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d) trabalhos de iniciativa própria, no interêsse da Estatís-
tica;

e) elogios merecidos e penas sofridas;
1) cultura geral e aplicação.
§ 6.' - De posse dêsses dados, a Secretaria do Departamento

organizará a lista de merecimento dos funcionários, com direito a
promoção, devidamente instruída com os elementos constantes dos
boletins trimestrais.

§ 7.' - A lista referida no parágrafo anterior será submetida à
aprovação do Diretor, que poderá exigir novas indagações, que lhe
pareçam essenciais, ou enviá-la ao Chefe do Govêrno, com sua apro,
vação, acompanhada dos elementos que instruíram a classificação.

Art. 22 - Mediante concurso de títulos, entre os atuais extranu-
merários admitidos por conta do Estado e do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, em função atualmente no Departamento,
o Govêrno nomeará dez (10) Estatísticos Auxiliares letra C e cin-
qüenta (50) letra B, ficando, em seguida a essas nomeações, extinto
o grupo de Auxiliares de Apuração Mecânica.

Art. 23 - Serão transferidos oportunamente às Secretarias
de Estado os créditos orçamentários relativos ao pessoal do Depar-
tamento Estadual de Estatística que, por fôrça dêste Decreto-lei,
passar aos Serviços nelas criados.

Art. 24 - Para execução dêste Decreto-lei fica aberto à Se-
cretaria do Interior, Departamento Estadual de Estatística, o
crédito especial de setecentos e vinte e quatro mil e quarenta
cruzeiros (Cr$ 724.040,00), sendo cento e cinqüenta e dois mil
seiscentos e quarenta cruzeiros (152. 640,00) para atender ao dis-
posto em seus artigos 5.' e 6. 9, o qual vigorará até 31 de dezembro
de 1946.

Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro
de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIvErn.
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.' 1.601, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Aprova o Regulamento de Promoções de Oficiais na Fôrça Policial

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.' - Fica aprovado o Regulamento que acompanha êste
Decreto-lei, relativo a promoções de oficiais na Fôrça Policial (lo
Estado.
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Art. 2	Revogam-se is disposições em contrario entrando
êste Decreto-lei em vigor a partir de l. Q de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de dezembro
de 1945.

Nísio BATISTA DE OUVE!RA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas

Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guiinares, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O ART. 1.0 DO DECRETO-
LEI N.° 1.601, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

CAPITULO 1

- Dos princípios gerais sóbre promoções

Art. 1. - O acesso dos oficiais na Fôrça Policial do EstacL,
obedecerá aos princípios, processos e regras estabelecidas no
presente Regulamento.

Art. 2. - As promoções na Fôrça Policial serão por anti-
güidade, merecimento ou bravura

a) aos postos de coronel e tenente-coronel, por mereceimento;
b) aos de major, um têrço por antigüidade e dois têrços por

merecimento;
e) aos de capitão e 1. <> tenente, metade por antigüidade e

metade por merecimento;
d) aos de 2. <> tenente, de acôrdo com a ordem de classificação

intelectual, ressalvado o disposto no art. 14.
Art. 3•0 - Excetuando a declaração de aspirante a oficial,

o acesso na hierarquia militar será gradual e sucessivo.
Art. 4 No quadro de oficiais da Fôrça Policial a hierar-

quia militar é constituída pelos diversos postos até coronel, in-
clusive moldados nos do Exército Nacional.

Art. 59	As promoções serão feitas nas datas de 21 de abril
e 10 de outubro.

Parágrafo único	As promoções poderão ser feitas fora da
época fixada, por necessidade do serviço.

Art. 6. - As promoções no quadro de oficiais são da com-
petência exclusiva do Chefe do Govêrno do Estado.

B) ---- Das condições gerais para promoções

Art. 7•0 - Para promoção, quer por antigüidade, quer por,
merecimento, é mistér que o candidato possua

a) o Curso de Formação de Oficial ou o Curso de Aperfei-
çoamento de Oficial da Corporação;

b) Idoneidade moral, comprovada pela ausência de conde-
nação por sentença transitada em julgado ou de penalidade por
transgressão disciplinar, decorrentes de atos atentatórios à digni-
dade militar;
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e) robustez física indispensável ao exercício das funções re-
lativas ao posto;

d) menos de trinta anos de serviços;
e) interstício mínimo, no posto, de um ano para aspirante

e 2.9 tenente e de dois anos para os demais postos.
Parágrafo único - O oficial condenado ou punido discipli-

narmente nos têrmos da letra "h", será considerado reabilitado
para promoção após um período de 10 e 5 anos, respectivamente,
a contar do término do cumprimento da pena, em que revele
completa regeneração.

MI. 8.0 - Não é computado pala promoção o tempo
a) de licença para tratar de negócios;
b) de prisão por sentença passada em julgado;
e) de não prestação de serviço por deserção;
d) de privação do exercício de função, nos casos previstos

em lei ou regulamento.

CAPÍTULO II

A) - Das promoções por antiguidade

Art. 99 - A promoção por antigüidade cabe ao oficial mais
antigo de cada posto, ressalvadas as exigências do Capítulo an-
terior e verificada a existência do tempo de arregimentação pre-
vista no Capítulo IV.

Parágrafo único - A antigüidade será contada a partir da
data da promoção, procedidos os descontos de tempo referido no
iirt.	8.0.

B) - Das promoções por merecimento

Art. 10 - A promoção por merecimento só atingirá o oficial
que possuir, além das condições expressas no art. 7•0 os seguin-
tes requisitos

a) ótima conduta, como militar e como cidadão e conse-
qüente conceito no seio (Ia classe e na sociedade civil, a juízo da
comissão de promoções;

h) cultura profissional comprovada pelos cursos de forma-
ção, de aperfeiçoamento ou de especialidade, bem como pelas
manifestações da vida corrente, julgadas boas, pelo menos;

e) capacidade de comando, julgada boa, pelo menos;
d) estar a mais de um ano no serviço ativo da Fôrça Po-

licial.
Art. 11 - As manifestações do merecimento são apreciadas

pelas demonstrações de aptidão reveladas pelo oficial no desem-
penho de suas próprias funções ou funções subsidiárias na Corporação.

Essa aptidão é estimada em relação aos seguintes aspectos
a) caráter;
b) capacidade de ação;
e) inteligência;
d) cultura profissional;
e) espírito militar e conduta civil e militar;
f) capacidade de comando e de administrador;
g) capacidade de instrutor e de técnico;
h) capacidade física.
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§ 1. - O caráter é constituído pelo conjunto de qualidades
definem a personalidade do oficial, apreciadas pelo conceito

que é tido no meio militar e na sociedade civil.
Na sua apreciação deve ter-se em vista os seguintes aspectos:
Atitudes claras e bem definidas;
- amor ás responsabilidades;
- comportamento desassombrado em face de situação impre-
a e difícil;
- energia e perseverança na execução das próprias decisões;
- domínio de si mesmo;
- igualdade de ânimo;
- coerência de procedimento;
- lealdade e independência.
§ 2.9 - A capacidade de ação é estimada segundo as manifes-

tações:
De coragem física e moral;
- de firmeza e vigor na realização dos atos;
- de perseverança e tenacidade na consecução dos seus pro-

pósitos, mesmo através de obstáculos e de dificuldades.
§ 3. - A inteligência é medida pela
Faculdade de aprender rápida e claramente as situações;
- facilidade de concepção;
- possibilidades de análise e síntese;
- clareza em interpretar ordens de serviço;
- justeza na avaliação do mérito de seus subordinados;
- produção de trabalhos valiosos e de real iriterêsse profissional.
§ 4,9 - A cultura, quer a geral, quer a profissional, é avaliada
Pela soma dos conhecimentos gerais e especializados adqui-

ridos pelo oficial;
- principalmente, pelos conhecimentos mais proveitosos ine-

rentes a cada um em particular.
§ 50 - O espírito militar e a conduta civil e militar são afe

ridos segundo
As manifestações habituais da atividade do oficial;
- o espírito de subordinação e respeito aos superiores;
- as exigências no tratamento de seus subordinados;
- predicados militares : pontualidade, discreção e reserva;

o espírito de iniciativa, de precisão e de método no cum-
primento de seus deveres;

- amor ao serviço e dedicação à profissão;
- o procedimento civil, educação e procedimento privado;
- o espírito de camaradagem, urbanidade e cavalherismo;
- aspecto marcial e correção nos uniformes;
- observância exata das convenções sociais.
§ 6. - A capacidade de comando e de administrador são

reveladas
Pelo espírito de justiça;
- pela probidade nas gestões dos dinheiros públicos e par-

ticulares;
- pelo zêlo no trato e conservação dos bens do Estado e na

manutenção da disciplina;
- pelo espírito de decisão e de iniciativa diante da insufi-

ciência dos meios de execução;
- pela resistência oposta ás ações prejudiciais e retardatárias

à execução dos serviços normais ou especiais;

- pela persistência nos esforços empreendidos, pelo espírito
de organização assim como pelo rendimento do trabalho auferido
e comprovado nas inspecções administrativas.

§ 7•0 - A capacidade de instrutor e de técnico se aprecia,
respectivamente

Pelos resultados apresentados nos exames de instrução de tropa;
- pela facilidade de expressão de modo a ser bem compre-

endido e imitado pelos seus instruendos;
pela facilidade e perfeição em projetar, dirigir e executar

os trabalhos de sua especialidade, notadamente os de mais impor-
tância, urgência e responsabilidade;

- pelas funções de instrutor nas escolas de formação e de
aperfeiçoamento da Fôrça.

§ 8.9 - A capacidade física é relativa ao pôsto e é avaliada
pelo estado orgânico e de robustez do oficial, comprova-

dos em rigoroso exame médico;
- pela sua atividade, presteza e boa vontade no serviço cor-

respondente;	 4
- pela resistência à fadiga e às intempéries	evidenciadas

em trabalhos prolongados;
- pelas partes de doente por êle apresentadas.
No exame médico, a junta de inspecção declarará, de modo

Preciso o pormenorizado, se a moléstia ou defeito do oficial o
inibe de realizar alguma forma (te atividade inerente às suas funções.

C) - Da promoção 1)01' bravura

Art. 12 - Os atos de bravura, assim considerados pela au-
toridade competente, facultam a promoção, independente do in-
terstício e das demais condições legais.

§ 1. - A bravura caracteriza-se por ato ou atos de coragem,
audácia, energia, firmeza ou tenacidade na ação, que revelem
abnegação no cumprimento do dever militar e constituam exemplo
vivo para a tropa.

§ 2. - O ato de bravura será relatado pelo próprio chefe,
quando por êle presenciado. Nos demais casos, será comprovado
por meio de inquérito.

CAPITULO III

Da promoção ao primeiro póslo

Art. 13 - O acesso ao primeiro pôsto do quadro de oficiais
combatentes faz-se por promoção de aspirantes a oficial, segundo
a ordem de classificação por merecimento intelectual na termi-
nação do curso. Essa ordem de classificação será mantida, mesmo
no caso de promoções coletivas.

Parágrafo único - Nenhuma promoção se fará, em qualquer
turma, sem que tenham sido promovidos todos os aspirantes a
oficial (Ia turma anterior que satisfaçam as condições estabelecidas
nêste regulamento.

Art. 14 - Uma oitava parte das vagas de 2.°s tenentes será
reservada para promoção de sub-tenentes, sargentos ajudantes e
primeiros sargentos que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) ter no mínimo 10 anos de serviço;

que
em

vist
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1)) ter mais de 3 anos de promoção a sub-tenente, sargento
ajudante ou primeiro sargento ou entre essas graduações;

c) ter seis meses (te sargenteação de companhia ou exercício
das funções de amanuense por igual tempo;

(1) ter capacidade física comprovada em inspecção de saúde;
e) gozar de bom conceito no meio civil e militar;
í) ter ótimo comportamento;
g) possuir aptidão profissional.
§ 1. - A promoção referida nêste artigo orienta-se pelo prin-

cípio do merecimento e como tal subordina-se às normas estabe-
lecidas a êsse respeito no presente regulamento.

§ 2. 1 - Para se aferir a aptidão profissional referida na letra
"g", os candidatos enquadrados submeter-se-ão a exame, mediante
programa que o Comando Geral organizar.

§ 3.	Os candidatos aprovados no exame referido no pará-
grafo anterior constituirão indistintamente uma única turnia

Art. 15 - A promoção (te aspirante a segundo tenente só se
dará se o candidato, além de satisfazer as condições do Capítulo
T, possuir irrepreensível conduta militar e civil e comprovada vo-
cação profissional, reconhecida pela maioria dos oficiais (10 corpo
de tropa em que servir.

§ 1. -Na segunda quinzena do mês de novembro, o co-
mandante da unidade tomará as providências para que os oficiais
se manifestem com seu juízo, a respeito da exigência dêste artigo.

§ 2.	Essa manifestação será feita em documento reservado
e escrito pelo próprio punho do oficial, com a sua assinatura por
extenso e devidamente datado.	Conterá o voto sintético com a
respectiva justificação.

Tal documento será arquivado na Secretaria da unidade, com
caráter reservado.

Art. 16 - O ingresso nos Postos iniciais dos quadros de
saúde' e veterinária será feito mediante concurso entre civis ou mi-
litares diplomados pelas escolas reconhecidas pelo Govêrno Fe-
deral, na forma que a lei estabelecer.

CAPITULO IV

Da arregiineiztação

Art. 17 - Todo aspirante ou oficial (Ia Corporação é obri-
gado a um período de permanência num corpo de tropa (tempo
de arregimentação), em serviço ativo, que será de um ano para
todos os postos.

§ 1. - Para que possa satisfazer as exigências dêste artigo,
os novos aspirantes a oficial serão distribuídos pelos corpos de tropa,
dos quais não poderão ser distraídos, no primeiro ano, para qualquer
outra função, fora do âmbito do sua sub-unidade.

§ 2. - Será computado, como de arregimentação, o tempo
passado no exercício de funções de comando e de professor ou de
instrutor do Departamento de Instrução.

§ 3. - Considerar-se-á, também, como tempo de arregimen-
tação, para oficiais

a) O passado em repartições da Fôrça Policial ou nas em
que esta tem interferência administrativa, no exercício de funções
a êle atribuídas;

F-1

b) o passado na Assistência Militar ou Ajudância de Ordens.
Art. 18 - Os oficiais não combatentes exercerão, indistinta-

mente, as funções de seu pôsto nas unidades ou serviços, de
acôi-do com os respectivos regulamentos.

Art. 19 O tempo (te arregimentação em cada pôsto, refe-
rido nêsto Capítulo, deverá ser contado sàmente a partir da data
em que o oficial, depois de classificado, se tenha apresentado e
entrado em efetivo serviço de suas novas funções.

Art. 20 - Todo oficial promovido a qualquer pôsto deverá,
em princípio, ser classificado num corpo de tropa, a fim de que
se habilite, desde logo, com os requisitos de arregimentação exi-
gidos para a promoção futura, a não ser que esteja exercendo
função (te seu novo pôsto ou superior.

§ 1. - No caso em que a promoção atinja oficiais matricu-
lados em qualquer dos cursos de ensino, êstes deverão satisfazer
à exigência referida acima logo que estiverem desembaraçados
dêsses estudos.

Art. 21 - O tempo passado em tratamento de saúde não será
computado como de arregimentação, salvo se a moléstia foi ad-
quirida em serviço, o que será comprovado com atestado de
origem.

CAPITULO v

Do preparo e da execução das promoções

Art. 22 - Na escolha dos oficiais, para constituírem o quadro
de acesso, intervirão os comandantes de unidades e os chefes de
Serviços, na forma prescrita nêste Regulamento.

Art. 23 - Os Comandantes (te Unidades e Chefes de Serviços
relacionarão todos os oficiais sob seu comando, que, até 15 de
novembro de cada ano, satisfizerem os requisitos legais para
promoção, classificando-os na ordeni do merecimento que lhes
atribuírem, devendo as ditas relações chegar, por intermédio do
E.M. e até 15 de dezembro do mesmo ano, à Comissão de Pro-
moções, para êsse fim nomeada pelo Chefe do Govêrno do Estado.

§ l. - Às relações (te que trata êste artigo, devem ser ane-
xados todos os documentos referentes a cada oficial relacionado
e que interessem no julgamento de seus méritos.

§ 2. - Nas relações serão também incluídos os nomes dos
oficiais que tiverem sido desligados da unidade ou Serviço depois
do dia 10 de Setembro de cada ano.

Art. 24 - A qualificação dos oficiais, para a organização
dos respectivos quadros de acesso, far-se-á em face das informa-
ções constantes dos seguintes documentos

fé de ofício;
ficha de informações; e
ficha de qualificação.
Art. 25 - A fé de ofício, para fins de promoção, sendo uru

relato completo da vida do oficial, deve conter, como elementos
essenciais

dados do registro civil no Serviço de Investigações;
data de praça;
ligeiro histórico de sua vida nas escolas militares, com de-

claração dos cursos que possui em escolas civis ou militares;
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lugar onde o oficial exerceu ou exerce suas funções e o con-
ceito a que fêz jus, da parte de seus chefes quanto à maneira
como a desempenhou;

(latas das promoções anteriores;
baixas em hospital;
dispensas do serviço e licenças de qualquer natureza;
funções diversas;
citações e elogios cm ordem do (lia, boletim ou documento

análogo com os nomes e as funções das autoridades determi-
nando os elogios e citações.

Parágrafo único -- Na fé de ofício não se registram elogios
sem designação (lo fato ou fatos que os motivaram, nem àqueles
referentes à passagem de comando ou função correspondente; do
rnsmo modo, nas punições deve-se referir claramente à transgres-
são cometida pelo oficial.

Art. 26 Retinida tôda a documentarão referente a cada ofi-
cial - fé de ofício, ficha de informação, ficha de qualificação e
mais documentos acidentais - a Secretaria da Comissão de Pro-
moções procederá	na conformidade do que determina o regu-
lamento interno da citada Comissão.

Ficha de informações-

Art. 27 Para cada oficial ou aspirante a oficial, será or-
ganizada, na unidade em que servir, uma ficha de informações,
a ser escriturada de acôrdo com os dados registrados no caderno-
registro de informações.

Art. 23 - O caderno-registro, referido no artigo 27, conterá
anotações (te tôdas as manifestações da atividade do oficial, no
serviço e fora dêle, no meio militar e no civil, bem como na
vida pública e particular, pelas quais se possa definir sua indivi-
dualidade, como militar e como cidadão.

§ 1. - Cada Comandante, a partir do de sub-unidade e cada
Chefe de Serviço ou de repartição, deverá ter, a seu cargo, um
caderno-registro de informações, no qual anotará, de próprio
punho, tôdas as informações referentes a cada oficial, que lhe es-
teja imediatamente subordinado, quer as oriundas de suas ob-
servações pessoais, quer as determinadas por Comandantes e Chefes
Superiores.

As ditas informações, de caráter confidencial, terão sempre
a data (lo registro e a assinatura (Ia autoridade registradora, sendo
seu conhecimento faculla(lo, apenas, às autoridades superiores e
ao oficial a quem se refiram.

Art. 29 O Comandante Geral terá também um caderno-
registro, especial, para anotações, com referência a todos os
oficiais da Corporação.

Art. 30 - O caderno-registro de informações terá suas fôlhas
com as dimensões aproximadas das de uma lauda de papel almaço
e ficará sob a guarda direta da autoridade registradora.

