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LEI N.' 859, DE 25 DE MARÇO DE 1952

Concede auxílio à Sociedade Mineira de projeção aos Ldzaros e
Defesa Contra a Lepra, de Belo Horizonte

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder àSocieda d e Mineira de Proteção aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra,
de Belo Horizonte, um auxilio de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cru-
zeiros), para a construção de 450 ( quatrocentos e cinqüenta) metrosde muro no Pr eventório São Tarcísio, em Mário Campos, nas mar-gens da estrada de rodagem que Corta os terrenos daquele Preven-tório em direção ô Colônia Santa IsabeL

Ari. 2.' - Essa despesa correrá por conta da verba "Subven-ções e Auxílios ,,, do orçamento do Estado.
Art. 3,'	RCvogam-se as disposições em contrário, entrandoa presente lei em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto a tôdas as autoridades, a quem o conhecimentoexecução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tãoin teiramente eonio 'lela se contém.

Dada no Palácio da L iberdade, Belo Horizonte, 25 de marçode 1952.
JUSCEUNO KUUITSCIIEI( DE 01.1VElRA
Mário hugo Ladeira
José Maria AtIcmjm

*
LEI N.' 860, DE 25 DE MARÇO DE 1952

Concede isenção dos impostos que incidirem sôbre uma pel-Inufaque pretende fazer o Clube Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.' - Fica isento dos impostos que incidirem sôbre aaperação, a permuta que o Clube Juiz de Fora, da cidade do mesmo
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nome, pretendepreten'le lazer, reehenilo cento e iiuvciiia e uiO 1 i.ciitO OVOS

de prédio sito á rua Halfeld n.' 818, e dando dois duzentos avos de
terreno que possui anexo, na esquina da mesma rua com Av. Rio
Branco e duas lojas e respectivas sobre-lojas, ainda a constror, pelo
Clube, no mesmo local onde se acha hoje o prédio, de qIi i nzo Pavi-
mentos, conforme planta já aprovada pela municpalidad'

Art. 2. - A isenção de que trata a presente lei se eonLiiooa
ao cumprimento de seu objetivo dentro do prazo de cinco anos.

Art. 3,9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de março
de 1952.

JUSCOI.tNO Kunhls(:IIEK iw
José Maria Alkmin:

*

LEI N. 9 861, DE 28 DE ABRIL DE 19.52

Concede isenção do impôsto de transmissão "iníer-vieos" ao
Ginásio "Lu cio dos Sai: los".

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

Art. 1. - Fica concedida ao Ginácio "Lúcia dos Santos",
diado em Belo Horizonte, isenção do impôsto de transmissão int
vivos", para aquisição dos lotes 6-A (seis A) e 7-A do quarteirão
(vinte e quatro) da sétima secção urbana, .situados na refcrid nid
para nêles serem construídos o edifício e depefl(lêiiCiaS do citm
educandário.

Art. 2.' - A isenção de que trata a presente lei se condiciona
cumprimento de seu único objetivo no prazo de cinco anos.

Parágrafo único - O impôsto, cuja isenção determina esta
será devido ao Estado caso a entidade beneficiada mude de finalidfl

Art. 3.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no palácio da Liberdade, cm Belo Horizinte, 28 de
abril de 1952.

J uscei.io Kuj:iscuoj DE ÜLIVEILtA

José Maria AIk;nl,o

IJI .	DL 28 DE ABRIL DE 1952

Cria a Asscror'ia Técnica-Cunsultivu e dá anhos providencias.

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

Art. 1.' - E' criada, diretamente subordinada ao Governador
do Estado, a Assessoria 'l'écnico-Co iilliva, (001 as se intes finali-
dades:

1 - - colaborar na rdauãu i id li-lia, ''e (la iiii-
ciativa ,lu Governador, e da›; I -espet i aa Jiic:isageiis ao Fode e Legis-
lativo;

II --- realizar os estudNs técnicos que lhe forem solicitados pe-
lo Governmjaor, com o objetivo (lo completo esclarecimento rios as-
suntos que devam ser objetos de projetos de leis e de decretos;