Art. 31 - A escrituração do caderno-registro de informações
será feita sob as seguintes regras

a) a cada oficial e aspirante a oficial corresponderá uma
iôlha que, urna vez cheia, será transportada para outra;

b) serão registradas tôdas as observações que a autoridade
fizer pessoalmente a respeito da maneira por que o oficial se

conduz na sua atividade diária e na sua vida, sob todos os aspectos
delineados no artigo 11;

e) na primeira coluna da fôllia serão lançados os fatos ob-
servados; na segunda, a (lata da observação; na terceira, será ca-
racterizado o fato observado, devendo ser o mesmo enquadrado
num dos dizeres (los aspectos referidos nêsse artigo 11;

d) abaixo de cada observação, a autoridade porá sua rubrica,
devendo declarar se a observação é sua ou de uma autoridade su-
perior;

e) o verso da fôlima é destinado ao juízo ou observação de
autoridades superiores, quando em inspeção.

Art. 32 - Atingindo o oficial o pôsto de tenente-coronel, a
fôlha do caderno-registro de informações, que lhe diz respeito,

-será encerrada pela autoridade competente e uma cópia enviada
à Secretaria da Comissão de Promoções, a fim de ser arquivada.

Art. 33 - Quando o oficial fôr excluído de uma unidade,
sub-unidade ou estabelecimento, será enviada em caráter "reser-
vado", para seu novo destino, uma cópia da fôlha do caderno-
registro, com as informações a êle referentes, a qual servirá de
-orientação ao seu novo comandante ou chefe.

Art. 34 - As fichas de informações serão escrituradas a
partir de 15 de novembro de cada ano e serão elaboradas pelo
Comandante da Unidade ou Chefe do Serviço com base nas ano-
tações constantes do caderno-registro por êle próprio escrituradas
ou pelos comandantes ou chefes de escalões inferiores, os quais,
nêste caso, enviarão às autoridades a que estão subordinados, cópia
do registro por êles feitos, até a (lata já citada.	_-----

Art. 35 - Só serão lançadas nas fôlhas das fichas de infor-
inações as observações anotadas no caderno-registro, e tão só-
-mente estas informações poderão servir de base as conceitos
formulados nas fichas.

Art. 36 - A ficha de informações de cada oficial será con-
tituida de oito fôlhas impressas, correspondendo cada uma a um
dos aspectos mencionados no artigo 11.

Art. 37 - A escrituração das fôlhas de uma ficha de infor-
mações obedecerá às seguintes regras

a) Serão escrituradas sob a direção pessoal da autoridade
incumbida de sua elaboração;

li) no alto (te cada fôlha, será escrita a qualidade referida
no art. 11;

c) na primeira coluna, serão escritos os dizeres que, confor-
me cada alínea (lêste artigo, caracterizam a qualidade apreciada
-e escrita no alto da fôlha;

d) na segunda coluna, será escrito o conceito da autoridade,
-a respeito de cada dizer ou item, baseado nas informações coa-
ti(las no caderno-registro de informações;

e) na terceira coluna, observações.	-
Art. 38 - Logo que esteja terminada a escrituração de uma

ficha (te informações, a autoridade encarregada de organizá-la,
mostrará, a cada oficial, a que lhe corresponde, apondo êste ali
O seu "ciente".

Parágrafo único - Poderá o oficial interessado apresentar
ponderações escritas que, juntamente com a respectiva ficha, de-
verão ser encaminhadas ao Comandante Geral da Fôrça Policial.

Art. 39 - As fichas de informações, que deverão estar con-
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 até o dia 30 de novembro de cada ano, serão enviadas,
conjuntamente com as Fichas de Qualificação, ao Comandante
Geral da Fôrça Policial, por intermédio do Chefe do Estado Maior,

Ficha de Qualificação

Art. 40 - A Ficha de Qualificação é um documento de ca-
ráter reservado e será organizada pelas autoridades referidas no
art. 34.

§ 1. - Essa ficha que se destina a exprimir o conceito do
Chefe sôbre o oficial ou aspirante a oficial, na unidade em que-
fôr organizada, deverá conter, de modo conciso e eficientemente
claro, o juízo pessoal do chefe ou comandante, com referência ao
oficial ou aspirante de que trata.

§ 2. - Nessa ficha o Comandante Geral da Fôrça Policial
lançará, também, o seu particular juízo sôbre o elemento de que
trata, podendo discordar ou conformar-se com a qualificação
feita no escalão subordinado e ali expressa.

Art. 41 - A Ficha de Qualificação, que será feita, apenas,
com relação aos oficiais a que se refere o art. 23 e aos aspirantes
a oficial, deverá ser elaborada imediatamente após cocluida a de
informações.

Parágrafo único	São abrangidos, para efeito dessa ficha,
também os oficiais -que estejam na unidade há menos de três
meses, subordinados à autoridade qualificadora, uma vez que sa-
tisfaçam a exigência dêste artigo, devendo tal circunstâncias ser
expressamente declarada.

Art. 42 - A Ficha de Qualificação será feita sob a direção
pessoal cio autoridade qualifica(lora e os conceitos nela exarados
serão escritos pelo próprio punho dessa autoridade.

Parágrafo único - Servirão de base, para organização dess?
ficha

a) as fichas de Informações;
b) a fé de ofício ou fôlhas de alterações;
c) as atas de inspeção de saúde;
d) quaiquer outros documentos oficiais ou oficializados,

que, nêste caso, deverão ser anexados às respectivas fichas, por
cópia autenticada.

Inspeção de Saúde

Art. 43 - Todos os oficiais e aspirantes, incluídos na rela-
ção de que trata o art. 23, serão preliminarmente submetidos a
rigoroso exame (te saúde, pelo médico (Ia unidade, até o dia 3
de novembro, para fins das exigências constantes da letra "e" do
art. 70, e (lo § 8.9 do art. 11.

Art. 44 O Comando Geral, de acôrdo com a Comissão de
Promoções, determinará, em tempo oportuno, a ida dos candidatos
à Junta de Inspeção de Saúde.

Parágrafo único - Os aspirantes serão apenas inspecionados
pela facultativo da unidade, conforme estabelece o art. 43.

Art. 45 - As atas de inspecção de saúde, que servirão para
a organização das Fichas de Informações e de Qualificação, acom -

panharão êsses documentos até à Comissão de Promoções.

1fi~^1 , — 	_j

Art. 46 A Comissão de Promoções, por solicitação de qualquer
de seus membros, poderá pedir nova inspecção de saúde, com re-
ferência a qualquer oficial ou aspirante relacionado.

Quadro de Acesso

Art. 47 - A Comissão de Promoções organizará, até o dia 31
(te dezembro, de cada ano, dois Quadros de Acesso, sendo um re-
ferente a promoções por merecimento e outro referente a promo-
ções por antigüidade.

Art. 48 - A inclusão dos nomes de candidatos a promo-
ção, nos Quadros de Acesso, será feita após meticuloso exame de
tôda a documentação relativa a cada elemento e encaminhada à
Comissão de Promoções pelo Comando Geral da Fôrça Policial,
tudo conforme o presente Regulamento.

§ 1. A documentação de que trata êste artigo e que é or-
ganizada no Corpo em que serve o candidato, consta das seguintes
peças

a) Ficha de Qualificação;
b) Ficha de Informações;
e) Ata de exame médico;
(1) Fé de ofício;
e) Documentos acidentais.
§ 2.0 - A documentação aqui referida deve ser remetida ao

Comando Geral, até 15 de dezembro, em caráter "reservado" e
em envelope lacrado, pela unidade de origem.

Art. 49 - De posse da documentação a que se refere o §
1.0 do art. 48 e depois de obtidos os resultados das inspecções de
Saúde solicitadas, a Comissão de Promoções fará organizar os
respectivos Quadros, com os nomes dos candidatos que os Co-
mandantes de Unidades e Chefes de Serviços tenham julgado aptos
para inclusão nos mesmos.

§ 1.0 Tanto para êsse julgamento, como para a organiza-
ção dêsses Quadros, serão examinados, sempre, com o máximo
rigor e justiça, todos os documentos referentes a cada candidato.

§ 2. - A organização dos Quadros obedecerá à seguinte
norma:

a) será feita uma relação para cada pôsto;
b) os nomes, em cada relação, serão colocados na ordem de

merecimento, de acôrdo com os dados e juízos referentes a cada
candidato;

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

d) a cada relação deve acompanhar tôda a documentação re-
ferente aos oficiais dela constantes.

Art. 50 - Os julgamentos ao merecimento, na forma espe-
cificada em o art. 11, serão expressos numèricamente, como segue:

1 - correspondente a "Insuficiente";
2 - correspondente a "Regular";
3 - correspondente a "Bom";
4 - correspondente a "Muito Bom";
5 - correspondente a "Excepcional".
Parágrafo único - Êsses julgamentos são feitos pela Comissã

de Promoções à luz da documentação referida no art. 48, de outras
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cO11(1iÇÕCS de, a qualquer momento, fornecer os documentos re-
ferente à classificação meritória estabelecida nos quadros de
acesso respectivos-

Art. 56 - O oficial incluído no quadro de acesso dêle não
poderá ser retirado durante dois anos, senão em caso de morte,
incapacidade física ou moral, ou condenação a um ano de prisão
ou mais, ocasionada ou verificada ulteriormente à sua inclusão
naquele quadro, ou, finalmente, se tiver atingido o limite da
idade para permanecer no serviço ativo.

Findo êsse prazo, sua permanência no quadro de acesso para
promoção por merecimento, ficará dependendo de novo estudo
da Comissão de Promoções, em confronto com os novos oficiais
qualificados.

§ 1. A incapacidade física será comprovada e declarada
em inspecçãoinspecção de saúde exigida pelo atual regulamento de promo-
ções, ou evidenciada em provas préviamente estabelecidas.

§ 2. - A incapacidade moral será declarada pelo Coman-
dante-geral da Fôrça Policial à Comissão de Promoções, em con-
sequência da irregularidade de conduta verificada depois da in-
clusão do oficial no quadro de acesso. Essa exclusão do quadro
de acesso será comunicada em oficio, pelo Comandante-geral, ao
oficial, por intermédio do Comandante da unidade, sem publicação
no boletim.

§ 3•9 -- As autoridades conhecedoras do ato ou atos que
inabilitem o oficial, ou que importem em juízo para o seu mnere-
cimento à promoção, deverão, P 01 via hierárquica, em caráter
reservado, ou não, e com as competentes provas, fazer as devidas
comunicações ao Comandante-geral da Fôrça Policial.

O oficial será cientificado imediatamente cia acusação, Sefl(iO-
lhe permitidos todos os meios legais de defesa.

Se, decorridos quinze (lias cia data em que o oficiai tiver sido
cientificado da acusação, não apresentar defesa ou se esta fôr
julgada deficiente, o Comandante-geral cia Fôrça Policial providen-
ciará, junto à Comissão de Promoções, para a sua exclusão do
quadro de acesso.

Art. 57 A Comissão de Promoções deverá entregar ao Co-
mandante-geral da Fôrça, até o dia 15 de janeiro de cada ano ,os
quadros de acesso devidamente organizados e que tenham de vi-
orar nesse mesmo ano.

CAPITULO VI

Das penalidades

Art. 58 - As autoridades que deixarem de apresentar em
tempo próprio as informações necessárias à organização (los
quadros de acesso ou prestarem informações ou emitirem juízo
destoantes do valor do oficial, cometem falta passível de punição
na conformidade das leis e dos regulamentos em vigor.

Compete à Comissão de Promoções providenciar junto ao
Comandante-geral sôbre a aplicação da pena, conforme o caso.

Parágrafo único - A falta de informações sôbre o oficial,
seja qual fôr o motivo, não lhe deve acarretar prejuízo.

Nêsse caso, a Comissão de Promoções procederá diretamente
à busca dos elementos necessários à sua conveniente qualificação.

informações recebidas sôbre os oficiais em causa, ou que tenhani
sido requisitadas pelos membros da Comissão de Promoções en-
carregados de apresentar o relatório sôbre o exame minucioso da
documentação que serviu de' base à organização de cada quadro de
acesso, na conformidade do que, sôbre o assunto, prescreve o
regulamento interno da Comissão de Promoções.

Art. 51 - Além das informações referidas nos documentos
de que' trata o artigo 48, a Comissão de Promoções disporá ainda,
quando julgar necessário, os esclarecimentos por ela solicitados
aos chefes ou ex-chefessob^imentocujas ordens serviram ou sirvam os
oficiais e mesmo do conhe pessoal que dêles tiverem os
próprios membros da Comissão.

Ari. 52	Os quadros de acesso são anuais e compreendem:
a) o relativo à promoção por merecimento;
b) o relativo à promoção por antigüidade.
No quadro de acesso por merecimento os oficiais são agru-

pados, segundos os postos, e classificados na ordem de merecimento
que lhes atribuir a Comissão de Promoções.

O quadro de acesso por antigüidade é organizado anàloga-
mente, sendo os oficiais colocados em ordem de antigüidade
apurada de conformidade com o artigo 9.0.

Parágrafo único - Se na organização do quadro de acesso
pelo princípio de merecimento houver igualdade de classificação
dos oficiais, serão preferidos

1) Os de tempo de serviço de campanha com referência
honrosa;

2) os que tenham obtido melhores colocações em cursos da
corporação;

3) os que possuírem títulos de habilitação científica;
4) os mais antigos no pôsto.
Art. 53 -- Nos quadros de acesso pelos princípios de anti-

güidade e merecimento, a Comissão incluirá o número de oficiais
que julgar suficiente para o preenchimento das vagas prováveis
do .a

§ 1. - Os remanascentes do quadro de acesso, por mereci-
mento, relativo ao ano anterior, figurarão no novo quadro, en-
cabeçando-o.

§ 2.9 - No caso em que os •'uadros de acesso anuais para
qualquer dos princípios considerados, se tenham esgotado pelas
promoções havidas ou por outros motivos, abrindo assim vagas
a serem preenchidas em datas seguintes das previstas na atual
lei de promoções, a Comissão de Promoções apresentará, até dez
(lias antes da data da promoção a ser realizada, um quadro de
acesso complementar, organizado de acôrdo com o processo normal.

Nesse quadro figurarão os nomes dos oficiais já julgados
aptos, qualificados e relaciomiados pelas autoridades referidas no
Art. 23.

Art. 54 - As promoções só poderão recair em oficiais in-
cluídos nos quadros de acesso, obedecendo, as de antigüidade,
à ordem da lista respectiva, de acôrdo com aplicação sucessiva
dos princípios de promoção, em relação às vagas que se derem.

Art. 55 - Para melhores esclarecimentos que possam ser
solicitados pelo Govêrno do Estado no que concerne às promo-
ções por merecimento, a Comissão de Promoções deve estar ern.
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Art. 59 - Os comandantes de unidades e chefes de Serviço
que tenham de julgar valores pessoais, devem, também, aplicar
penalidades aos comandantes ou chefes dos escalões subordinados,
desde que constatem mediante inspecções ou observações pessoais,
haverem êstes emitido conceitos injustos em desacôrdo com os fatos
registrados.

Art. 60 -. As ponderações escritas apresentadas por qualquei
oficial, constantes do parágrafo único do art. 41, deverão ser
julgadas no escalão superior, ou encaminhadas à Comissão de
Promoções com os demais documentos referentes ao oficial (ficha
de informações, ficha de qualificação, etc.). De qualquer maneira,
a documentação referente a tais ponderações, inclusive as soluções
porventura dadas, deverá chegar ao conhecimento da Comissão de
Promoções.

CAPITULO VII

Disposições gerais

Art. 61 - O oficial promovido indevidamente será agregado
ao seu quadro, sem contar antigüidade do novo pôsto, até que
lhe toque, legalmente, a promoção.

Art. 62 - A Comissão de Promoções será nomeada pelo
Chefe do Govêrno do Estado, mediante proposta do Comandante-
geral, para um exercício de dois anos.

Parágrafo único	A nomeação da Comissão terá lugar na
primeira quinzena de janeiro.

Art. 63 - Os membros da Comissão de Promoções são indi-
vidualmente responsáveis perante o Chefe do Govêrno do Estado,
pelos pareceres e votos que emitirem.

Art. 64 - Sempre que a Comissão de Promoções julgar
conveniente, poderá ouvir a Justiça Militar ou o Serviço do Con-
tencioso e de Consultas Jurídicas do Estado, sôbre princípios de
direito ou interpretação de leis e regulamentos para orientar suas
decisões.

Art. 65 - Fica o Comandante-geral autorizado a baixar o
Regulamento interno da Comissão de Promoções referida no pre-
sente Regulamento.

CAPITULO VIII

Disposições transitórias

Art. 66 - Para as promoções do ano de 1946, os documentos
necessários, referidos nêste Regulamento, deverão ser encami-
nhados à Comissão de Promoções, por intermédio do Estado Maior,
até 15 de março.

Art. 67 - A Comissão de Promoções, para o mesmo fim do
art. 66, apresentará ao Comandante-geral os quadros de acesso até
o dia 10 de abril.

Comando-geral, 29 de dezembro de 1945. -- Cândido Saraiva
da Silva, Coronel-comandante-geral.
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DECRETO-LEI N.° 1.602, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Abre créditos suplementares.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais, decretaArt. 1.' - Ficam abertos pela Prefeitura Municipal de Lagoa
Santa os seguintes créditos, suplementares a dotações do orçamento
vigente8 - 81 - 1 - Operários dos serviços de ruas, praças e jardins,
Cr$ 4.273,00.8 - 81 - 2 - Material de consumo para os servicos de ruas,
praças e jardins, Cr$ 1.000,00.

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1945.

Nisto B.&TISTA DE OLIVELDA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
António Mourão Guirnarões
António Mourão Guiniarães, respondendo pelo eapediente

cia Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N. 1.603, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza o pagamento de diferença de subsídio e de representação,
pela Prefe itura de Lagoa Santa.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 Fica a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa autoriza-
da a pagar a quantia de Cr$ 2.639,00, relativa ao exercício de 1943.
e de Cr$ 2.928,00, relativa ao exercício de 1944, referente à dife-
rença de subsídio e representação a que tem direito o Sr. Lindouro
Avelar, como prefeito de Lagoa Santa.

Art. 2.' - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 5.567,00, para
atender à despesa a que se refere o artigo 1.'.

Art. 3.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de dezembro (te
1945,

Nisto BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guirnarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

da Secretaria da Educação e Saúde Publica.
José de Carvalho Lopes

[
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DECRETO-LEI N.° 1.604, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Autoriza o pagamento de diferença de subsídio e representaçdo,
pela Prefeitura ie Lagoa Santa.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa autori-
zada a pagar a quantia de Cr$ 1.136,80, relativa à diferença de sub.
sídio e representação a que tem direito o Sr. Antônio Domício Va-
ladares, durante o período cm que esteve em exercício do cargo de
prefeito municipal, em 1943.

Art. 2. 1' - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 1.136,80, para
atender á despesa a que se refere o artigo 1.0.

Art. 3•0 - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor na data (le sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
António Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

do Secretaria da Educa ção e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes	- /

DECRETO-LEI N. 1.605, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1915

Aumenta vencimentos e salários de servidores da Prefeitura Muni-
cipal de Poços de Caldas.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta

Art. 1.0 Os vencimentos e salários (10 pessoal da Prefeitura
Municipal de Poços de Caldas, abaixo discriminado, passam a ser os
seguintes

Cargo	 Vencimento anual
Cr$

Secretário ................	 22.800.00
Auxiliar-dactilógrafo ..........	 10.800.00
Chefe do Serviço de Contabilidade	 22.800,00
Contador ..................	 12. 000,00
Auxiliar-dactilógrafo ..........	 6.000,00
Almoxarife ..................	 6. 000,00
Agente Municipal de Estatística .	 6.000,00
Porteiro ..................	 6.000,00
Contínuo ..................	 4.800,00
Chofer mecânico ............	 6.000.00
Chefe do Serviço da Fazenda	 25.800,00
Tesoureiro ..................	 22.800,00
Auxiliar ....................	 14.100,00
Fiscal Geral de Rendas ........	 7.800,00
Fiscal de Rendas de 1.0 classe .	 7.200,00

Fiscal de Rendas de 1.0 classe ..............
Fiscal de Rendas de 2.' classe , . .
Fiscal de Rendas de 2.0 classe ..............
2 Auxiliares de Fiscalização de Rendas a ......
Fiscal Geral de Obras ....................
Fiscal de Obras de 1.' classe ................
Fiscal de Obras de Obras de 2.' classe ........
14 professôras de escolas primárias (cada uma)
Cr$ 4.200,00 ..........................

F nrnfssAris de escolas urimárias (cada uma)
Cr$ 05.400,00 . .-	 ...27.000,00

Função	 Salário mensal

Encarregado do serviço (te água e esgotos ........650.00
Auxiliar ..............................(iaø,00
Encarregado do matadouro ..................650,00
Magarefe ..............................400,00
Encarregado do cemitério ..................650,00
Encarregado do mercado ..................900,00
Auxiliar .................................)00,00
Jardineiro ............................650,00

Art. 2.9	Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei cm vigor a 1.0 de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 29 de dezembro (te
1945.

Nisio BATISTA DE OLIVEIRA
António Vieira Braga
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

da Secretaria da Educa ção e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.606, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945
Cria o cargo de C hefe do Serviço do Patrimônio da Prefeitura Mu-

nicipal de Poços de Caldos.
O Interventor Federal flO Estado de Minas Gerais, no uso de

suas atribuições legai, decreta
Art. 1.	Fica criado, no quadro (lo pessoal (Ia Prefeitura

Municipal de Poços de Caldas, o cargo de Chefe do Servico cio Pa-
trimônio, com os vencimentos anuais de Cr$ 10.800,00.

Art. 2. 1' - Revogadas as disposições em contrário, entrará êste
Decreto-lei em vigor a 1.0 de janeiro de 1946.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de dezembro de
1945.

Nismo BATISTA DE OuvEm&
Antônio Vieira Braga
Anlônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo e.redi'ne-

da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

7.200,00
6.000.00
6.000,00
6.000,00

11.400,00
7.800,00
7.800,00

58.800,00
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RECEITA PATRIMONIAL
-02-0 - Renda de Capitais:

Juros de depósitos .......

TOTAL DA RECEITA PATRI-
MONIAL ............

RECEITA INDUSTRIAL
3-03-0 - Serviços Urbanos:

Taxa de água ..........
Taxa de esgôto ..........
Taxa de eletricidade ......

TOTAL DA RECEITA INDUS-
TRIAL ............

RECEITAS DIVERSAS
4-11-0 - Receita de Mercados, Feiras e

Matadouros:
Renda do Matadouro Munici-

pal..............
4-12-0—Receita de Cemitérios:

Renda do Cemitério Municipal

TOTAL DAS RECEITAS DI-
VERSAS ..........

TOTAL DA RECEITA ORDINÁ-
RIA..............

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
6-12-0 - Cobrança da Dívida Ativa
6-20-0 - Contribuições Diversas:

Contribuição de calçamento
6-21-0 - Multas ..............
6-23-0 - Eventuais .............

TOTAL DA RECEITA EXTRA-
ORDINÁRIA .........42.800,00	30.000,00	72.800,00

TOTAL ...........970.000,00	30.000,00 1 . 000. 000,00

3.000,00

3.000,00	 3.000,('

67.000,00
20.000,00

275.000,00

362.000,00

60. 000,00

10.000,00

70.000,00

927.200,00

30.000,00

34.000,00
3.800,00
5.000,00

362.000,00

70.000,00

927.200,00
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DECRETO-LEI N.° 1.607, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Ürça a Receita e fixa a Despesa do Município de Aiaxá, para
o exercício de 1946

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. - A Receita do Município de Araxá, para o exercício
de 1946, é orçada em Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros),
de acôrdo com a seguinte discriminação:
CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA RECEITA EFETIVA	MUTAÇÕES	TOTAL
GERAL	 PATRIMONIAIS

Cr$	Cr$	Cr$
RECEITA ORDINÁRIA

RECEITA TRIBUTÁRIA
a) Impostos:

0-11-1 - Impôsto Territorial:
Impôsto Territorial Urbano	32.000,00

	

0-12-1 - Inipôsto Predial .........	92.000,00
0-14-1 - Inipôsto s/ Transmissão (te Pro-

	

priedade Imóvel "Inter-vivos"	20.000,00
0-17-3 - Impôsto s/ Indústrias e Pro-

fissões	............	210.000,00
0-18-3 - Impôsto (te Licenças:

Impôsto de licenças diversas	10.000,00
Taxa de registro de veículos	25.000,00

O 25-2 - Impôsto 5/ Exploração Agrí-
cola e Industrial:

Taxa de defesa da produção	1.500,00
0-27-3 - Impôsto s/ Jogos e Diversões:

	

Impôsto de diversões ......	15.000,00
b) Taxas:

1-11-2 - Taxa Rodoviária:
Taxa de construção e conser-

	

vação de estradas e pontes	18.000,00
1-15-4 - Taxa de Assistência e Seguro

Social:
Taxa de assistência pública	32.000,00

1-16-4 - Taxa para Fins Educativos:

	

Taxa escolar ..........	16. 000,00

	

1-21-4 - Taxa de Expediente ......	500,00
1-23-4 - Taxa de Fiscalização e Servi-

ços Diversos:
Taxa de aferição de pesos e

	

medidas ...........	1.200,00
1-24-1 - Taxa da Limpeza Pública:

	

Taxa sanitária ..........	9.000,00
1-25-1 - Taxa de Viação:

	

Taxa de calçamento ......	10.000,00

TOTAL DA RECEITA TRIBU-

	

TÁRIA ..............	402.200,00	 492.200,00

Art. 2. - A Despesa do Município de Araxá, para o exercício
de 1946, é fixada em Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros),
de acôrdo com a seguinte discriminação:

DESPESA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

GOVRNO
Pessoal Fixo

8-02-0 - Subsidio do Prefeito .. .. ..	23.400,00
8-02-0 - Representação do Prefeito .. .	11.700,00

Material de Consumo
8-02-3 - Conservação de veículos, mó-

veis e utensílios ......3. 000,00

-

p-
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Despesas Diversas	 .	 Material de Consumo

8 02 4 -- Viagens administrativas	 4 000 00	 s io t - Impressos e material de expe-
diente ............6.200,00

42.100,00
24.200,00

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo	 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

	

8-04-0 - Secretário ............12.600,00	 Pessoal Fixo
8-04-0 - Chefe do Serviço de Patrimônio	12.600,00	 8-12-0 -- Fiscal Geral de Rendas ....4.800,00

Material de Consumo
8-04-3 - Impressos e material de expe-	 4.800,00

diente	............4.000,00
8-04-3 - Conservação de móveis e uten-

	

sílios .............900,00	 TOTAL DOS SERVIÇOS DE
Despesas Diversas	 EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

	

8-04-4 - Serviço postal ..........500,00	 FINANCEIRA .. .. .. ..	29.000,00	 29.000,00
8-04-4 - Serviço telegráfico .......600,00
8-04-4 - Serviço telefônico .. .. .. ..	600,00	 -
8-04-4 - Assinatura de jornais e revis-	 SEGURANÇA PÚBLICA E ASSIS-

	

tas oficiais .........800,00	 -	 TÊNCIA SOCIAL
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES

	

32.600,00	 .	 E AUXÍLIOS

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPE-	 -	 Despesas Diversas
CIALIZADOS	 ,..--	 -	8-28-4 - Contribuição para a Legião Bra-

Pessoal Fixo	 .-	 sileira de Assistência	2.000,00
8-07-0 —Chefe do Serviço de Contabili-

	

dade .............12.600,00	 :	 2.000,00
8-07-0 - Auxiliar do Contador	 7.800,00	 -
8-07-0 - Agente Municipal de Estatística	7.800,00	 ASSISTÊNCIA SOCIAL
8-07-0 - Almoxarife-arquivista	 3.600,00	 .	 8-29-4 - À Maternidade e Infância ..	10.000,00

Material Permanente	 .	 -8-29-4 - A mendigos .. .. .. .. .. ..	5.000,00
8-07-2 - Aquisição de móveis e utensílios	 3.000,00	 -0000Material de Consumo	 1., .0
8-07-3 - Livros e impressos .......4.300,00
8-07-3 - Material de expediente .....3.000,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE SE-

	

39.10000	3.00000	 GURANÇA PÚBLICA E AS-

	

_________ 	
SISTÊNCIA SOCIAL	 17.000,00	 17.000,00

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal Fixo	 EDUCAÇÃO PÚBLICA

	8-09-0 - Porteiro-contínuo ........&200,00	 ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁ-
Material de Consumo	 RIO, COMPLEMENTAR E SU-

-8-09-3 - Expediente da portaria	 3.000,00	 PLEMENTAR	 .	. .
Pessoal Fixo

	7.200,00..	 -33-0 - 3 Professôras, a Cr$ 3.000,00	9.000,00

	

8-33-0 - 8 Professôras, a Cr$ 2.640,00	21.120,00
TOTAL DOS .SERVIÇOS DE AD	 8-33-0 - Substituições regulamentares de

MINISTRAÇÃO GERAL . .	121.000,00	3.000,00	124.000,uu	 professôras .........3.000,00
Material Permanente	 .•

EXAÇÃO E FISCALJZOÇÃO	 8-33-2 - Aquisição de móveis e utensílios	 3.000,00
FINANCEIRA	 Material de Consumo

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	 8-33-3 - Material didático . . . . . . . .	12.000,00
Pessoal Fixo	 .8-33-3 - Expediente das escolas	 2.000,00

8-10-0 - Chefe do Serviço de Fazenda	12. 600,00	 :.;	 8-33-3 - Para fornecimento de merendas

	

8-10-0 - Escriturário ...........5. 400,00	.. .	.	 a escolares pobres	 10. 000,00	- -

•	 ,.
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Despesas Diversas
- Limpeza e conservação de pré-	 Despesas Diversas

	dios escolares ........1 . 500,00	 8-63-4 - Transporte de material para o

	

8-33-4 - Aluguel de prédios ........1.780,00	 .	 serviço de eletricidade ...	095,00
8-63-4 - Para a taxa de aproveitamento

	

60.400,00	3.000,00	 dc energia hidráulica •..	1 665,00
8-63-4 — Para a quota de fiscalização,

SERVIÇO DE INSPEÇÃO	 assistência técnica e estatis-
pessoal Fixo	 lica ..............1 . 665,00

-36-0 — Inspetora de Ensino	 3.600,00	 .	8-63-4 — Para pagamento de energia for-
Despesas Diversas	 .	 necida pela Central Elétrica

8-36-4 - Viagens no interêsse do serviço	1.000,00	 da Cachoeira "Pai Joaquim"	84.500,00

	

4.600,00	 .	 185.665,00	5.000,00

TOIAL DOS SERVIÇOS DE EDU-

	

CAÇÃO PÚBLICA .......65.000,00	3.000,00	68.000,00	 TOTAL DOS SERVIÇOS IN-

	

.......185.665,00	5.000,00	190.665,00DUSTRIAIS 
SAÚDE PÚBLICA

ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA
Pessoal Fixo	 DÍVIDA PÚBLICA

8-44-0 - Enfermeira ............3.600,00 FUNDADA - INTERNA

	

3.600,00	 AMORTIZAÇÃO E RESGATE
Despesas Diversas

	SERVIÇO DE INSPEÇÃO	 8-73-4 - Amortização de empréstimos com
Pessoal Fixo	 o Banco do Crédito Real de

	

8-46-0 - Guarda-sanitário ........3.600,00	 Minas Gerais, S.A..; ..	 100. 000,00

	

3.600,00	 100.000,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE	 JUROS

	

SAÚDE PÚBLICA	 7.200,00	 7.200,00	 Despesas Diversos
8-74-4 - Juros diversos ..........13.000,00

SERVIÇOS INDUSTRIAIS	 13.000,00
SERVIÇOS URBANOS
Pessoal Variável	 FLUTUANTE AMORTIZAÇÃO E

8-63-1 — 1 Encarregado do serviço de	 RESGATE

	

água e esgôto ........5.640,00	 .	 Despesas Diversas

8-63-1 — 1 Auxiliar .. .. .. .. .. ..
	

4.800,00	 8-76-4 - Amortização de divida contraída
8-63-1 - 1 Encarregado do serviço de	 com execução do serviço de

	

eletricidade .........5.040,00	 calçamento	 150.000,00

8-63-1 — 1 Auxiliar ..............4.200,00 150.000,00
8-63-1 - 1 Encarregado da Usina de	 - 

Eletricidade .........7.560,00
8-63-1 - 1 Auxiliar .. .. .. .. .. ..	4.200,00	 .,	 TOTAL DOS SERVIÇOS DA Di-

8-63-1 — Operários do serviço de água VIDA PÚBLICA .......13.000,00	250.000,00	263.000,08

	

e esgôto ...........8.000,00	 -	 -	-
8-63-1  - Operários do serviço de eletri	 1	 1

	cidade ............25.000,00
	 SERVIÇOS DE UTILIDADE

PÚBLICA
Material Permanente ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

8-63-2 - Para o serviço de eletricidade	 5.000,00 Pessoal Fixo
Material de Consumo 

8-63-3 - Para o serviço de água e esgôto	8.000,00	
8-80-0 - Chefe do Serviço de Obras	12.600,00

8-63-3 - Para o serviço de eletricidade	25.000,00	 12.600,00
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CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE LOGRADOUROS PC'BLI-
COS

Pessoal Variável
8-81-1 - Operários cio serviço de ruas,

praças e jardins ..... . 23 . 000,00
Material de Consumo

8-81-3 - Para o serviço de luas, praças
e jardins ..........12.000,00
Despesas Diveisas

8-81-4 - Transporte de material para o
serviço de	ruas, praças e
jardins ............1.000,00

1.000,00

38.000,00

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE RODOVIAS

Pessoal Variável
-82-1 - Operários do serviço de estra-

das e pontes .. .. .. ..	19.000,00
Material de Consumo

8-82-3 - Para o serviço de estradas e
pontes ............12.000,00
Despesas Diversas

8-82-4 - Transporte de pessoal e mate-
rial para o serviço de es-
tradas e pontes ......2. 000,00

33.000,00

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚ-
BLICA
Pessoal Variável

8-85-1 - Operários do serviço de uns-
peza pública ..	.. . .	..	25.000,00
Material de Consumo

8-85-3 - Para o serviço de limpeza pú-
blica .............4.000,00

29.000,00
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DIVERSOS
Pessoal Fixo

8-89-0 - Fiscal Geral de Obras .....7.200,00
Pessoal Variável

0-89-1 - Encarregado do Matadouro	 5.400,00
8-89-1 - Magarefe ..............4.800,00
8-89-1 - Encarregado do Cemitério	 4.800,00
8-89-1 - Auxiliar ..............3.600,00

Material de Consumo
0-89-3 - Para o serviço de matadouro .	4.000,00
8-89-3 - Combustíveis e lubrificantes para

veículos diversos .. .. ..	22.000,00
Desvesas Diversas

8-89-4 —Conservação de veículos diversos	17.000,00
8-89-4 - Para o serviço funerário	 1.600,00

70.400,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE UTI-

	

LIDADE PÚBLICA . . . . ..	221.000,00

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO
Pessoal Fixo

8-90-0 - Aposentados e inválidos . . ..	2.232,00

2.232,W0

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRE-
VIDÊNCIA

Despesas Diversas
8-91-4 - Contribuição para a Caixa de

Aposentadoria e Pensões de
Serviços Públicos dQ Esta-
do de Minas Gerais	 2.000,00

8-91-4 - Contribuição para o instituto de
Aposentadoria e	Pensões
dos Industriários	 3. 500,00

0-91-4 - Contribuição para o serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial ...........2.000,00

7.500,00

221.000,00

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
EM GERAL
Pessoal Variável

8-87-1 - Operários do serviço de pró-
prios municipais ......23.000,00
Material de Consumo

8-87-3 - Para o serviço de próprios mu-
nicipais ...........15.000,00

38.000,00

INDENIZAÇÕES - REPOSIÇÕES
- RESTITUIÇÕES
Despesas Diversas

8-92-4 - Restituição de impostos e taxas
de exercícios encerrados

ENCARGOS TRANSITáRIOS
Pessoal Fixo

8-93-0 - Adicionais a funcionários chefes
de família ..........8.500,00

500,00

--.e.-
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Pessoal Variável
8-03-1 - Adicionais a estranumerários

chefes de família	 5.500,00

14.000,00
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Art. 1. - A Receita do Município de Poços de Caldas, para
o exercício de 1946, é orçada em Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriminação:

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA RECEITA EFETIVA	MUTAÇÕES	TOTAL
GERAL	 PATRIMONIAIS

Cr$	 Cr$	Cr$

1. 553.900,00

PRÉMIOS DE SEGUROS E INDE-
NIZAÇÃO POR ACIDENTE
Despesas Diversas

	8-91-4 - Acidentes no trabalho .....	2.500,00

2.500,00

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUXÍLIOS EM GERAL

Despesas Diversas
	8-98-4 - Subvenções ordinárias .....	30.000,00

30.000,00

DIVERSOS
Despesas Diversas

8-99-4 - Para a taxa de assistência aos

	

Municípios ---------	1 . 800,00

	

8-99-4 - Propaganda e publicidade .. -	12.000,00

	

8-99-4 - Quebras de Caixa .......	200,00

	

8-99-4 - Despesas imprevistas ......	9.403,00

23.403,00

TOTAL DOS ENCARGOS DIVER-

	

SOS ..............	79.635,00	500,00	80.135,0l

	

TOTAL GERAL ........	738.500,00	201.500,00 1.000.000,00

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 29 de dezembro

de 1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Paula Mota, respondendo pelo expediente da Se-

cretaria do Interior.
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETO-LEI N.° 1.608, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945
Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Poços de Caldas,,

para o exercício de 1946
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de-

suas atribuições legais, decreta:

RECEITA ORDINÁRIA
RECEITA TRIBUTÁRIA

R) Imposlos:
Impôsto Territorial .......70.000,00

0-12-1 - ImpOsto Predial .........250.000,00
0-14-1 - Iinpôsto si Transmissão de Pro-

priedade	Imóvel	'Inter-
Vivos" ............120.000,00

0-17-3 - ImpOsto sI Indústrias e Pro-
fissões	............480. 000,00

	

0-18-3 - ImpOsto de Licenças .. .. ..	75.000,00
0-27-3 - ImpOsto s/ Jogos c Diversões:

	

Iinpõsto s/ Diversões .. .. ..	350.000,00
b) Taxas:

1-15-4 - Taxa de Assistência e Segurança
Social:

	

Taxa de Assistência Pública -	84.700,00
1-16-4 - Taxa para Fins Educativos:

Taxa Escolar ...........84.700,00
1-21-4 - Taxa de Expediente ------2.000,00
1-23-4 - Taxa de Fiscalização e Servi-

ços Diversos:
Taxa de Aferição de Pesos e

Medidas ...........5.000,00
1-24-1	Taxa de Limpeza Pública:

Taxa Sanitária .........25.000,00
1-25-1 - Taxa de Viação:

Taxa de Calçamento	 7.500,00

TOTAL DA RECEITA TRIBU-
TARIA ............1.553.900,00

RECEITA PATRIMONIAL

2. 01-0 - Renda Imobiliária:
Renda do Serviço de Eletrici-
dade ................300.000,00

TOTAL DA RECEITA PATRI-

	

MONIAL .. .. .. . . . .	300.000,00

RECEITA INDUSTRIAL
3-03-0 - Serviços Urbanos:

Taxa de Água ----------190.000,00
Taxa de EsgOto ..........80.000,00

3-05-0 - Estabelecimentos e Serviços Di-
versos:

300.000,00
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ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal Fixo
8-04-0 - Secretário ............22 .800,00
8-04-0 - Chefe do Serviço do Patrimônio	10.800.00
8-04-0 - Auxiliar dactilógrafo .. .. ..	10.800,00

Material de Consumo
8-04-3 - Conservação de móveis e uten-

sílios	..	..	..	..	..	..	2.000,00
8-04-3 - impressos .. .. .. .. .. ..	7.500,00
8-04-3 - Material de expediente	 10.000,00

Despesas Diversas
8-04-4 - Serviço postal ..........600,00
8-04-4 - Serviço telefônico ........8.500,00
8-04-4 - Serviço telegráfico ........bUO,t)O
8-04-4 - Publicação do expediente . . . .	6.000,00
8-04-4 - Assinatura de jornais e revistas	3 . 000,00

80. 6ô0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPE-
CIALIZADOS

Pessoal Fixo

8-07-0 - Chefe do Serviço de Contabi-
lidade	............22. 800,00

8-07-0 - Contador .............12.000,00
8-07-0 - Auxiliar dactilógrafo	 6. 000,00
8-07-0 - Almoxarife ............6.000,00
8-07-0 - Agente Municipal de Estatística	6.000,00

Material de Consumo
8-07-3 - Conservação de móveis e uten-

sílios	............1.000,00
8-07-3 - Livros e impressos ........3 . 000,00

Despesas Diversas
8-07-4 - Viagens de interêsse do serviço	2.000,00

58.800,00

SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal Fixo

8-09-0 - Porteiro ..............6.000,00
8-09-0 - Continuo ..............4.800,00
8-09-0 - Chofer-mecânico .........6.000,00

Material de Consumo
8-09-3 - Expediente da portaria	 500,00

17.300,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE

	

ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.400,00

-4

1.