III -- acompanhar, como órgão informativo do Govêrno, a
discussão dos projetos de lei, para proceder uni tempo hábil ao exa-
me dos problemas suscitados nessa discussão;

IV --- funcionar como órgão consultivo do Governador e ia-
cumnbir-sc de quaisquer trabalhos de natureza técnico-legislativa, que
lhe forem determinados pelo Chefe do Poder Executivo;

V - organizar uni serviço de documentação, registrando e
colecionando os autógrafos de lei e decretos:

VI tomar as necessárias providências para a perfeita di-
vulgação dos atos legislativos, preparar os índices remissivos das
leis e decretos do Estado, classificando-os por sua natureza, e encar-
regar-se da elaboração dos anteprojetos de consolidação das dispo-
sições legais vigentes;

VII - promover a publicação, seniestralmcnte, das leis e de-
cretos do Estado, em volums n'a''' lo	i' ':li' 1 y i1t'. pra dis-
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tribuição gratuita aos membros do Poder Judiciário e do Ministé-
rio Público e às repartições públicas estaduais e venda aos demais
interessa(los

Art. 2.9 - Os projetos de leis ou decretos, para os efeitos a
que se refere o artigo anterior, só serão encaminhados à Assessoria
Técnica-Consultiva mediante despacho do Governador, ou por ordem
dêste, devidamente formalizada.

Art. 39 No tocante aos projetos de que resulte aumento de
despesa, ou que se refiram a abertura de créditos adicionais, ou,
ainda, que se relacionem com a administração financeira, a Asses-
soria Técnico-Consultiva pedirá obrigatóriamente o pronunciamen-
to da Secretaria (Ias Finanças.

Art. 4. - A Assessoria Técnico-Consultiva será constitujda
pelos seguintes órgãos:

1 -- Serviço Técnico-Consultivo;
II - Serviço de Expediente, Documentação e Divulgação.

Art. 5Q -- Ficam criados, na Assessoria Técnico-Consultiva os
seguintes cargos e funções gratificadas;

Cinco cargos de Consultor-Técnico, padrão ti; un i cargo de
Secretário, padrão E; um cargo de Chefe de Serviço, padrão P;
dois cargos de Auxiliares de Administração, padrão S-34; dois cargos
de Auxiliares de Documentação, padrão L; um cargo de Continuo,
padrão 1; dois cargos de Servente, padrão S-10; uma função gra-
tificada de Consultor-Chefe, com a gratificação anual de Cr$ 24.000,00;
cinco funções gratificadas de auxiliar de Consultor-Técnico, com
a gratificação anual de Cr$ 18.000,00.

§ 1.° -- Os cargos de Consultor-Técnico, de Secretário, de Au-
xiliares de Administração, Auxiliares de Documentação, de Conti-
nuo e de Servente serão isolados, de provimento efetivo, e o de
Chefe (te Serviço será de provimento em comissão,.

§ 2. - No caso (te recair em funcionários do Estado a nomea-
ção para os cargos indicalos no parágrafo anterior, extinguir-se-ão
os cargos que exerciam anteriormente, quando isolados, verificando-
se a extinção de cargo inicial, quando de carreira, cabendo ao Poder
Executivo declara em decreto a extinção.

§ 39 - Desde que qualquer dos cargos a que se refere o pará-
grafo anterior fôr considerado imprescindível à administração pelo
Poder Executivo, poderá ser declarada, em decreto, a sua manutenção.
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O Consultor-Chefe os Auxiliares de Consultor Técni-
co serão designados pelo GovenadOr, dentre funcionários do Estado.

Art. 6.' - A Assessoria TécniCO-CoflsUlU proporá ao Gover-
nador a requisição do pessoal administrativo necessário aos seus ser-

viços, até a definitiva estruturação de seu quadro.
Art. 7.' - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 1.300.000,00,

com vigência até 31 de dezembro de 1952, para ocorrer às despesas
de instalação da Assessoria Té Cfl iCOCOflsUltui'a e pagamento dos ven-
cimentos e gratificações dos cargos e funções criados por esta lei.

Art. 8.	Para atender ao disposto no artigo anterior fica
o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito, se
necessário.