229.400,00
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Renda da Praça de Esporte
Minas Gerais ........20.000,00

TOTAL DA RECEITA IN-

	

DUSTRIAL ..........200.000,00	 290.000,00.'

RECEITAS DIVERSAS
4-11-0 - Receita de Mercados, Feiras e

Matadouros;
Renda do Matadouro .....100.000,00
Renda de Mercado .......130.000,00

-12-0 - Receita de Cemitérios:
Renda do Cemitério	 20.000,00

TOTALTOTAL DAS RECEITAS DI-
VERSAS .. .. .. .. .	270.000,00	 270.000,00

TOTAL DA RECEITA ORDI-

	

NÁRIA ..........2.413.900,00	 2.413.900,00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
6-12-0 - Cobrança da Divida Ativa .	 50.000,00
6-14-0 - Receita de Indenizações e Res-

tituições:
Reposições	 100,00

6-23-0 - Eventuais .............0.000,00
6-21-0 - Multas ..............6.000,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-

ORDINÁRIA .... .. ..	36.000,00	50.100,00	86.100,00

	

TOTAL GERAL .....2.449.900,00	50_' 00,00 2.500.000,00

Art. 2. - A Despesa do Município de Poços de Caldas, para
o exercício de 1946, é fixada cm Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriminação:
CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA DESPESA EFETIVA	MUTAÇÕES	TOTAL
GERAL	 PATRIMONIAIS

Cr$	 Cr$	Cr$
ADMINISTRAÇÃO GERAL

GOVÊRNO

Pessoal Fixo
8-02-0 - Subsídio do Prefeito ......31 . 800,00
8-02-0 -- Representação do Prefeito ..	15.900,00

Material de Consumo
8-02-3	Custeio de veículos e conser-

vação de móveis e utensí-
lios	..............10.000,00
Despesas Diversas

£-02 .4 - Viagens administrativas.... 1500000. 

72.700,00
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TOTAL DOS SERVIÇOS DE SE-
GURANÇA PIBLICA E AS-
SISTÊNCIA SOCIAL	 90.000,00

EDUCAÇÃO POBLICA

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁ-
RIO E COMPLEMENTAR

Pessoal Fixo
8-33-0 - 17 I'rofessôras de escolas pri-

márias a Cr$ 4. 200,00 ..	71 .400,00
8-33-0 - 7 ProfessOras de escolas primá-

rias a Cr$ 5.400,00	 37 . 800,00
Maleriul de Consumo

8-33-3 - Material escolar .........46.100,00
Despesas Diversas

8-33-4 - Aluguéis de prédios escolares	3.000,00

158.990,00

ÓRGÃOS CULTURAIS

Material Perznuneiile
8-34-2 - Aquisição de livros para a bi-

blioteca municipal	 3.000,00

3.000,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE EDU-
CAÇÃO PISBLICA ......158.900,00	3.000,00	161.990,00

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
SERVIÇOS LIIBANOS

Pessoal Variável
8-63-1 - Encarregado dos	serviços de

água e esgotos .......7. 800,00
8-63-1 - Auxiliar ..............7.800,00
8-63-1 - Operários dos serviços de água 65.000,00
2-63-1 - Operário; dos serviços de es-

gotos ..............25.000,00
Material de Consumo

8-63-3 - Para os serviços de água - .	100.000,00

	

8-63-3 - Para os serviços de esgotos -	23.000,00

Despesas Diversos
2-63-4 - Transporte de pessoal e niate-

rial para os serviços d

	

águas e esgotos .. .. ..	10.000,00

240.600,00
TOTAL DOS SERVIÇOS INDUS-

TRIAIS ...........240.600,00
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EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FI-
NANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo

	$-10-0 - Chefe do Serviço da Fazenda .	25.800,00

23.800,00

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
Pessoal Fixo

8-11-0 - Tesoureiro ............22. SU0,00
8-11-0 - Auxiliar ..............14.400,00

Despesas Diversas
8-11-4 - Percentagem pela arrecadação da

Divida Ativa .........12.000,00

49 . 200,00

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO
Pessoal Fixo

8-12-0 - Fiscal Geral de Rendas ....7.800,00

	

8-12-0 - Fiscal de Rendas de 1.4 Classe	7.200,00

	

8-12-0 - Fiscal de Rendas de 1.; Classe	7.200,00

	

8-12-0 - Fiscal de Rendas de 2.; Classe	6.000,00

	

8-12-0 -- Fiscal de Rendas de 2.4 Classe	6. 000,00
8-12-0 - Dois auxiliares de fiscalização

	

de rendas ..	..	..	..	..	12.000,00
Despesas Diversas

8-12-4 - Viagens de interêsse do serviço	2.000,00

48.200,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FI-

	

NANCEIRA	 123. 200,00	 123.200,00

GURANÇA PÚBLICA E AS-
SISTÊNCIA SOCIAL

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUXÍLIOS

Despesas Diversas
8-28-4 - Contribuição para a Legião Bra-

	

sileira de Assistência .. .	600,00
8-28-4 - Contribuição para o Serviço Na-

cional de Aprendizagem In-
dustrial ...........600,00

1.200,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesas Diversas

	8-29-4 - À Maternidade e à Infância ..	25.000,00
8-29-4 - Assistência Pública .......03.800,00

88.800,00

90.000,00

.4
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Material de Consumo

	

FUNDADA INTERNA - AMOR-	 8-82-3 -- Para os serviços de estradas e
TIZAÇÃO E RESGATE	 -1	 pontes ............30.000,00
Despesas Diversas	 Ti	 Despesas Diversas

	

8-73-4 - Amortização do empréstimo com	 -	8-82-4 - Transporte de pessoal e ma-

	

a Cia. Sul Mineira de Ele-	 terial para os serviços de
tricidad............ 66.666,60	estradas e pontes	 5.000,00

	

66.666,60	 110.000,00

JUROS	 SERVIÇOS DE LIMPEZA
Despesas Diversas	 PÚBLICA

	

8-74-4 — Juros do empréstimo com a	 Pessoal Variável
	Cio. Sul Mineira de Elelri-	 .	8-85-1 — Operários dos serviços de um-

	

cidade ............ 48 . 405,00	 1 -	 peza pública ....... . 66.000,00

Material de Consumo
	TOTAL DOS SERVIÇOS DA DÍ	 8-85-3 — Para os serviços de limpeza pú-

	

VIDA PÚBLICA ..... . 48.405,00	66.666,60	115.071,60	 Nica ............. 15.000,00

Despesas Diversas
	SERVIÇOS DE UTILIDADE P0-	 8-85-4 — Remoção do lixo domiciliar	21.600,00

BLICA	 8-85-4 - Transporte de pessoal e mate-
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	 rial para os serviços de

limpeza pública	 5.000,00
Pessoal Fixo

	

8-80-0 — Fiscal Geral de Obras	 11.400,00	 107.600,00

	

8-80-0 — Fiscal de Obras de 1.4 Classe .	7.800,00	 —

	

8-80-0 — Fiscal de Obras de 2.4 Classe .	7.800,00	 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
Despesas Diversas	 .	 DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM

	

8-80-4 — Viagens de interêsse do serviço	2.400,00	 GERAL

	

29. 400,00	
Pessoal Variável

d-87-1 — Operários dos serviços de pró-

	

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO	 prios municipais ..... . 60.000,00

	DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	 8-87-1 — Operários do serviços da Praça
de Esporte Minas Gerais	60.000,00

Pessoal Variável	 Material de Consumo

	

8-81-1 — Jardineiro ............7.800,00	 4-87-3 - Para os serviços de próprios

	

8-81-1 — Operários dos serviços de ruas,	 municipais .. .. .. .. ..	30.000,00

	praças e jardins ..... . 85.000,00	 8-87-3 — Para os serviços da Praça de

	

8-81-1 - Operários dos serviços da pa-	 Esportes Minas Gerais .	30.000,00

	vimentação .. .. .. . . .	49.000,00	 Despesas Diversas
Material de Consumo	 8-87-4 — Transporte de pessoal e mate-

	

8-81-3 — Para os serviços de ruas, pra	 rial para os serviços de

	

ças e jardins ........10.000,00	 .	 próprios municipais ....15.000,00
8-81-3 — Para os serviços da pavimen-

tação	............ 20. 000,00	 195. 000,00

Despesas Diversas

	

8-81-4 - Construção e conservação da pa-	 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

	

vimentação .........300.000,00	 Despesas Diversas
8-88-4 - Luz e energia elétrica	295.000,00

	

471.800,00	 -
295.000,00

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
de RODOVIAS	 DIVERSOS

Pessoal Variável	 Pessoal Variável

	

4-82-1 — Operários dos serviços de es-	 8-89-1 - Encarregado do matadouro .	7.800,00

tradas e pontes ..... . 75. 000,00	 8-89-1 - Magarefe .............. 4. 800,00

	

-	 -.

--
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100,00
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8-89-1 - Operários dos serviços do ma-
tadouro	 14.400.00

8-89-1 - Encarregado do mercado .. .. 10.800,00
8-89-1 - Auxiliar .............0.000,00
8-80-1 - Operários dos serviços do mer-

cado .............7.200,00
8-89-1 - Encarregado do cemitério 7.800,00
8-89-1 - Operários dos serviços do ce-

mitério ............7.200,00
Material de Consumo

	8-89-3 - Para os serviços tio niatadouro	0. 500,00
849-3 - Para os serviços do mercado	3.500,00
8-80-3 - Para os serviços do cemitério	3.000,00

Despesas Diversas
8-89-4 - Transportes do serviço do um-

tadouro ..	..	..	..	..	..	3.000,00

8._).000,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE UTI-
LIDADE PCBLICA .....1.290.800,0

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO
Pessoal Fixo

8-90-0 - Aposentados e inválidos ....15.447,60

15.447,60

CONTRIBUIÇÃO PARA PREVI-
DÊNCIA

Despesas Diversos
8-91-4 - Contribuição para o Instituto de

Aposentadoria e Pensões dos
Industriários	........3.000,00

3.000,00

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E
RESTITUIÇÕES

Despesas Diversas
-92-4 - Restituio de impostos e taxas

de exercícios encerrados

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal Fixo

8-93-0 - Adicional de funcionários che-

	

fes de família .. .. .. ..	35.000,00
Pessoal Variável

3-93-1 - Adicional a extranumerário che-

	

fe de família .. . . . . . .	12.000,00
Despesas Diversas

8-93-4 - Serviço	de	fiscalização	de

	

cinemas e casas de diversões	10,000,00
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-	8-93-4 - Diárias ao Engenheiro do Es-
tado, quando em serviço

	

desta Prefeitura .. .. ..	12.000,00

69.000,00

PRÊMIO DE SEGURO E INDE-
NIZAÇÃO POR ACIDENTE

Despesas Diversas
	-94-4 - Seguro de próprios municipais	2.200,00

8-94-4 - Acidentes no trabalho ......5.000,00

7.200,00

SUBVENCÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUXILIOS EM GERAL

Despesas Diversas
8-98-4 - Subvenções ordináris .....62.800,00

02.800,00

DIVERSOS

Despesas Diversas

8-99-4 - Para a taxa de assist6ncia aos
municípios ..........3.000,00

8-99-4 - Honorários, custas e outras des-
pesas judiciais .......3.000,00

8-99-4 - Propaganda da estância .. 70.000,00
8-99-4 - Quebras de caixa ........200,00
8-99-4 - Despesas imprevistas ......15.190,80

91.390,80

TOTAL DOS ENCARGOS DI-

	

VERSOS .........248.838,40	100,00	248.938,40'

	

TOTAL GERAL ......2.430.233,40	69.766,60 2.500. 000,00

Art. 3. -- Revogam-Se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 29 de dezembro

de 1945.

Nisxo BATISTA DE OLIVEIRA
José de Paula Mota, respondendo pelo expediente da Se-

cretaria do Interior.
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

1.290.800,00

1

• , 1

IE

1
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TOTAL DA RECEITA PATIU-
MONIAL ..	..	..	..	14.000,00

RECEITA INDUSTRIAL
3-03-0 - Serviços Urbanos:

Taxa de água ..........200.000,00

	

Taxa de esgotos .. .. .. ..
	

20.000,00

	

Taxa de eletricidade .. .. ..
	

370.000,00

TOTAL DA RECEITA INDUS-
TRIAL ............590.000,00

RECEITAS DIVERSAS
4-11-0 - Receitas de Mercados, Feiras e

Matadouros:
Renda do Matadouro ......27.500,00
Renda do Mercado .......10.000,00

4-12-0 - Receita de Cemitérios:
Renda do cemitério ......3. 500,00

TOTAL DA RECEITAS DIVER-
SAS ..............41.000,00

TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 1.045.000,00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
6-11-0 - Alienação (te Bens Patrimoniais
6-12-0 - Cobrança da Divida Ativa
6-14-0 - Receita de Indenizações e Res-

tituições:
Reposições	............

6-21-0 - Multas ..............12.01)0,00

	

6-23-0,— Eventuais ........... .	10.500,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-

	

ORDINÁRIA .. .. .. .. .	22.500,00

TOTAL GERAL .. .. .. . . 1.667.500,00

14.000,00

590.000,00

41. 000,00

1.645.000,00

2.000,00
30.000,00

500,00

32.500,00	55.000,00

:32.500,00 1.700. 000,00

Art. 2. - A Despesa do Município de São Lourenço, para o
exercício de 1946, é fixada em Cr$ 1.700.000,00 (um milhão e se-
tecentos mil cruzeiros), (]e acôrdo com a seguinte discriminação:

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DA DESPESA	EFETIVA MUTAÇÕES	TOTAL
GERAL	 PATRIMONIAIS

Cr$	Cr$	Cr$
DEFESA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVÊRNO

Pessoal Fixo
8 . 02-0 - Subsidio do Prefeito ......
8-02-0 - Representação do Prefeito

Material Permanente
8-02-2 - Aquisição de móveis e utensi-

lios	..............

29.640,00
14.820,00

3.000,00
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DECRETO-LEI N.° 1. 609, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Orçaga a Receita e fixa a Despesa do Município de São Lourenço
para o exercício de 1946

O Interventor Federal ao Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.' A Receita do Município de São Lourenço, para o
exercício de 1946, é orçada em Cr$ 1.700.000,00 (um milhão e se-
tecentm mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriminação:

	CÓDIGO DESIGNAO DA RECEITA	EFETIVA MUTAÇÕES	TOTAL
GERAL	 PATRIMONIAIS

Cr	Cr$	Cr$
RECEITA ORDINÁRIA

RECEITA TRIBUTÁRIA
a) Impostos:

0-11-1 - Impôsto Territorial	 110.000,00

	

0-12-10-12-1 - Impôsto Predial .. .. .. .. ..	200.000,00
0-14-1 - Impôsto sôbre Transmissão de

Propriedade Imóvel "Intei'-
Vivos" ............100.000,00

0-17-3 - Impôsto sôbre Indústrias e Pro-
fissões	............280.000,00

0-18-3 - Impôsto de Licenças:

	

Impostos de licenças diversas .	110.000,00
0-25-2 - Impôsto sôbre Exploração Ágil-

	

cola e Industrial .. .. ..	35.000,00
0-27-3 - Inipôsto sôbre Jogos e Diver-

sões:
Impôsto sôbre diversões ....10.000,00

b) Taxas:
1-15-4 - Taxa de Assistência e Seguran-

ça Social:

	

Taxa de assistência pública .	27.200,00
Taxa de aposentadoria	 23.200,00

1-16-4 - Taxas para Fins Educativos:
Taxa escolar ...........27.200,00

1-21-4 -- Taxa de Expediente .. .. .. 9.000,00
1-23-4 - Taxa de Fiscalização e Serviços

Diversos:
Taxa de aferição de pesos e

medidas ...........3.400,00
1-24-1 - Taxa de Limpeza Pública:	....

Taxa Sanitária ..........20.000,00
1-25-1 - Taxas de Viação:

	

Taxa de calçamento .. .. ..	45.000,00

TOTAL DA RECEITA TRIBU-

	

TARIA ..........1 . 000. 000,00	 1.000.000,00

RECEITA PATRIMONIAL
Renda de Capitais:
Juros de depósitos .......14. 000,00



5.000,00
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Material de Consumo
.1	8-09-3 —Expediente da Portaria	 200,00

9.200,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE AD-
MINISTRAÇÃO GERAL .. .	182.680,00	13.000,00	195.080,00

• EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FI-
NANCEIRA ADMINISTRA-
CÃO SUPERIOR

Pessoal Fixo
8-10-0 - Chefe do Serviço de Fazenda	19.020,00

Material Permanente
8-10-2 - Aquisição de móveis e utensílios	 10.000,00

•	 Material de Consumo
8-10-3 - Livros e impressos	 7.000,00
8-10-3 -- Material de expediente	 1.000,00

-à	 27.020,00	10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo

8-04-0 - Secretário ............15.840,00
8-04-0 - Chefe do Serviço do Patrimônio	12.000,00
8-04-0 - Auxiliar-dactilógrafo (Secretaria)	5.400,00

Material Permanente
8-04-2 - Aquisição de móveis e uten-

sílios	..............
Material de Consumo

8-04-3 - Impressos e material de expe-
diente ............2.000,00
Despesas Diversas

8-04-4 - Serviço postal ..........1.000,00
8-04-4 - Serviço telegráfico .. .. .. .. 1.500,00
8-04-4 - Serviço telefônico ........6.000,00
8-04-4 - Publicação do expediente ..	6.000,00
8-04-4 - Assinatura de jornais e revis-

tas oficiais .........600,00

50.340,00

SERVIÇOS TÉCNICOS e ESPE-
CIALIZADOS

Pessoal Fixo
8-07-0 - Chefe do Serviço de Contabili-

dade .............15.840,00
8-07-0 - Contador .............12.000,00
3-07-0 - Auxiliar-contador .. .. .. .. 8.400,00
8-07-0 - Almoxarife ............5.400,00
8-07-0 - Arquivista .. .. .. .. .. ..	6.000,00
8-07-0 - Agente Municipal de Estatística	6. 840,00

Material Permanente
8-07-2 - Aquisição de móveis e utensílios

Material de Consumo
8-07-3	Conservação de aparelhos, mó-

veis e utensílios ......200,00
8-07-3 - Livros e impressos . . . . .. . 4.000,00
8-07-3 - Material de expediente e dese-

nho	.............1.000,00
Despesas Diversas

8-07-4 - Viagens do interêsse cio serviço	1.000,00

60.680,00

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal Fixo

8-09-0 - Porteiro ..............5.400,00
8-09-0 - Continuo ..............3.600,00

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
Pessoal Fixo

8-11-0 - Auxiliar ..............10.200,00
Despesas Diversas

2-11-4 - Percentagem pela cobrança da
Dívida Ativa ........500,00

10.700,00

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Pessoal Fixo

	8-12-0 - Fiscal Geral de, Rendas . . . .	10.200,00

	

8-12-0 - Fiscal de Rendas de 1.$ Classe	5.400,00

	

8-12-0 - Fiscal de Rendas de 2.s Classe	4.800,00
Despesas Diversas

	8-12-4 - Viagens de interêsce do serviço	1 . 000,00

21.400,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

	

FINANCEIRA ........59.120,00	10.000,00	69,120,00

SEGURANÇA PÚBLICA E AS-
SISTÊNCIA SOCIAL

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E
AUXÍLIOS

Despesas Diversas
	8-28-4 - À Delegacia Civil de Policia ..	3.600,00

8-28-4 - Contribuição para a Legião Bra-

	

sileira de Assistência . . .	1 .450,00

5.050,00

1
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Material de Consumo
8-02-3 - Custeio de veículos e * conserva-

ção de móveis e utensílios	10. 000,00
Despesas Diversas

8-02-4 - Viagens administrativas	 8.000,00

	

62.460,00	3.000,00
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesas Diversas

8-29-4 - Socorros a indigentes ......

	

À Maternidade e à Infância . .	17.001)00

17.700,00

TOTAL DOS SERVIÇOS I)E SE-
GURANÇA PÚBLICA E AS-
SISTÊNCIA SOCIAL ... . 22. 7)),00
EDUCAÇÃO PÚBLICA

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDA-
1110 E COMPLEMENTAR

Pessoal Fixo
8-33-0 - 8 Professôras de 1.5 classe de

escolas rurais e noturnas a
Cr$ 350,00	...........13. 000,00

8-33-0--	8 Professôras de 2.4 classe de

	

escolas rurais a Cr$ 280,00	26. 880,00
8-33-0 - 4 Professôras adjuntas (1v es-

colas rurais a Cr$ 200,00	9.000,00
Material Permanente

8-33-2 - Aquisição de móveis e utensl-
lios	..............
Material de Consumo

8-33-3 - Material didático ........3.500,00
Despesas Diversas

	8-33-4 - Aluguel (1v prédios escolares . .	10. 000,0))

83.580,00

ORGÃOS CULTURAIS
Material Permanente

8-34-2 - Aquisição de livros para a Bi-
blioteca

SERVIÇO DE INSPEÇÃO
Despesas Diversas

8-36-4 - Viagens de interêsse do serviço	200,00

200,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE EDU-
CAÇÃO PÚBLICA ........83. 780,00	8. 000,00	8. 780,09

SAÚDE PÚBLICA
ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA

Pessoal Fixo
8-44-0 - Enfermeiro .. .. .... .. ..	3.600,00

3. 600,00

SERVIÇO DE INSPEÇÃO

Pessoal Fixo
-46-0	Guarda Sanitário ........	4. 80)1,00

Despesas Diversas

	.8-46-4 - Viagens de Interâsse do serviço
	200,00

.',.000,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE PÚBLICA	 8.600,00

SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS URBANOS

Pessoal Variável
8-63-1 - Encarregado do serviço (1v água

esgotos	............7 . 200,0
8-63-1 - Encarregado da estação de tra-

tamento e elevatório	 9. 000,00
8-63-1 - Auxiliar da estação de trata-

mento e elevatório	 ti. 000,00
8-63-1 - Encarregado do serviço de ele-

.tricidade ..........12.000,00
8-03-1 - Auxiliar do serviço de eletrici-

dade ..............7.200,00
8-63-1 - Operários (10 serviço de água 30.000,00
8-63-1 - Operários do serviço de eletri-

cidade	............25.000,00
8-63-1 - Operários do serviço de esgotos	8.000,00

Material Permanente
8-63-2 - Para o serviço de água	 10.000,00
8-63-2 - Para o serviço de eletricidade	 30. 000,00
8-63-2 - Para o serviço de esgotos	 20.000,00

Material (te Consumo
8-63-3 - Para o serviço de água	 30.000,00
8-63-3 - Para o serviço de eletricidade	20.000,00
8-63-3 - Para o serviço de esgotos	 2. 000,00
8-63-3 - Conibustiveis e lubrificantes . -	2.000,00

Despesas Diversas
8-63-4 - Aquisição de energia elétrica	129.600,00
8-63-4 - Transporte de materiais para o

serviço de água	 1 . 00(),00
8-63-4 - Transporte de materiais para o

serviço de eletricidade .	2.000,00
2-63-4 - Transporte de materiais para o

serviço de esgotos	 2.0011,00
8-03-4 - Conservação de veículos ....2.000,00

	

295.600,00	60.000,00

22.750,00

5. 1)00,00

5.000,00

1 . 000,00

1 .000,00

TOTAL DOS SERVIÇOS INDUS-
TRIAIS ...........295. 600,00	60 . 000,00	355. 600,00
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DIVIDA PiBLICA
FLUTUANTE - AMORTIZAÇÃO

E RESGATE
Despesas Diversas

8-76-4 - Resgate da operação de crédito
para o serviço de abasteci-
mento de água .......

TOTAL DOS SERVIÇOS DA DI-
VIDA PÚBLICA ......

SERVIÇOS DE UTILIDADE
PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal Fixo
	8-80-0 - Chefe do Serviço de Obras .	19.020,00

8-80-0 - Auxiliar-dactilógrafo .......5.400,00
Material de Consumo

8-80-3 - Material de expediente e dese-
nho ..............3.500,00
Despesas Diversas

8-80-4 - Conservação de aparelhos, mó-
veis e utensílios ......500,00

	

8-80-4 - Viagens de interêsse do serviço	3.000,00

31.420,00

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE LOGRADOUROS PÜBLICOS

Pessoal Variável
8-81-1 - Operários dos serviços de ruas,

	

praças e jardins .. .. ..	100.000,00
Material de Consumo

8-81-3 - Para o serviço de ruas, praças
e jardins ..........70.000,00

	

8-81-3 - Combustíveis e lubrificantes .	15.000,00
8-81-3 - Custeio de semoventes	 2.000,00

i)espesas Diversas
8-81-4 - Construção e conservação de

-	ruas, praças e jardins . . .	100.000,00
8-81-4 - Transporte de materiais para o

serviço de ruas, praças e
jardins ............3.500,00

	

8-81-4 - Conservação de veículos . . . .	 4. 500,00

295.000,00

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE RODOVIAS

Pessoal Variável
8-82-1 - Operários dos serviços de es-

	

tradas e pontes . . . . . . .	4.000,00
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Material de Consumo
.8-82-3 - Para o serviço de estradas e

pontes	............1.000,00

5.000,00

SERVIÇOS DE LIMPEZA P0-
BLICA

Pessoal Variável
8-85-1 - Encarregado do serviço de lim-

peza pública ........
8-85-1 - Operários do serviço de limpeza

pública	...........
Material de Consumo

8-85-3 - Para o serviço de limpeza pú-
blica	............

8-85-3 - Combustíveis e lubrificantes
Despesas Diversas

8-85-4 - Conservação de veículos

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE PRÓPRIOS PfTBLICOS
EM GERAL

Pessoal Variável
8-87-1 - Operários do serviço de pró-

prios municipais ......

Material Permanente
8-87-2 - Para o serviço de próprios mu-

nicipais ............
Material de Consumo

8-87-2 - Para o serviço de próprios mu-
nicipais	............

DIVERSOS
Pessoal Fixo

8-89-0 - Fiscal Geral de Obras
Pessoal Variável

8-89-1 - Encarregado do Matadouro
8-89-1 - Encarregado do Mercado
8-89-1 - Encarregado do Cemitério
8-89-1 - Operários do serviço do Mer-

cado	..............
8-89-1 - Operários do serviço do Cemi-

tério	..............
Material Permanente

8-89-2 - Aquisição de um terreno para
a construção do novo Cemi-
tério	..............

276. 000,00

276.000,00

276.000,00	276. 000,0%,

1

15.000,00

6.000,00

45.000,00

5.000,00
10.000,00

5.000,00

71.000,00

1.500,00

2.000,00

3.000,00

4.500,00	2.000,00

8.400,00

7.200,00
6.000,00
4.800,00

6. 000,00

4.500,00

4	 --	-,---	---'--,-.,



Despesas Diversas
8-93-4 - Para levantamento da planta

cadastral
2-93-4 - Para levantamento do plano ur-

banístico

10.000,00

15.000,00

64.500,00
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Material de Consumo
8-89-3 - Para o serviço do Mercado ..	1 000,00
8-89-3 - Para o serviço do Cemitério ..	1.000,00

	

38.900,00	15.

TOTAL DOS SERVIÇOS DE UTI-
LIDADE PÚBLICA .. .. ..	445.820,00

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal Fixo

8-90-0 - Aposentados e Inválidos	 4.800,00

4 . 800,00
CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI

DÊNCIA
Despesas Diversas

8-91-4 - Contribuição para a Caixa de
Aposentadoria e Pensões de
Serviços Públicos do Esta-
do de Minas Gerais	 S. 350,00

8-91-4 - Contribuição para o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
Industriários	 8.350,00

8-91-4 - Contribuição para o Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial	...........	2.800,00

8-91-4 - Contribuição para o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
Empregados em Transportes
e Cargas ...........	800,00

17.300,00

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E
RESTITUIÇÕES

Despesas Diversas
8-92-4 - Restituições de Impostos e ta-

xas de exercícios encerra-
dos..............

PRÊMIOS DE SEGUROS E INDE-
NIZAÇÃO POR ACIDENTE

Despesas Diversas
8-94-4	Seguros contra acidentes no tra-

balho	 3. 500,00

3.500,00

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES
E AUXÍLIOS EM GERAL
Despesas Diversas

	8-98-4 - Subvenções ordinárias ......	15. 000,G0
8-98-4 - Subvenções extraordinárias

	35 . 000,00

80. 000,00

DIVERSOS
Despesas Diversas

8-99-4 - Para a taxa de Assistência aos

	

Municípios .........	2.600,00
8-99-4 - Honorários, custas e outras dez-

	

pesas judiciais .......	1.000,00

	

8-99-4 - Aluguel de prédios  .......	12. 600,00
8-99-4	Propaganda e pubflcidade da

Estância	 20.000,00
8-99-4 - Compra de placas ........
8-99-4	Quebras de Caixa ........	200,00

	

8-99-4 - Despesas imprevistas ......	10.650,00

47.050,00

TOTAL DOS ENCARGOS DIVER-
SOS	..............217.150,00

2 . 000,00

2.000,00

2.500,00	219.650,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1 .315.500,00	384.500,00 1.700.000,00

17.000,00	462.82O,0

500,00

500,00

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal Fixo

8-93-0 - Adicional a funcionários chefes
de família ..........

8-93-0 - Substituições regulamentares a
funcionários	........
Pessoal Variável

8-93-1 - Adicional a extranunierários che-
fes de família .......

Art 3•9	Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Paula Mola, rcspOIliefl(IO pelo expediente da Secre-

taria do Interior.
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourao Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente

da Secretaria (Ia Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

30.000,00

0.000,00

3. 500,00
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DECRETO-LEI N. 1.610, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria escolas e cargos de professor pelo Prefeitura de Poços de Ci

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no us
suas atribuições legais, decreta

Art. 1. - Ficam criadas, pela Prefeitura de Poços de Caldas,
cinco escolas primárias, cujas localizações e denominações co
rão do Decreto-lei a ser oportunamente sancionado.

Art. 2. - Ficam criados, no quadro do pessoal da mesma
feitura, mais cinco cargos de professor, sendo três com os v
mentos anuais de Cr$ 4.200,00 e dois com osos de Cr$ 5.400,00.

Art. 3.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará
Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
José de Paula Mota, respondendo pelo expediente da Secre-
taria do Interior.
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Mourão ('iuimarães
Antônio Mourão Guiniarães, respondendo pelo expedienle

da Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes

DECRETOS



DECRETO N.° 2.137, DE 4 DE ABRIL DE 1945

Cria um grupo escolar na vila (te Datas, município de Diamanlina

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia autori-
zação contida no Decreto-lei n. v 818, de 30 de dezembro de 1941,
resolve criar um grupo escolar na vila de Datas, município de
Diamantina

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de abril de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 2.138, DE 11 DE ABRIL DE 1945

Cria um grupo escolar na cidade de Viçosa.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia autori-
fação contida no Decreto-lei n.° 1.148, de 8 de setembro de 1944.
resolve criar um segundo grupo escolar na cidade de Viçosa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de abril de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 2.139, DE 11 DE ABRIL DE 1945

Cria um grupo escolar na cidade de Teófilo Otoni.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei n.9 1 .148, de 8 de setembro de 1944,
resolve criar um segundo grupo escolar na cidade de Tcófilo Otoni.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 11 de abril de 1945

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.140, DE 12 DE ABRIL DE 1945

Cria um grupo escolar na cidade (te Pará de Minas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
ação contida no Decreto-lei n.° 1.148, de 8 de setembro de 1944,

5
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resolve criar um segundo grupo escolar na cidade de Pará de
Minas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de abril de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Moneiro Machado

DECRETO N.' 2.141, DE 12 DE ABRIL DE 1945

Desmembra classe de um grupo escolar da Capital.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições, resolve determinar sejam desnicmbradas do grupo esco-
lar "Meio Viana", da Capital, constituindo-se em escolas reunidas,
com denominação de "Padre Eustãquio", as classes que funcio-
nam na rua do mesmo nome.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de abril de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.142, DE 12 DE ABRIL DE 1945

Cria um grupo escolar na cidade de Miradouro.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, e, de conformidade com o artigo 1.0 do Decreto-lei
n. 1.148, de 8 de setembro de 1941, resolve criar um grupo escolar
na cidade de Miradouro.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de abril de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N.° 2.144, DE 7 DE JUNHO DE 1945

Dá denominação especial ao grupo escolar de Guapé.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de junho de 1945.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-

buições, resolve dar ao grupo escolar da cidade de Guapé, a deno--
minação de "D. Agostinha Flor de Maria".

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.145, DE 7 DE JUNHO DE 1945

Determina a instalação do grupo escolar de Barra Longa.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei n. 1 .148, de 8 de setembro de 1944.
resolve determinar a instalação do grupo escolar criado na cidade
Barra Longa pelo Decreto número 9.465, de 22 de fevereiro de 1930.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.146, DE 7 DE JUNHO DE 1945

Instala o grupo escolar de Santa Cruz do Escalvado, fllUnicívio de
Ponte Nova

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei n. 818, de 30 de dezembro de 1941, re-
solve determinar a instalação do, grupo escolar de Santa Cruz Des-
calvado, município de Ponte Nova.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.143, DE 6 DE JUNHO DE 1945

Dá a denominação de "Barão dc f'ongonhas", ao grupo escolar da

cidade de Congonhas do Campo.
O Governador do Estado de Minas Gerais resolve dar a deno-

minação de "Barão de Congonhas" ao grupo escolar da cidade de
Congonhas do Campo.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.147, DE 7 DE JUNHO DE 1945

Determina a instalação do grupo escolar em Jesuánia, município
de Lanlbari.

O Governador (10 Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei n. 818, de 30 de dezembro de 1941, re-
solve determinar a instalação do grupo escolar criado em .lesiiânia.
município de Lambari, pelo Decreto-lei n. 11 .550, de 22 de setem-
bro de 1934.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N.° 2.148, DE 7 DE JUNHO DE 1945	

' 1
Dó denominação especial ao grupo escolar de Pedra Azul.

O Governador do Estado de Minas Gerais, resolve dar a deno-
minação especial de "Coronel Pacífico de Faria", ao grupo escolar
da cidade de Pedra Azul.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 7 de junho de 1945.

BENEDITO VAL'J)-ABES RlI(EIRO
Cristiano Monteiro Machado
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DECRETON.° 2.152, DE 8 DE JUNHO DE 1945

Cria um grupo escolar na vila de São Miguel do Anta, município de
Viçosa.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei 818, de 30 de dezembro de 1941, re-
solve criar um grupo escolar na vila de São Miguel do Anta, muni-
'cipio de Viçosa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.149, DE 8 DE JUNHO DE 1945

Determina a instalação do grupo escolar criado na cidade de Muria.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei n. 1.148, de 8 de setembro de 1944,
resolve determinar a instalação do grupo escolar criado na cidade
de Muriaé, pelo Decreto n.° 9.592, de 27 de junho de 1930.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES Rinnino
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.150, DE 8 DE JUNHO DE 1945

Determina a instalação do grupo escolar em Minas Novas.

O Governador do Estado de Minas Gerais resolve, usando da
autorização contida no artigo 1.9 do Decreto-lei n. 1.148. de 8 de
setembro de 1944, determinar a instalação (10 grupo escolar de Mi-
nas Novas, criado pelo Decreto n.° 6.987, de 22 'de setembro de 1925.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 9 2.151, DE 8 DE JUNHO DE 1945

Determina a instalação do grupo escolar criado pelo Decreto n.°
8.823, de 14 de outubro de 1928, na cidade (te Diamantino.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei n. 1.148, ele 8 de setembro de 1941,
resolve determinar a instalação do grupo escolar criado na cidade
de Diamantina, pelo Decreto n.° 8.823. de 14 de outubro de 1928.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de junho de 1945.
BENEDITO VALIDARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.153, DE 8 DE JUNHO DE 1945

Cria um grupo escolar na vila de Ipuiuíta, município de Santa Rita
de Caldas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei n. 818, de 30 de dezembro de 1941 re-
solve criar um grupo escolar na vila (te Ipuiuna, municí pio de
Santa Rita ele Caldas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de junho de 1945.