Art. 99 - Os orçamentos do Estado incluirão as dotações
uecessárias ao funcionamento da Assessoria récnico-Consultiva.

Art. 10 - Fica o Governador do Estado autorizado a baixar,

em 
decreto executivo, o regulamento da AssessoTia Técnico-Con-

sultiva
Art. 11	Esta lei entrará cru vigor na data de sua publica

çAo, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de abril
de 1952.

JUsCELINO KunrrscflEK DE OJJVEIBA

Geraldo Slarlinti Soares
José Maria Alkinrim
Trislõo Ferreira do Cunha
José Es(eces Rodrigues
Odilon Belmre:ms
Mário Hugo Ladeira

LEI N. 863, DE 6 DE MAIO DE 1952

Isenta de imposlos a Sociedade Agropecuária Industria l de
Conselheiro Lafuiele

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

Art, 1.' - Fica o Go'vêrno do Estado de Minas Gerais auto-
rizado a isentar a Sociedade Agro-pecuária-Industrial de Conselheiro
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LEI N.0 865, DE 24 DE MAIO DE 1852

Autoriza o Covéi'IlO do Estado a doar um imóvel á Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à

Prefeitura Municipal de Juiz (lo Fora o terreno tie sua pFOpriC(late
situado naquela cidade, na esquina da Av. Rio Branco com Av.
(ctlio Vargas, cofl urna área (te dois mil cento e quarenta e sete
metros quadrados, de forma trapezoidal, confrontando com a rua

tensão de vinte e dois metros e setenta e seis
São Sebastião, fluiria ex extensão de sesen-
centímetroscom  Avenida Getúlio Vargas, numa

ta e ume
 e setenta centímetros com a venida Rio Branco,

nutria extensãO (te cinqüenta metros e setenta e cinco ceiitiiiietro
s e,

pelos fundos,	
as propriedades de Antônio Brim e Irmãos Oh-

eira, numa extensão de sessenta e um metros e dezessete ce ntí

-metrosParágrafo único - O tetrc'io a que se refere esta lei 'será
destinado à construção da Estação Rodoviária (te Juiz de Fora.

Art. 2.	Reverterá O inavcl ao patrimônio do Estado, se

a donatária não iniciar, no prazo (te três anos,
a construção pre-

vista no parArafO único (lo artigo 1 ..
Ari. 3.'	Estalei entrará tmn vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as lisposiçocs , cm contrário.

Mando, portanto, a tôclas as autoridade s, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, flc a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se cot íiii.

Dada nu 
Palácio <ta Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio

de 1952.
JUSCELINO KunrrscHEK nu OuvEiliA

José Maria de Alkrnilfl
*

r	 LEI N.0 866, DE 26 DE MAIO DE 1952

Concede isençãO de impostos à "Casa dos Fuxwioxjdrios
de Minas"

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

Art. 1.0 - Fica concedido à "Casa dos Funcionários de
Minas", com sede e fôro em Belo Horizonte, isenção do impôsto

-8-
Lafaiete de todos os impostos que incidirem SôI)re a aquisição de
Imóveis e benfeitorias destinados à sua sede própria, bem assim os
que tiverem por finalidade a construção ou instalação de exposições
agropecuárias-industriais no raunicipio de Conselheiro Lafaiete.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 6 de maio de
1952.

JUSCELINO KuBITscmsK DE OLIvEIL4
Tristão Ferreira da Cunha
José Maria Alkirnim

*

LEI N.' 864, DE 24 DE MAIO DE 1952

Autoriza a alienação de próprio do Estado, em Ibiraci

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

Art. 1.0 - Fica autorizado o Govêrno do Estado a alienar no
município de Ibiraci, 544 m2, correspondentes à parte não edificada
da área de um terreno de 1 .116,00 rn2, à rua Governador Benedito
Valadares, localizado entre o prédio da Coletoria Estadual e a rua
Cel. Timóteo-

Art. 2. - Para o disposto no art. 1., serão observadas as
exigências legais vigentes.

Art. 3•1' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 (te maio
de 1952.