BENEDITO VALIDARES RinEmo
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.154, DE 8 DE JUNHO DE 1945

Determina a instalação de grupo escolar em Miradouro.

O Governador do Estado de Minas Gerais, resolve determinar
'a instalação do grupo escolar da cidade de Miradouro, criado pelo
Decreto n.° 2.142, de 12 de abril de 1945.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 ele junho (te 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.155, DE 14 DE JUNHO DE 1945

Determina a instalação do segundo grupo escolar da cidade de
Formiga.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no artigo 1.0 do Decreto-lei n.° 1.148, de 8 de setembro
de 1944, resolve determinar a instalação, com a denominacão de
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«Professor Joaquim Rodarte", do segundo grupo escolar criado na
cidade de Formiga, pelo Decreto n.° 9.432, de 18 de fevereiro de 1930.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de junho de 1945.

BENEDITO VALADAIIES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.156, DE 14 DE JUNHO DE 1945

Determina a instalação de grupo escolar criado na cidade de Leo-
poldina.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia autori-
zação contida no Decreto-lei is. 1 .148, de 8 de setembro de 1944, 
resolve determinar a instalalção do grupo escolar "Boteilio Reis".
de Leopoldina, criado pelo Decreto-lei n. 9 11.494, de 20 de agôsto
de 1934.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.157, DE 14 DE JUNHO DE 1945

Cria um grupo escolar na vila de Carboriita, município de flama-
randiba.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia autori-
zação contida no Decreto-lei n.° 818, de 30 de dezembro de 1941, re-
solve criar um grupo escolar na vila de Carbonita, municínio de
Itamarandiba.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 14 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N.° 2. 159, DE 14 DE JUNHO DE 1945

Cria um segundo grupo escolar na cidade de Sele Lagoas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autoriza-
ção contida no artigo 1.' do Decrete-lei n. 9 1.148, de 8 de setembro
de 1944, resolve criar um segundo grupo escolar na cidade de Sete
Lagoas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.160, DE 18 DE JUNHO DE 1945

Cria o segundo grupo escolar na cidade de Pouso Alegre

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no artigo 1.' do Decreto-lei n.° 1.148, de 8 de setembro
de 1944, resolve criar o segundo grupo escolar da cidade de Pouso
Alegre.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 18 de junho de 1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
(hislia: Meeiro Machado

DECRETO N.9 2.161, DE 26 DE JUNHO DE 1945

Dá a denoiniimação de 'Professor Cândido Azeredo" ao segundo
grupo escolar da cidade de Sete Lagoas.

O Governador do Estado de Minas Gerais resolve dar a deno-
minação de "Professor Cândido Azeredo" ao segundo grupo, esco-
lar da cidade de Sete Lagoas.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.158, DE 14 DE JUNHO DE 1945

Cria um segundo grupo escolar na cidade de Visconde do Rio Branco.

O Governador do Estado de Minas Gerais, resolve criar. usan-
do da autorização contida no artigo 1.9 do Decreto-lei n. 9 1 .148, de
8 de setembro de 1944, um segundo grupo escolar na cidade de Vis-
conde do Rio Branco.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de junho de 1945

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.162, DE 27 DE JUNHO DE 1945

Cria uni grupo escolar na Vila de Argirita, município de Leopoldina

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no artigo 1. 1 do Decreto-lei n. 1 .148, de 8 de setembro
de 1944, resolve criar um grupo escolar na Vila da Ar girita, muni,
cípio de Leopoldina.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N.° 2.163, DE 27 DE JUNHO DE 1945

Cria um grupo escolar na cidade de Senador l"irmino

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no artigo 1.0 do Decreto-lei número 1.148, de 8 de
setembro da 1944, resolve criar um grupo escolar na cidade de
Senador Firmino.

Palácio da Liberdodc, Belo	.eieonte, 27 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.164, DE 29 DE JUNHO DE 1945

cria um grupo escolar no bairro "Vila Teresa", na cidade de Cata-
guazes.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no artigo 1. 9 do Decreto-lei n. 1. 148, de 8 de seteni-
bro de 1944, resolve criar uni grupo escolar no bairro "Vila Teresa"
na cidade de Cataguazes.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de junho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.165, DE 13 DE JULHO DE 1945

Cria um grupo escolar na cidade de Bzienóo!is

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no artigo 1.9 do Decreto-lei n. 9 1 .148, da 8 de setem-
bro de 1944, resolve criar um grupo escolar na cidade de Buená.
polis.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de julho d" 1915.
BENEDITO VALADARES Rimono
Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N.° 2.167, DE 13 DE JULHO DE 194

Determina a instalação do grupo escolar em Amparo da Serra, mu-
nicípio de Ponte Nova

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei 818, de 30 de dezembro de 1941, re-
solve determinar a instalação do grupo escolar criado em Amnaro
da Serra, no município de Ponte Nova, pelo Decreto n.° 9.465, de 22
de fevereiro de 1930.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de julho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.168, DE 14 DE JULHO DE 1945

Dá denominação ao grupo escolar de Santa Cruz do Escalvado
O Governador do Estado de Minas Gerais, resolve dar a deno-

minação de "Dr. Otávio Soares" ao grupo escolar de Santa Cruz do
Escalvado, município de Ponte Nova.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de julho de 1945.
BENEDITO VALADARES EIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.169, DE 29 DE AGÕSTO DE 1945

Cria um segundo grupo escolar na cidade de Pium-í
O Governador do Estado de Minas Gerais, resolve criar, usando

da autorização contida no artigo 1. 9 do Decreto-lei n. 1.148 de 8 do
setembro de 1944, um segundo grupo escolar na cidade de Pium-í,
com a denominação de "Josino Alvim".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de agôsto de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 2.166, DE 13 DE JULHO DE 1945

Cria UUI grupo escolar na Vila de Piacatuba, mau icípid de Leopol-
dina

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no artigo 1. do Decreto-lei n. 1 .1 48, de 8 de setem-
bro de 1944, resolve criar um grupo escolar na Vila de Piacatuba.
município de Leo»oldina.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de julho de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 2.170, DE 12 DE SETEMBRO DE 1945

Cria o segundo grupo escolar da cidade de Passos e dá-lhe deno.
Ininação especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no art. 1.' do Decreto-lei n. 1.148, da 8 de setem-
bro de 1944, resolve criar o segundo grupo escolar da cidade de Pas-
sos e dar-lhe a denominação especial de "Abraão Lincoin".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de setembro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N.° 2.171, DE 12 DE SETEMBRO DE 1945

Cria grupos escolares no município de Ponte Nova

O Governador do Estado de Minas Gerais. u;-indo da autori--
ação contida no artigo 1.° do Decreto-lei a. 1.148, de 8 de setem-

bro de 1944, resolve criar três grupos escolares no municínio de
Ponte Nova, sendo em cada urna das vilas de Oratórios. Piedade
da Ponte Nova e Urucânia.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de seietnhro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 0 2.172, DE 12 DE SETEMBRO DE 1945

Cria uru grupo escolar na vila de Ilamorati, município de Ca!aaua2es

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autori-
zação contida no Decreto-lei n. 1 .334, de 12 de j ulho de 1945.
resolve criar um grupo escolar tia vila de Itarnarati, niunicinio de
Cataguazes, com a denominação de "Pedro Furtado".

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 12 de sceinhro de,
1945.

BENEDITO VALADAUES RInFnno
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N.° 2.173, DE 12 DE SETEMBRO DE 1945

Cria um grupo escolar na vila de Vista Alegre, município de
Cataguazes

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia au[ori
zação contida no Decreto-lei a.° 1.334, de 12 de julho de 1945.
resolve criar um grupo escolar na vila de Vista Alegre, niunici-
pio de Cataguazes, com a denominação de "Manoel Tiauo".

Palácio da Libedade, em Belo Horizonte, 12 de cternhro de
1945.

BENEDITO VALADARES Rimmo
Cristiano Monteiro Machado
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-do corrente ano, determinar a instalação de mais urna escola nri-
muna na vila de Inhai, município de Diamantina.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de setembro de 1945.
BENEDITO VALADARES Rmnumo
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 9 2.175, DE 14 DE SETEMBRO DE 1945

Cria mais um grupo escolar tia cidade de Araguari

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autor.-
zação contida no artigo 1. 9 do Decreto-lei n. 1 .148, de 1944, resolve
criar mais um grupo escolar na cidade de Araguari.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de setembro de 1945.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado

DEcREro N.° 2.176, DE 22 DE OUTUBRO DE 1941—

Cria um grupo escolar em Arapuá, município de hiu Paranaiba.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando Ia autoriza-

ção contida no Decreto-lei n. Q 1.334, de 12 de julho de 1945, resolve
criar um grupo escolar na vila de Arapuá, municiitio de Rio Para-
naíba.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de outubro de 1945.
BENEDITOVALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado.

DECRETO N.9 2.177, DE 23 DE OUTUBRO óE 1945

Cria uni 	escolar na vila de Cercado, município de Pitangui.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da autoriza-

ção contida no Decreto-lei n.° 1.334, de 12 de julho de 1945, resolve
criar um grupo escolar na vila de Cercado, município de Pitangui.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de outubro de
1945.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado.

DECRETO N.° 2.174, DE 13 DE SETEMBRO DE 1945

Determina a instalação de mais uma escota primária ima vila de
lnhaí, município de Diamantina

O Governador do Estado de Minas Gerais resolve, de acôrdó
com o disposto no artigo 8. 1 do Decreto-lei n. 1.304, de 14 de junho

DECRETO N.° 2.178, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1945

Revoga o Decreto n.° 2.077, de 17 de dezembro de 1942.
O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, consideran-

do que não mais se justifica a providência contida no decreto 2.077,
-de 1942, decreta:
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Art. 1. - Fica revogado o Decreto n.° 2.077, de 17 de dezem-
bro de 1942, que prorrogou o período de engajamento na Fôrça Po-
licial do Estado.

Art. 2.' - Revogam-se às disposições em contrário, entrando
êste Decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novembro de 1945-
Nísio BATISTA DE OLIvEIlL
Antônio Vieira Braga

DECRETO N.° 2.179, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1945

Da a denominação de "Tito Fulgêncio" a um grupo escolar da Ca-
pital.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar à denominação de "Tito Fulgêncio", ao
Grupo Escolar da Vila Renascença, na Capital.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de novembro de
1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pimentel

DECRETO N.° 2.180, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1945

Reconhece corno de 1. grau a Escola Normal "Nossa Senhora da
Conceição", de Conceição do Rio Verde.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve reconhecer como de 1. grau a Escola Nor-
mal "Nossa Senhora da Conceição", de Conceição do Rio Verde.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1945.
Nislo BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pirneritcl

DECRETO N.° 2.181, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1945
Dá denominação especial à Escola Normal Oficial de Pitangui.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve dar à Escola Normal Oficial da cidade de
Pitangui à denominação especial de «Monsenhor Artur de Oliveira".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de dezembro de
1945.

Nismo BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Piinentel
Antônio Martins Vilas Boas
Antônio Vietra Braga
Antônio Mourão Guimarães
José Carvalho Lopes

DECRETO N.° 2.182, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria à Comissão de Concurso para o provimento do cargo de prati-
cante.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições legais, decreta:

Art. 1. - Para efeito do disposto no Artigo 23 do Decreto-lei
n.° 804, de 28 de outubro de 1941, fica instituída a Comissão de Con-
curso para a seleção de candidatos ao cargo inicial de carreira nas
Secretarias de Estado e Departamentos autônomos.

Art. 2. - A comissão, que funcionará na Secretaria da Educa-
ção e Saúde Pública, será constituída do chefe do Departamento de
Educação, que será o seu presidente, dos diretores dos Cursos de Es-
pecialização da Secretaria das Finanças e da Secretaria do Interior,
de um professor da Escola Normal e de um professor do Colégio
Estadual, êstes dois últimos escolhidos pelo presidente.

Art. 3.9 - Caberá à Comissão redigir e mandar publicar o edi-
tal de concurso, que deverá conter, além das condições que entender
conveniente, as seguintes indicações:

a) as exigências da lei para a inscrição dos candidatos, que se
fará no prazo máximo de trinta dias;

b) as disciplinas sôbre as quais versará o concurso e o respectivo
programa;

c) a data em que serão iniciadas as provas, dentro dos oito dias
subseqüentes ao encerramento das inscrições.

Art. 49 - O presidente da Comissão poderá requisitar de qual-
quer Secretaria ou Departamento autônomo os funcionários que jul-
gar necessários pala às funções de Secretário ou outras relacionadas
com o concurso.

Art. 50 - O concurso para as vagas ora existentes devem estar
concluído dentro do prazo de cinqüenta dias após a publicação dêste
Decreto, estendendo-se até 31 de dezembro de 1947 a sua validade.

Art. 6.1 - Ficam fixados em dezoito e trinta e oito anos os li-
mites de idade para a inscrição.

Art. 7.1 -- A abertura de novos concursos será sempre precedida
de ordem do Chefe do Govêrno ao presidente da Comissão.

Art. 8. 1 - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas às disposições em contrário.

Iilácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de
1945.

Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Se-
cretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guimarães
lag& Viloriano Pimentel
José de Carvalho Lopes
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DECRETO N 2 183 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1945

Dá ao grupo escolar de Ilumirim à denominação de "Castro A lvíes".	 '.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, resolve dar à
denominação de "Castro Alves" ao grupo escolar de Itumirim.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. 18 de dezembro de
1945.

Nislo BATISTA DE OLIVEIRA
lago Vitoriano Pirnentel

DECRETO N.° 2.184, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1945

Modifica o disposto na alínea "a" do art. 3 e no art. 5• 9 do Dêcreto
n. 9 2.182, de 18 de dezembro de 1945.

O Interventor Federal no Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - O prazo em que deverá terminar o concurso para pro-
vimento do cargo de praticante é de cento e vinte dias, a contar do
dia 19 de dezembro corrente.

Art 2.° - Para a inscrição dos candidatos ao concurso referido
no artigo anterior, será prorrogado o prazo até o dia 18 de fevereiro
de 1946.

Art. 3. 1 - Revogani-se às disposições em contrário, entrando êstc
Decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro de 1945.
Nísio BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Vieira Braga
António Marlins Vilas Boas
Antônio Mourão Guimarães
Antônio Mourão Guimarães, respondendo pelo expediente da
Secretaria da Educação e Saúde Pública.
José de Carvalho Lopes
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Saúde Pública o crédito especial de Cr$ 500,00
(Pub.	a	18)	....................

DECRETO-LEI No 1.403, de 17-10-45. Abre à Secretaria da Educação e
Saúde Pública o crédito especial de Cr$ 3.455,80.
l'ol(.	a	18)	....................

DECRETO-LEI N. a 1.404, do 22-10-45. Autoriza pagamento de diferença
de subsídio e representação e abre créditos adi-
conais.	(Pu',).	a 2:1)	..............

DECRETO-LEI N.° 1.405, de 22-10-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito suplementar de Cr$ 80.000,00 à verba
07-67 (994), do orçamento vigente. (Pub. a 23)

DECRETO-LEI N.° 1.406, de 22-10-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 6.930,00. (Pub. a 23)

DECRETO-LEI N.° 1.407, de 7-11-45. Dispõe sôbre abertura de créditos
especiais pela Prefeitura de Caxambu. (Pub.
a8)	........................

DECRETO-LEI N.o 1.408, de 7-11-45. Concede isenção de impostos mu-
nicipais pela Prefeitura de Lambari. (Pub.
a8)	..........................

DECRETO-LEI N.9 1.409, de 7-11-45. Concede isenção de impostos mu-
nicipaís pela Prefeitura de São	Lourenço.
(Pub. a 8)	.....................

DECRETO-LEI N.Q 1.410, de 7-11-45. Dispõe sôbre isenção de tributos
pela Prefeitura de Araxá. (Pub. a 8)

DECRETO-LEI No 1.411, de 9-11-45. Autoriza doação de imóvel situado
cm Belo Horizonte. (Pub. a 10) ........

DECRETO-LEI N.o 1.412, de 16-11-45. Abre créditos suplementares pela
Prefeitura Municipal de São Lourenço. (Pub.
a17)	........................

DECRETO-LEI N.° 1.413, de 16-11-45. Autoriza a aquisição de um ca-
minhão pela Prefeitura Municipal de São Lou-
renço.	Pub. a 171	................

DECRETO-LEI N.o 1.414, de 17-11-45. Concede remissão de multas sObre
impostos.	(Puc. a 18) ..............

DECRETO-LEI N.o 1.415, de 24-11-45. Concede aumento de vencimentos
aos servidores do Estado, civis e militares, e
contém outras providências. (Pub. a 25, e
nov. a 1 e 8 12-45)	..............
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DECRETO-LEI N.Q 1.416, de 24-11-45. Regulamento do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais.	(Pub. a 2a) ......DECRETO-LEI N.o 1.417, de 28-11-45. Conéni o orçamento .

ento para oxer.cicio de 1946.	(Pub. a 29) ............DECRETO-LEI N.s 1.418, de 28-11-45. Dá nova redação ao artigo 49
do Decreto-lei n.Q 716, de 3 de agôsto de 1940.
(Pub. a 29) .............

DECRETO-LEI N.o 1.419, de 28-11-45. Abre à Secretari..
a
......

do Interior ocrédito suplementar de Cr$ 600.000,00, à verba
006-67 (094), do orçamento vigente. Pub. a 29)

DECRETO-LEI N.s 1.420, de 28-11-45. Cria e desdobra cadeiras na Es-
cola Técnica de Comércio de Sete Lagoas.
(Pub.	a 29)	.....................DECRETO-LEI N. 9 1.421, de 28-11-45. Suprime cargo no quadro de fun-
cionários da Prefeitura de Belo Horizonte e
dispõe sóbre emolumentos ali atribuídos a fim-
cionárics.	(Pun. a 29) ..............

DECRETO-LEI N.s 1.422, de 28-11-45. Abre crédito para primeira ins-
talação do Prefeito de Belo Horizonte. (Pub.
a29)	..........................

DECRETO-LEI N.9 1.423, de 29-11-45. Mantém, tempo ràriamente, os ser-
viços e 

do 
do extinto Conselho Adminis-

trativo o Estado e dá outras providências.
(t-'ub.	a	30)	....................

DECRETO-LEI N.s 1.424, de 30-11-45. Cria a Contadoria Geral do Es-
tado e determina outras providências. (Pub.
a	1-12-45)	.......................

DECRETO-LEI N. 1.425, de 30-11-45. Dispõe sôbre a efetivação de pra-
ticantes das Secretarias de listado e Departa-
nientos Autônomos. (Pub. ii 1-12-45, e nov.
a 5).	Pub. nov. a 1-12-45) ..........

DECRETO-LEI N.e 1.426, de 30-11-45. Dá nova redação ao artigo 161
d regulamento da Fôrça Policial do listado,
aprovado pelo Decreto n.s 7.712, de 16 de junho
de 1927.	(Pub. a 1-12-45) ............

DECRETO-LEI N. 1.427, de 30-11-45. Concede aumento de vencimen-
tos ao pessoal efetivo da Prefeitura e contém
outras providências. (Pub. a 1-12-45) .

DECRETO-LEI N.e 1.428, de 3-12-45. Cria e extingue cargos na Ini-
prensa Oficial e contém outras providências.
(Pmib.	a	4)	......................

DECRETO-LEI N.s 1.409, de 3-12-45. Dá nova redação ao artigo 4.9 do
1)ecrílo-1c1 n.s 1.359, de 17-10-45, e revoga o seu
parágrafo único. (Pub. a 4).

DECRETO-LEI N.s 1.430, de 4-12-45. Regula o processo de inspecção
médica de funcionários para efeito de licença
ou aposentadoria e contém outras providên-
cias	(Pub.	a 5)	..............

DECRETO-LEI N.s 1.431, de 4-12-45. Cria unia circunscrição de Ins-
pecção técnica do ensino e contém outras pro-
vidências. (Pimb. a 5). (Pub. 110v. a 12-12-45)

DECRETO-LEI N.° 1.432, de 4-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 2.167,00. (Puh. a 5)

DECRETO-LEI N.o 1.433, de 4-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito suptementar de Cr$ 250.000,00 à verba
014-53 (243), do orçamento vigente. (Pub. a
5)	..........................

DECRETO-LEI N.o 1.434, de 4-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 1.827,60. (Pub. a 5)

DECRETO-LEI N.s 1.435, de 4-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 648,00. (Pub. a 5)DECRETO-LEI N.ç, 1.436, de 4-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito suplementar de Cr$ 250.000,00 à verba
21-67 (994), do orçamrnto vigente. (Pub. a 5)

DECRETO-LEI N. 1.437, (te 4-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 1.253,40. (Pnh. a 5)

DECRETO-LEI N.o 1.438, de 4-12-45. Abre à Secretaria cio Interior o
crédito especial de Crã 118.000,40. (Pmib. a 5)

DECERTO-LEI N.s 1.439, de 4-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 2.452,10. (Pub. a 5)

DECRETO-LEI N.s 1.440, de 4-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr' 2.238,50. (Pub. a 5)
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Págs.
DECRETO-LEI N.Q 1.441, de 4-12-45. Abre à Secretaria das Finanças

o crédito especial de Cr$ 7.7113,10. (Pub. a 5)	171
DECRETO-LEI N.° 1.442, de 4-12-45. Abre à Secretaria das Finanças

o crédito suplementar de Cr$ 297.650,00 a di-
versas verbas do orçamento vigente. (Pub. a 5)	172

DECRETO-LEI N. Q 1.443, de 4-12-45. Transfere verba orçamentária na
Secretaria das Finanças. ( Pub. a 5) ......172

DECRETO-LEI N.Q 1.444, de 4-12-45. Abre à Secretaria das. Finanças o
crédito especial de Crg 2.678.325,20.	(Pub.
a 5)	.......................... o.

173..
DECRETO-LEI N.s 1.445, de 4-12-45. Abre à Secretaria das Finanças 

crédito suplementar de Cr$ 500 .000,00, à verba
045-20.	(Pub. a 5-12-45) ............173

DECRETO-LEI N. 1.446, de 4-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura,
o crédito especial de Cr$ 7.863,10. (Pub. a 5)	174

DECRETO-LEI N.9 1.447, de 4-12-45. Abre à Secretaria da Educação
e Saúde Pública o crédito suplementar de Cr$
35.000,00 à verba 72-07 (330), do orçamento
vigente.	(Pub. a 5)	..............175

DECRETO-LEI N.o 1.448, de 4-12-45. Abre à Secretaria da Educação
e Saúde Pública o crédito especial de Cr$	-
1.380,90	(I'ub. a 5)	..............17a

DECRETO-LEI N.ç 1.449, de 4-12-45. Abre à Secretaria da Educação
e Saúde Pública o crédito especial de Cr$
40.721,60.	(Pub. a 5) ..............176

DECRETO-LEI N.9 1.450, de 4-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 02.376,90. (Pub. a 5)	176

DECRETO-LEI N.ç 1.451, de 4-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 12.482,10. (Pub. a 5)	176

DECRETO-LEI N.° 1.452, de 4-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr* 186.000,00. (Pub. a 5)	177

DECRETO-LEI N.9 1.453, de 4-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 17.471,50. (Pub. a 5)	177

DECRETO-LEI N.Q 1.454, de 5-12-45. Dispõe sôbre a posse dos prefeitos
municipais.	(Pub. a 6) ............178

DECRETO-LEI N.9 1.455, de 5-12-45. Oficializa o Curso de Aperfeiçoa-
mento dos Funcionários Municipais. (Pub.
a 6)...........................178

DECRETO-LEI N. 1.456, de 5-12-45. Transfere cargos na Secretaria da
Agricultura.	(Pub. a 6) ............179

DECRETO-LEI N.9 1.457, de 5-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito especial de Cr 350.000,00. (Pub. a
6)......................... H...179

	

DECRETO-LEI N.Q 1.458, de 5-12-45. Autoriza o Prefeito de Belo	o-
rizonte a conceder um carneiro geminado ao
Caemélio N. S. Aparecida.	(Pub. a 6)	180

DECRETO-LEI N.ç 1.459, de 5-12-45. Abre, pela Prefeitura de Belo Ho-
rizonte, créditos suplementares na imnpomlãncia
de Cr 16.060.6132,60 às verbas que especifica.
(Pub. a 6)......................180

DECRETO-LEI N.° 1.460, de 5-12-45. Cria cargos no Serviço Rádio-
telegráf1 co do Estado.	(Pub. a 6) ......182

DECRETO-LEI N.9 1.461, de 5-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito	suplementar	de	Cr$	2.267.608,90.
(Pub.	a 6)	....................182

DECRETO-LEI N.ç, 1.462, de 5-12-45. Abre à Secretaria das Finanças
o crédito suplementar cio Cr$ 3.190.753,40.
(Pub.	e, 6)	................. .	.	183

DECRETO-LEI N.e 1.463, de 5-12-45. Abreà Secretaria da Educação
e Saúde Pública o crédito suplementar de Cr$
1.1513.353,40.	(Pub. a ti)	............184

DECRETO-LEI N.° 1.4134, de 5-12-45. Atire à Secretaria da Agricultura
o crédito suplementar de Cr$ 3.117.588,40.
(Pub.	a 6)	....................184

DECRETO-LEI N.° 1.465, de 5-12-45. Fixa o quadro do pessoal do Hos-
pital Municipal e dos Postos de Saúde Muni-
cipais, da Prefeitura de Belo Horizonte. (Pub.
a 6). Pub. a 13-12-45)	............184

DECRETO-LEI N. Q 1.466, de 0-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 479,80. (Pub. a 7) .	180

DECRETO-LEI N o 1.467, de 13-12-45. Abre à Secretaria das Finanças

__________	 •	 - .-
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o crédito especial de Cr
.
 40. 000,00.	(I'ub.a	7)	.......................)ECRETO-LEI N.s 1.468, de 6-12-45. Abre à Secretaria do Interior o

crédito especial de Cr$ 570,00.	(Pub. a 7)DECRETO-LEI N.s 1.469, de 6-12-45. Abre à Secretaria das Finanças
crédito especial de C4 1.933,00. (Pub. a 7)

DECRETO-LEI N.Q 1.470, de 6-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito especial de Cr$ 374.750,00	(Pub.
a7)	........................DECRETO-LEI N.Q 1.471, de 6-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 917.310,80.	(Pub a7)	............................

flECIIETO-LEI N. 1.472, de 0-12-45. Abre d Secretaria da Agricultura
o crédito especial de Cr$ 2.449,00. (Pub. a
7)	............................

DECRETO-LEI N.e 1.473, de 6-12-45. Abre à Secretaria da Educação e
Saúde Pública o crédito suplementar de Cr$
10.421.210,00, a diversas verbas <to orçamento
vigente.	(Pub. a 7) ................

bECRETO-LEI N.9 1.474, de 6-12-45. Prorroga a vigência do Decreto-
lei 1363, de 14 de setembro de 1945. (Pub.
a7)	.........................

DECRETO-LEI N.o 1.475, de 6-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito especial cie Cr$ 6.000,00. (Pub. a 7)

DECRETO-LEI N.o 1.476, de 6-12-45. Abre à Secretaria das Finanças
o crédito especial de Cr$ 6.000,00. (Pub. a 7)

DECRETO-LEI N.Q 1.477, de 6-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 1.1133.600,00.	(Pub.
a7) .......................

DECRETO-LEI N.° 1.478, de 6-32-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 6.000,00. (Pub. a 7)

DECRETO-LEI N.e 1.479, de 6-12-45. Cria o cargo de cirurgião no los-
pital-Coiônia de Oliveira e fixa vencimentos.
(Pub.	a	7)	....................

DECRETO-LEI N.9 1.480, de 6-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 18.000,00. (Pub. a 7)

DECRETO-LEI N.Q 1.481, de 7-12-45. Autoriza a Prefeitura de Lagoa
Santa a realizar operação de crédito. (Pub.
a8) ........................

DECRETO-LEI N. 1.482, de 7-12-45. Autoriza a doação de terreno à
Legiao Brasileira de Assistência. (Pub a 8)

DECRETO-LEI N.Q 1.483, de 7-12-45. Fixa o efetivo e os vencimentos
da Guarda Civil. (Pun. a 8) ..........

DECRETO-LEI N.s 1.484, de 7-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito suplementar de Cr$ 100.000,00. (Pub.
a8)	.......................

DECRETO-LEI N.s 1.485, de 7-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 588,00. (Pub. a 8)

DECRETO-LEI N.Q 1.486, de 7-12-45. 4bre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 1.489,00. (Pub. a 8)

DECRETO-LEI N.9 1.487, de 7-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito e,pecial de Cr$ 552,00. (Pub. a 8)

DECRETO-LEI N.Q 1.488, de 7-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito suplementar de Cr$ 100.000,00 à verba
006-08-070, do orçamento vigente. (PuS. a 8)

DECRETO-LEI N.Q 1.489, de 7-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito suplementar de C$ 9.448.115,20, a di-
versas verbas do orçamento vigente. (Pub. a 8)

DECRETO-LEI N. 1.490, de 7-12-45. Abre à Secretaria das Finanças o
crédito suplementar de Cr$ 5.629.925,00, a di-
vemeas verbas do orçamento vigente. (Pub.
a8)	.........................

DECRETO-LEI N.o 1.491, de 7-12-45 Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito suplementar de Cr$ 2.559.469,00.
(Pub.	a	8)	......................

DECRETO-LEI N.s 1.492, de 7-12-45. Abre à Secretaria mia Educação e
Saúde Pública o crédito suplementar de Cr$
25.000,00.	(Pub. a 8)	..............

DECRETO-LEI N.o 1.493, de 7-12-45. Abre à Secretaria da Educação e
Saúde Pública o crédito suplementar de Cr$
60.000,00.	(Pub. a 8)	..............

Págs.
DECRETO-LEI N. 9 1. 194, de 7-12-45. Abre ii Secretaria da Educação e

Saúde Pública o crédito especial de Cr$ 4.712,70.
(Pub. a 8)	.....................

DECRETO-LEI N.° 1.495, de 7-12-45. Abre à Secretaria da Viação e
Obras Públicas o crédito suplementar de Cr$
713.032,00.	(Pub. a 8)

DECRETO-LEI N.Q 1.496, de 7-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito suplementar de Cr$ 373.000,00. (Pub.
a8)..........Secretaria.............

DECRETO-LEI N.,> 1.497,1.497, de 7-12-45. Abre
	

da Agricultura
o crédito suplementar de Cr$ 32.500-000,00.
(Pub. a 8) 	ServiçoDECRETO-LEI N.9 1.498, de 7-12-45. Transfere cargos no Serviço Rã-
diotetegráfico do Estado. (Pub. a 8)

DECRETO-LEI N.Q 1.499, de 8-12-45. Autoriza a venda de lotes à Socie-dade Brasileira de Educação e contém outras
providências.	(Pub. a 9) ............

DECRETO-LEI N.9 1.500, de 8-12-45. Eleva o adicional concedido a fun-cionáric.S chefes de família pela Prefeitura Mu-
nicipal de São Lourenço. (Pub. a 9)

DECRETO-LEI N.Q 1.501, de 8-12-45. Dispõe sôbre vencimentos e se-lãric3 do pessoal da Prefeitura de São Lou-
renço.	(Pub. a 9) ................

DECRETO-LEI N. Q 1.502, de 8-12-45. Autoriza a aquisição de Imóvel
pela Prefeitura Municipal de São Lourenço.
(Pub. a 9) ........................

DECRETO-LEI N.Q 1.503, de 8-12-45. Autoriza a aquisição de material
permanente p'Ia Prefeitura Municipal de São
Lourenço. (Pub. a 9) 	concedidoN. Q 1.5041 de 8-12-45. Aumenta o auxilio concedido ao
delegado civil de policia pela Prefeitura Mu-
nicipal de São Lourenço. (Pub. a 9)

DECRETO-LEI N.9 1.505, de 8-12-45. Cria e denomina escolas pela Pre-
feitura Municipal de São Lourenço. (Pub. a 9)

DECRETO-LEI N. Q 1.506, de 8-12-45. Suprime e cria cargos de profes-
sor na Prefeitura Municipal de São Lourenço.
(Pub. a 9)	.......................

DECRETO-LEI N.91.507, de 8-12-45. Suprime e cria cargos. .n .a	refei-
tura Municipal de São Lourenço. (Pub. a 9)

DECRETO-LEI N.Q 1.508 1 de 10-12-45. Oficializa o Curso de Especiali-
zação da Secretaria das Finanças. (Pub. a 11)

DECRETO-LEI N.Q 1.509, de 10-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito especial de Cr$ 600.000,00. (Pub. a
11) ..................................

DECRETO-LEI N.Q 1.510, de 10-12-45. Abre crédito especial à Secretaria
da Agrtcultura.	(Fub. a 11) ..........

DECRETO-LEI N.Q 1.511, de 10-12-45. Abre à Secretaria da Educação
eSaúde Pública o crédito especial de Cr$
6.00,00.	(Pub.	a 11)	..............

DECRETO-LEI N. <>1.512, de 10-12-45. Abre a Secretaria da Viação o
crédito shplenlentar de 1.858.159,00. (Pub a
11) ....................da

........
DECRETO-LEI N.Q 1.513, de 10-12-45. Atire à Secretaria	Agricultura

o crédito especial de Cr$ 73.141,40. (Pub. a 11)
DECRETO-LEI N.Q 1.514, de 11-12-45. Transforma em gruposgrupos escolar('s

escolas reunidas da Capital e cantém outras
providências.	(PuO. a 12)

DECRETO-LEI N.9 1.515, de 11-12-45. Revigora dispositivo do Decre-to 11.775, de 19 de janeiro de 1945. (Pub. a 12)
DECRETO-LEI N.Q 1.516, de 12-12-45. Reorganiza o Instituto de Tecno-

logia Industrial e contém outras disposições.
(Pub. a 12) ..........	d

...........
DECRETO-LEI N. Q 1.5171 de 12-12-45. Abre à Secretaria a Educação e

Saúde Pública o crédito especial de Cr$
26.600,10.	(Pub. a 13) ...............

DECRETO-LEI N.Q 1.518, de 12-12-45. Abre à Secretaria da Educação eSaúde Pública o crédito especial de Cr$ .
68.095,70. (Pub. a 13) 	Interior

N. 9 1.519, de 12-12-45. Abre à Secretaria do Interior. o
crédito especial de Cr$ 3.283,40. (Puh. a 13)

DECRETO-LEI N.O 1.520, de 12-12-45. Abre à Secretaria do Interior ocrédito especial de Cr$ 1.904,00. (Pub. a 13)
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DECRETO-LEI N.o 1.521, de 12-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00.	(flui).a 13) ............................DECRETO-LEI N.s 1.522, de 12-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 1.950,00. (Pub. a 13)DECRETO-LEI N.s 1.523, de 13-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito especial de Cr$ 1.545 00. (Pub. a 14)DECRETO-LEI N.9 1.524, de 13-12-45. Cria dois cargos de motorista no
quadro efetivo da	 iChefia de Polícia. (Pub.a 14) ....................................DECRETO-LEI N.s 1.525, de 13-12-45. Autoriza alienação de imóvel pela
Prefeitura de Caxambu. (Pub. a 14)

DECRETO-LEI N.s 1.520, de 13-12-45. Institui lugares gratuitos em esta-
belecimentos oficiais.	(Pub. a 14) ......DECRETO-LEI N.s 1.527, de 13-12-45. Transfere verbas orçamentárias
na Secretaria do Interior. (Pub. a 14) .

DECRETO-TE! N.o 1. 528, de 14-12-45. Cria um cargo de médico na Ofi-
cina-Esc.la "Alfredo Pinto". (Pub. a 15)

DECRETO-LEI N.9 1.529, de 14-12-45. Abre à Secretaria das Finanças
o crédito especial de Cr$ 300. 000,00. (Pub. a15)	....................................

DECRETO-LEI N.o 1.530, de 14-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito especial de Cr$ 110.000,00. (Puh. a 15)

DECRETO-LEI N.o 1.531, de 14-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura o
crédito especial de Cr$ 250.000,00. (Pub. a 15)

DECRETO-LEI N.s 1.532, de 14-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito suplementar de Cr	 00,161.000,	à verba53-72 (994).	(Pub. a 15) ............

DECRETO-LEI N.s 1.533, de 14-12-45. Abre à Secretaria da Educação e
Saúde Pública o crédito especial de Cr$ 25.310,20.(Pub. a 15)	......................

DECRETO-LEI N.o 1.534, de 15-12-45. Abre à Secretaria das Finanças o
crédito especial de Cr$ 248.000,00. (Pub. a 16>

DECRETO-LEI N.o 1.535, de 15-12-45. Abre à Secretaria da Educação e
Saúde Pública o crédito especial de Cr$ 60.000,00.
(Pub.	a 16)	......................DECRETO-LEI N.s 1.536, de 15-12-45. Abre à Secretaria das Finanças o
crédito especial de Cr$ 600,00. (Pub. a 16)

DECRETO-LEI N.s 1.537, de 15-12-45. Autoriza o contrato de oito den-
tistas escolares e abre crédito especial à Se-
cretaria da Educação e Saúde Pública. (Pub.
a	16)	.......................

DECRETO-LEI N.s 1.538, de 15-12-45. Abre à Secretaria ' do « 	o
crédito ezpecial de Cr$ 2.340,90. (Pub. a 16)

DECRETO-LEI N.Q 1.539, de 17-12-45. Concede favores aos funcionários
chefes de família pela Prefeitura de Cambu-
quira.	(Pub. a 18)	................

DECRETO-LEI N.s 1.540, de 17-12-45. Autoriza construção de prédio pela
Prefeitura de Camhucjuira. (Pub. a 18)

DECRETO-LEI N.Q 1.541, de 17-12-45. Autoriza despesa com serviço de
mediçãc de terra pela Prefeitura de Cambu-
c'uira,	(Pub. a 18)	................

DECRETO-LEI N.Q 1.542, de 17-12-45. Dispõe sôbre vencimentos e sa-
lários de servidores da Prefeitura Municipal de
Cambuquira.	(Pub. a 18) .............