JUSCEMNO 1UBITSCREK DE OLIvEm
José Maria Atkimfm

*

-	--.--.--'-.	. -
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de transmissão "inter-vivos" sôbre a aquisição de uma área de ter-
reno com 5.760 melros quadrados, mais ou menos, nas adjacências
da Cidade Industrial, e destinada à construção de uma praça de
esportes, bern como quanlo à aquisiç'o do 7,' andar do Edifício
Acaiaca, situado nesta Capital, à Avenida Afonso Pena, 846, desti-
nado à sua sede própria.

Parágrafo único - As aquisições mencionadas no artigo an-
terior deverão ser feitas dentro de cinco anos, depo 1i.s do que será
o impôsto devido, assim como, se em qualquer época, forem os
mesmos imóveis, parcial ou integralmente cedidos por qualquer
titulo.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no PalAcio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de maio
de 1952.

JUS(:ELINO KUnITSCHEK DE OLIVEIRA
José Maria Alkimim

*

LEI N.' 867, DE 26 DE MAIO DE 1952

Concede isenção do inipóslo dc transmissão "inter-vivos"
ao Colégio Olímpico S.A.

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

Art . 1. Fica concedido ao Colégio Olímpico S. A. sediado
cm Juiz de Fora, isenção do impôs() de transmissão "inter-vivos",
para aquisição de uma área de terra, contendo cêrca de 2 alqueires
situada no prol ' ngaritn lo da Aven 'la Rio Brauro, na referida ei clade,
confrontando com De. Kock T(rres, Alcides Machado. Dr. Carlos
Franco e outros, para nela serem construídos os seus departamentos.

Art. 2 -- A isenção de que trata a presente lei se condi-
dona ao Cumprimento de seu objetivo no prazo de cinco anos.

Parágrafo único -- O impôsto, cuja isenção determina esta
lei, será devido ao Estado caso, a entidade beneficiada mude de
finalidade.

A'
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Art. 3.' - Esta lei entrará em vigorvigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 26 de maio
de 1952.

JUSCELINO KUI(iISCIIIK o: OLIVEIRA

José Maria Alknnim

*

LEI N.' 867-A, DE 17 DE JUNHO DE 1952

Anforlizo o Govérno do Estado a permutar lote de terreno com
a Prefeitura Municipal de SilvfnópOlis

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais auto-
rizado a permutar com a Prefeitura Municipal de Silvinópolis, um
lote de terreno de sua propriedade, situado naquela cidade, à Rua
Costa Rios, com a área aproximada de seiscentos metros quadrados,
por outro lote de terreno, à escolha da Secretaria da Viação e Obras
Públicas, destinado a ser edificado o prédio da cadeia Pública-

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a quem o conheci-
mentO e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contêm.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, em 17 de
junho de 1952.

Jusc.ELIN0 KUIUTSCHEK DE OLIVEIRA
Geraldo Starling Soares
José Estéaes Rodrigues
José Maria ,4lkmim

*

-
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LEI N. 868, DE 5 DE JULHO DE 1952

Reeslabelece a Lei ri.' 300, de 10 de dezembro de 1948

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

Art. 1.' -- Fica restabelecida a Lei n.' 300, de 10 de dezembro
de 1948, com as modificações, que incorporam ao seu texto, os
artigos seguintes:

Ari. 2.' - Depois (10 fl.° V, cio art. (L, acresceu Iam-se osseguintes números:

"VI - O reexame das decisões dos Juizes (te menores esta-
belecido nos arts. 7 e 12, 2.' do Decreto-lei n.° 6.026, de 24 denovembro de 1943, e apreciação em segrêdo de Justiça - das sus-peições declaradas pelos Juizes no caso do art. 119, do Códigode Processo Civil,

Vil	Julgar o recurso (te	pena disciplina " imposta porJuiz (]C Direito oi Juiz Municipal.
vrri - Impor as penas previstas nos arts, 24, do Código de

Processo Civil e art. 801 do Código de Processo Penal, levando-
as ao conhecimento das Câmaras Criminais Reunidas para o ne-
cessário desconto de antiguidade"

Art. 3.' - Depois da letra "h" do n. 1 do art. 8. 1 , acrescentam-Se as seguintes alíneas:
"i) se os Juizes se ausentam da comarca sem transmitir ao

substituto legal o exercício do cargo, e se deixam de permanecer
três horas pelo menos no lugar destinado ao despacho do expedi-
ente forense;

j) se existe afixada era lugar bern visível do cartório uru
quadro com a tabela dos emolumentos taxados para os atos do ofício;

k) se o mobiliário e utensílios pertencentes ao Estado es-tão bem conservados; se nos lugares oircle (levam permanecer as
partes, funcionários, testemunhas, jurados, há higiene, comodidade
e segurança;

1) se há funcionário atacado de moléstia mental ou conta-giosa, e defeito físico que p rejudique o exercício das respectivasfunções".
Art. 4.' - Depois do n.' 15 do art. 8.' acrescentara-se os se-guintes n.'s.

"XVI - Representar ao Tribunal de Justiça sôbre a conve-
niência de remoção, aposentadoria ou disponibilidade de Juiz,
quando ocorrer motivo de interêsse público.

XVII -- Promover a verificação de incapacidade física ou
mental dos Magistrados para exercerem suas funções.

XVIII - Impor as penas previstas no art. 24 do Código de
Processo Civil e no art. 801, do Código de Processo Penal.

XIX - Impor pena disciplinar a Juiz ou serventuário da Jus-
tiça, que fôr infiel cru suas informações à Corregedoria, ou emba-
raçar a ação (lesta.

XX - Exercer cada ano a correição geral era dez (10) co-
marcas, pelo menos.

Parágrafo único -- Na Capital a correição geral será divi-
dida em três (3) partes, a saber:

a) Varas Cíveis e dos Feitos da Fazenda;
b) Varas Criminais;
e) Juizado de Menores.
Cada parte constituirá para todos os efeitos uma correição

distinta.
XXI	Impor a pena de censura ao .Tuiz, serventuário ou fun-

cionário (te justiça q ia ausentar-se ilegitimamente da sede da co-
marca e ao que residir fora dela, multa (te Cr$ 500,00 a Cr$.
1.000,00, sem prejuízo do, processo de abandono no caso de per-
sistência;

XXII	Instaurar processo de abandono de emprêgo contra
Juízes, serventuários e funcionários do justica;

XXIII	Baixar instruções sôbre substituição de Juizes, ou
sôbre o serviç de (lisiribuição;

XXIV -- Ordenar ao substituto do Juiz de Direito ou Muni-
cipal que assuma o exercício das funções do cargo, cujo titular se
ausentar da comarca ilegitimamente"

Art. 5.' - Depois do art . 8.', acrescrnt.aiu-;c os seguintes
artigos:

"Art.	- Gomupelt a qualquer rtu, tidcirIc do Currgcdot
auxiliá-lo no exercício (te suas funções e especialmente:

ir) dar parecer sõbre :rssLuIItOS ju rilicos cor consultas e pro-
cessos administrativos que lhes forem distribuídos;

h) coadjuvar nas inspeções e correições, segundo as instruções
do Corregedor;

c) auxiliar Corregedor na superintendência do serviço in-
terno e expediente da Corregedoria;

(1) organizar o relatório anual da Corre gedoria.
Art. - O Corregedor apresentará ao Tribunal até 16 de feve-

reiro relatório circunstanciado dos serviços do ano anterior.
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Art. 6.'	Depois do parágrafo único do art. 9. 9 , acrescen.Iam-se os seguintes parágrafos:

§ 2.' -- Na última fôlha utilizada ii.Qs autos e livros que eia-
minar e encontrar em ordem, lançará o Corregedor o "visto em
correição" ou se encontrar irregularidade mencioná4asá em des-
pacho para que sejam sanadas;

§ 3 • 9 - - O Corregedor marcará prazo razoável:

1 - Para aquisição ou legalização dos livros que faltarem, OUestiverem irregulares;
111 --- Para o pagamento de emolumentos e tributos por que

sejam responsáveis os funcionários, comunicando-o à competente
repartição fiscal;

III --- Para restituição de custas indevidas ou excessivas;
IV - - Em geral para emendas de erros e abusos verificados.

§ 4.' -- O Juiz de Direito fiscalizará em sua comilarca o cum-
primento das determinações do Corregedor, prestando-lhe as infor-
mações devidas".