DECRETO-LEI N.Q 1.543, de 18-12-45. Orça a receita e fixa a despesa
da Prefeitura de Cambuquira para o exercido
de 1946.	(Pub. a 20) ................

DECRETO-LEI N.° 1.544, de 18-12-45. Orça a receita e fixa a despesa
do Município de Lagoa Santa para o exercido
de 1946.	(Puh. a 21)	..............

DECRETO-LEI N.O 1.545, de 18-12-45. Orça a ieceita e fixa a despesa
do Município de Lambari para o exercício de
1946.	(Pub. a 21)	................

DECRETO-LEI N.Q 1.546, de 18-12-45. Aumenta vencimentos de profes..
sôres e cria cargos de professôra pela Prefei-
tura de Lagoa Santa. (Pub. a 19) ......
da Prefeitura de Lagoa Santa. (Pub. a 19)

DECRETO-LEI N.o 1.547 de 18-12-45. Aumenta vencimentos do pessoal
DECRETO-LEI N.s 1.548. de 18-12-45. Modifica o quadro das Escolas

Normais do Estado. (Pub. a 19) ........
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DECRETO-LEI N.9 1.549, de 19-12-45. Declara de utilidade pública para
fins ce desapropriação, (luas áreas de terrenos
situadas em Juiz ile Fora, para a construção
do Palácio da Justiça e Estação Rodoviária da-
quela cidade, e dá outras providências. (Pub.
a 20)	..............

DECRETO-LEI N.Q 1.550, de 19-12-45. Cria o cargo (te Inspector na Se-
cretaria da Agricultura. (Pub.5 a 20)

DECRETO-LEI N.9 1.551, de 19-1-45. Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito especial de Cr$ 54.330 00. (Pub. a 20)

DECRETO-LEI N.Q 1.552, de 20-12-45. Autoriza o Estado a adquirir ter-
renos do património municipal de Belo Hori-
zonte e contém outras disposições. (Pub. a
21)	..........................

DECRETO-LEI N.Q 1.553, de 20-12-45. Orça a Receita e fixa a despesado município de Belo Horizonte para o exer-
cício de 1946.	(Pub. a 21)	..........

DECRETO-LEI N.Q 1.554, de 20-12-45. Autoriza o Prefeito de Belo Ho-
rizonte a dispender a importância de Cr$
19.000.000,00 com os serviços de abastecimento
dágua da Capital.	(Pub. a 21) ........

DECRETO-LEI N.Q 1.555, de 20-12-45. Abre crédito para pagamento de
imóveis adquiridos pelo Estado à Prefeitura
de Belo Horizonte. (Pub. a 21) ........

DECRETO-LEI N.Q 1.556, de 21-12-45. Abre à Secretariada Viação o
crédito suplementar de Cr$ 28 . 271 . 873,10, à
verba 100-63 (614) do orçamento vigente. (Pub.
a22) ...........................

DECRETO-LEI N.9 1.557, de 21-12-45. Autoriza a permuta de terrenos
devolutos no município de São Domingos do
Prata, 107 terrenos de propriedade do Sr. José
da Silve Araújo e outros, situados no distrito
da cidade de Viçosa. (Pub. a 22) ......

DECRETO-LEI N.Q 1.558, de 21-12-45. Anula dotações e abre créditossuplementares, pela Prefeitura de Caxambu.
(Pub.	a 22)	....................

DECRETO-LEI N. 9 1.559, de 22-12-45. Muda denominação de serviços
e cargos públicos, reajusta vencimentos de fun-
cionários e contém outras disposições. (Pub.
a 2:1)	.........................do..DECRETO-LEI N.Q 1.560, de 22-12-45. Dispõe sôbre os vencimentos	s
magistrados e membros do Ministério Público.
(Pub.	a 23)	.................. ..

DECRETO-LEI N. Q 1.561, de 22-12-45. Reorganiza o Departamento de
Compras e Fiscalização e extingue a Inspetoria
do Gasto de Material. (Pub. a 23) ......

DECRETO-LEI N. 1.502, de 22-12-45. Cria lugares de auxiliar do Advo-gado Fiscal do Estudo e Contém outras provi-
dências.	(Pub. a 23) ................

DECRETO-LEI N.	
M1.563, de 22-12-45. Organiza o Departamento das u-

nicipalidades.	(Pub. a 23) ............
DECRETO-LEI N. Q 1.564, de 24-12-45. Aumenta o número de desembar-

gadores do Tribunal de Apelação do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.
(Pub. a 25) ............ multas

N. 1.565, de 24-12-45. Concede remissão de multas. sôbre
impostos e taxas pela Prefeitura (te Lagoa
Santa e dá outras providências. (Pub. a 25)

DECRETO-LEI N.9 1.566, de 24-12-45. Abre créditos suplementares pelaPrefeitura de Lambari. (Pub. a 25) .
DECRETO-LEI N.Q 1.567, de 24-12-45. Autoriza o pagamento de dife-rença de proventos pela Municipalidade de Lain-

bari. (Pub. a 25) 	quadroDECRETO-LEI N. Q 1.568, de 24-12-45. Cria cargos no quadro efet..ivo
do Palácio do Govêrno e contém outras provi-
dências.	(P0!). a 25) ................

DECRETO-LEI N.Q 1.569, de 26-12-45. Autoriza a execução de obrasde calçamento no município de Caxambu.
(Pub a 27) ............ . ...... . . ....

DECRETO-LEI N. 9 1.570, de 26-12-45. Orça a Receita e fixa a Des-
pesa do Município de Caxambu para o exercício
de 1946.	(Pub. a 28) ..............
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DECRETO-LEI N.o 1.570,-A de 27-12-45. Altera av

	

.	igência de diversosDecretos-leis.	(Pub	a 28)DECRETO-LEI N.o 1.571, de 27-12-45. Abre à Secretaria das Finanças
o crédito especial de Cr$ 752,90. (PIA). a 28)

DECRETO-LEI N.9 1.572, de 27-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, o crédito es-pecial de Cr$ 18.511,80.	(Pub. a 28) .DECRETO-LEI N.e 1.573, de 27-12-45. Autoriza a alienação (te imóvel
pela Prefeitura de Caxambu). (Pub. a 28)DECRETO-LEI N.o 1.574, de 27-12-45. Autoriza o Estado vender imóveis.
(Pub.	a 28)	...............................DECRETO-LEI N.e 1.575, de 27-12-45. Autoriza despesas e abre crédito
especial pela Prefeitura	 osçMunicipal de Pode Caldas.	(PUI). a 28)	.............DECRETO-LEI N.9 1.576, de 27-12-45. Abre créditos suplementares pela
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.
(Pub. a 28) .........................DECRETO-LEI N.e 1.577, de 27-12-45. Abre crédito especial à Prefei-
tura de Belo Horizonte, para pagamento de
abono de família nos servidores da Diretoria
de Saúde Pública, que se acham a serviço da
referida Prefeitura.	(Pub. a 28) ........DECRETO-LEI N.a 1.578, de 28-12-45. Abre à Secretaria das Finanças
o crédito especial de Cr$ 50.904.894,50. (Pub.a 29)	...................................DECRETO-LEI N.o 1.579, de 28-12-45. Abre à Secretaria cio Interior o
crédito suplementar de Cr$ 51.671,00, à verba
001-65-023 do orçamento vigente. (Pub. a 29)

DECRETO-LEI N.e 1.580, de 28-12-45. Abre à Secretaria da Agricultura
o crédito suplementar de Cr$ 213.018,00 à verba
066-67 (994), do orçamento vigente. (Pub a 29)

DECRETO-LEI N.Q 1.581, de 28-12-45. Abre à Secretaria da Educação e
Saúde Pública o crédito especial de Cr$ .15.790,30.	(Pub. a 29) ..............DECRETO-LEI N.a 1.582, de 28-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito suplementar d e-Cr$ 131.100,00 à verba
98-35 (872), do orçamento vigente. (Pub. a 29)

DECRETO-LEI N.o 1.583, de 28-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 115.696,50. (Pub. a 29)

DECRETO-LEI N.a 1.584, de 28-12-45. Abre à Secretaria da Viação o
crédito especial de Cr$ 40.000,00, (Pub. a 29)

DECRETO-LEI N.a 1.585, de 28-12-45. Altera a vigência de diversos De-
cretos-leis.	(Pub. a 29)	.............DECRETO-LEI N.a 1.586, de 28-12-45. Transfere cargo na Imprensa Ofi-cial.	(Pub. a 29)	...................DECRETO-LEI N.° 1.587, de 28-12-45. Aumenta o efetivo do Corpo de
Segurança.	(Pub. a 20) ..........DECRETO-LEI N.Q 1.588, de 28-12-45. Abre à Secretaria do Interior o
crédito suplementar de Cr$ 700.000,00, à verba006-67 (994).	Pub. a 29) ..........

DECRETO-LEI N.a 1.589, de 28-12-45. Organiza os serviços e fixa o
quadro da Penitenciária Agrícola de Neves.
(Pub. a 29)	............................

DECRETO-LEI N.9 1.590, de 28-12-45. Aprova o plano organizado pelo
Govêrno do Estado, para a construção da
Central Elétrica do Fêcbo do Funil, no rioParaopeha, e contém	 çõoutras disposições. (Pub.a 29) ...............................DECRETO-LEI N.o 1.591, de 28-12-45. Institui no Estado a policia de
carreira.	(Pub. a 29) ........... 

DECRETO-LEI N.a 1.592, de 29-12-45. Abre à Secretaria das Finanças
o crédito especial de Cr$ 10.725.718 ,70	(Pub.a 30) ..............................DECRETO-LEI N.9 1.593, de 29-12-45. Abre 'i da Viação um
crédito de Cr$ 12.025.660,00 para aquisição
do terreno e edifício onde funciona a Facul-
dade de Direito da Universidade de MinasGerais.	(Pub,	a 30)	.................DECRETO-LEI N.9 1.594, de 29-12-45. Cria mais dois cargos de moto-
ristas de 2.a classe nas Chefia de Polícia e
contém outras disposições. (Pub a 30) .
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DECRETO-LEI N.9 1.595, (te 29-12-45. Cria o cargo de Superintendentedo Departamento Administrativo da Chefia de

Polícia, e contém outras disposições. (Pub.
a 30) 	quadro

	.......
DECRETO-LEI N.Q 1.596, de 29-12-45. Restabelece no quadro de uncio-

nários da Secretaria cio Interior, o cargo de 1.9

oficial.	(Pub. a 30)	............
DECRETO-LEI N. Q 1.597, de 29-12-45. Reajusta os vencimentos dos ofi-

..

ciais (Ia Pôrça Policial (10 Estado. (Pub. a 30)
DECRETO-LEI N,9 1.598, de 29-12-45. Cria cargos no Serviço de Iden-

tificação da Chefia de Policia e contém outras
disposições.	(Pub. a 30) ...........

DECRETO-LEI N.9 1.599, de 29-12-45. Organiza o Serviço de Registro
de Estrangeiros.	(Pub. a 30) ..........

DECRETO-LEI N.Q 1.600, de 29-12-45. Dá nova organização aos serviços
de estatística do Estado. (Pub. a 30) .

DECRETO-LEI N.9 1.601, de 29-12-45. Aprova o RegulmaentO de Pro-moções de Oficiais na Fõrça Policial. (Pub.
a 30) 	créditosN.Q 1.602, de 29-12-45.	Abre créditos suplemen.tares.
(Pub. a 30)	................. .....

DECRETO-LEI N.9 1.603, de 29-12-45. Autoriza o pagamento de dife-
rença de subsidio e de representação, pela Pre-
feitura de Lagoa Santa. (Pub. a 30)

DECRETO-LEI N.O 1.604, de 29-12-45. Autoriza o pagamento da dife-rença de subsidio e resentação, pela Pre-
feitura de Lagoa Sant

pre
a. (Pu. a 30) .

DECRETO-LEI N.Q 1.605, de 29-12-45. Aumenta vencimentos e salários
de servidores (Ia Prefeitura Municipal de Po-
ços de Caldas.	(Pub. a 1-1-46) ........

DECRETO-LEI N.° 1.606, de 29-12-45. Cria o cargo de Chefe do Serviçodo Patrimônio da Prefeitura Municipal de Po-
ços de Caldas.	(Pub. a 1-1-46) ........

DECRETO-LEI N.Q 1.607, de 29-12-45. Orça a receita e fixa a despesa
do município de Araxá, para o exercido de
1946.	(Pub. a 3-1-46).	 ...............

DECRETO-LEI N.9 1.608, de 29-12-45. Orça a receita e fixa a despesado município de Poços de Caldas, para o
exercido de 1946.	(Pub. a 3-1-46) ......

DECRETO-LEI N.Q 1.609, de 29-12-45. Orça a receita e fixa a despesado município de São Lourenço para o exercício
de 1946.	(Pub. a 3-1-46) .............

DECRETO-LEI N.a 1.610, de 29-12-45. Cria escolas e cargos de professorpela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.
(Pub. a 3-1-46)	..................
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ÍNDICES DOS DECRETOS DE 1945

DECRETO N.9 2.137, de 4-4-45 - Cria um grupo escolar na vila de
Datas, Município de Diamantina. (Pub. a 5)

DECRETO N.o 2.138, de 11-4-45 - Cria um grupo escolar na cidade
de Viçosa.	(Pub. a 12) ..............

DECRETO N.Q 2.139, de 11-4-45 - Cria um grupo escolar na cidade
de Teófilo Otoni.	(Pub. a 12) ..........

DECRETO N.Q 2.140, de 12-4-45 - Cria um grupo escolar na cidade
de Pará de Minas. (Pub. a 13) ..........

DECRETO N.Q 2.141, de 12-4-45 - Desmembra classe de um grupo es-
colar na Capital.	(Pub. a 13) ..........

DECRETO N.Q 2.142, de 12-4-45 - Cria um grupo escolar na cidade
de Miradouro.	(Pub. a 13) ............

DECRETO N.s 2.143, de 6-6-45 - Dá a denominação de "Barão de Con-
gonhas", ao grupo escolar da cidade de Congo-
nhas do Campo. (Pub. a 7) ............

DECRETO N.Q 2.144, de 7-6-45 - Dá denominação especial ao grupo
escolar de GUapé.	(Pub. a 8) ..........

DECRETO N.Q 2.145, de 7-8-45 - Determina a instalação do grupo es-
colar de Barra Longa. (Pub. a 8) ........

DECRETO N.9 2.146, de 7-6-45 - Instala o grupo escolar de Santa
Cruz do Escalvado, Município de Ponte Nova.
(Pub.	a	8)	......................

DECRETO N.Q 2.147, de 7-6-45 - Determina a instalação do grupo es-
colar em Jesuânia, Município de Lambari. (Pub.
a8) ............................

DECRETO N.o 2.148, de 7-6-45 - Dá denominação especial ao grupo
escolar de Pedra Azul. (Pub. a 8) ........

DECRETO N.s 2.149, de 8-6-45 - Determina a instalação de grupo es-
colar em Miradouro. (Pub. a 9) ..........

DECRETO N.9 2.150, de 8-6-45 - Determina a instalação de grupo es-
colar em Minas Novas. (Pub. a 9) ........

DECRETO N.Q 2.151, de 8-6-45 - Determina a instalação do grupo es-
colar criado pelo Decreto 11.9 8.823, de 14-10-28,
na cidaOe de Diamantina. (Pub. a 9) ......

DECRETO N.9 2.152, de 8-6-45 - Cria uni grupo escolar na vila de
São Miguel do Anta, Município de Viçosa. (Pub.
a9) ................... .....	....

DECRETO N.9 2.153, de 8-6-45 - Cria um grupo escolar na vila de
Ipuiuna, Município de Santa Rita de Caldas.
(Pub.	a	9)	........................

DECRETO N.s 2.154, de 8-6-45 - Determina e instalação de grupo es-
colar em Miradouro. (Pub. a 9) ..........

DECRETO N.s 2.155, de 14-6-45 - Determina a instalação do 2.0 grupo
escolar da cidade de Formiga. (Pub. a 15)

DECRETO N.Q 2.156, de 14-6-45 - Determina a instalação de grupo es-
colar crdo na cidade de Leopoldina. (Pub. a 15)

DECRETO N.° 2.157, de 14-6-45 - Cria um grupo escolar na vila de
Carbonita, Município de Itamarandiba. (Pub.
a 15) ........................

DECRETO N.Q 2.158, de 14-6-45 - Cria um segundo grupo escolar na
cidade de Visconde do Rio Branco. (Pub. a 15)

DECRETO N.Q 2.159, de 14-6-45 - Cria um segundo grupo escolar na
cidade de Sete Lagoas. (Pub. a 15) ........

DECRETO N.Q 2.160, de 18-6-45 - Cria o segundo grupo escolar da
cidade de Pouso Alegre. (Pub, a 19) ......
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DECRETO N.° 2.161, de 26-6 .45 - Dá a denominação de "Professor
Cândido Azeredo" ao segundo grupo escolar cia ci-
dade de Sete Lagoas. (Pub. a 27) ..........

DECRETO N.9 2.162, de 27-6-45 - Cria um grupo escolar na Vila de
Argirita, Município de Leopoldina. (Pub. a 28)

DECRETO N.Q 2.163, de27-6-45 - Cria um grupo escolar na cidade
de Senador Firmino.	(Pul). a 28) ........

DECRETO N.Q 2.164, de 29-6-45 - Cria um grupo escolar no bairro
"Vila Teresa", na cidade de Cataguazes. (Pub.
a 1-3-45)	.............

DECRETO N.Q 2.165, de 13-7-45 - Cria um grupo escolar na cidade de
Buenúpolis.	(Pub. a 14) .............

DECRETO N.s 2.166, de 13-7-45 - Cria uni grupo escolar na Vila
Piacatul)a, Município de Leopoldina. (Pub. a 14)

DECRETO N.9 2.167, de 13-7-45 - Determina a instalação do grupo
escolar de Amparo da Serra, Município de Ponte
Nova.	(Pub. a 14)	..................

DECRETO N.9 2.168, de 14-7-45 - Dá denominação ao grupo escolar
de Santa Cruz do Escalvado. (Pub. a 15)

DECRETO N.Q 2.169, de 29-8-45 - Cria uns segundo grupo escolar na
cidade de Pium-i. (Pub. a 30) ............

DECRETO N.ç, 2.170, de 12-9-45 - Cria o segundo grupo escolar da ci-
dade de Passos e dá-lhe denominação especial.
(Pub. a 13) .....................

DECRETO N.Q 2,171, de 12-9-45 - Cria grupos escolares no Município
de Ponte Nova.	(Pub. a 13) ............

DECRETO N.9 2.172, de 12-9-45 - Cria uni grupo escolar na vila de
Itamarati, Município de Cataguazes. (Pub. a 13)

DECRETO N.° 2.173, de 12-9-45 - Cria uni grupo escolar na vila de
Vista Alegre, Município de Cataguazes. (Pub. a 13)

DECRETO N.9 2.174, de 13-9-45 - Determina a instalação de mais uma
escola primária na vila de Inhal, Município de
Danmatina.	(Pub. a 14) .................

DECRETO N.9 2.175, de 14-9-45 - Cria mais um grupo escolar na ci-
-	dadC de Araguari.	(Pub. a 15) ..........

DECRETO N.9 2.176, de 22-10-45 - Cria um grupo escolar em Arapuá,
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