Art. 7.' - Fica assim redigido o ari. 11:
Art. 11 -- A correição será exercida perxuanenteniente na

Capita! pelo Corregedor e em cada comarca pelo respectivo Juiz em
caráter de cooperação.

§ 1.' --- O Corregedor poderá cometer a Juizes osi Subprocum-a-
dores-Gerais do Estado, êstes por prévia designação do Procurador-
Geral, a incumbência de correições especiais e a apuração de respon.
.sabilidade de funcionários e serventuários, mediante inquérito ad-
ministrativo, que lhes será afinal presente para os fins de direito.

§ 2.' - O Juiz a que fôr cometida a função correicionai
deverá ser de hierarquia superior ao titular da comarca inspecio-
nada;

3v _ Fui cada comar('a, o respectivo Juiz precederá em
outubro de cada ano às correições gerais, relatadas ao Corregedor
até o fim do mês de novembro.

§ 4.' -- Nas comarcas em que houver mais de uma Vara, essa
atribuição será a do Juiz de Direito da 1.' Vara Cível;

§ 5.' - - Serão abonadas aos Juizes e seus Escrivães as despesas
que fizerem com seu transporte e permanência fora da sede da co-
marca.

§ 6.' - Compete ao Juiz impor pena disciplinar aos serven-
tuários e funcionários sujeitos à sua correição",

tigos;
Art. 8.' --- Depois do art. 11, acrescentam-se os seguintes ar-

"Art. -- A correição geral, executada pelo Corregedor, será
anunciada por edital, publicado na comarca e no "l)iario de Justiça",
com quinze (15) dias de antecendncia pelo menos.

§ 1 --- O edital mencionará o dia, hora e lugar da audiência
inicial, convocará as pessoas sujeitas à correição e declarará q ue se-
rão recebidas quaisquer informações, queixas e reclamações sôbre
o serviço forense.

§ 2.' -- O Juiz de Direito, recebendo cópia (lO edital, manda-
rá afixá-lo e publicá-lo na sede da comarca e dêle notificar por
carta registrada as pessoas sujeitas à correição".

Art. - Finda a correição, o Corregedor em audiência especial
publicará em provimento os despachos que houver profundo, as penas
impostas, os elogios aos Juizes, funcionários e serventuários da Jus-
tiça, e as instruções expedidas para emendas de erras, abusos e
omissões.

Art. - A correição só poderá ser interrompida por motivo
insuperável, devendo prosseguir logo que tal motivo desapareça".

Art. 9,' --- Depois do Parágrafo único (lo ar(. 12, acreseemitafli-
se os seguintes parágrafos:

11 § 2Y -. - A i n(pOsição da J)cna de ulvcrténc ia i nmlepenmte de
processo;

§ 3.' - no caso (te falia grave, incontinência  de con(luta, ou
de segunda punição disciplinar instaurar-Se-á protesso ad ministra-
tivo, no qual se observará o seguinte:

a) autuada a representação ou a portaria, será o acusado
citado, para, no prazo de quinze (15) dias apresentar defesa;

b) achando-se o acusado cm lugar incerto, a citação será fei-
ta por edital, coni prazo de oito (8) dias e publicado uma só vez
no "Diário de Justiça";

e) sendo revel o acusado, ser-lhe-á dado defensor;
(1) apresentada a defesa, ou não, 'erãO ouvidas as testemu-

nhas, inclusive as do acusado e até o máximo de cinco, e feitas
as diligências necessárias à apuração (Ia fato, terão vista do processo
por cinco (5) dias respectivamente, o Subprocurador-Geral desig-
nado para nêle funcionar, o autor mia representação, podendo ofe-
recer documentos, e o acusado ou seu defensor.

e) conclusos os autos o Corregedor proferirá decisão no pra-
zo de cinco milas".

Art. 10 - Ao art. 13, acrescentam-Se OS n.'s e parágrafos
seguintes:

"V -- Multa até Cr$ 1.000,00.
VI - Remoção e disponibilidade;
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§ 1 . ---- A importância das multas, ou a perda de vencimentos
em consequência de suspensão, será descontada na fôtha de paga-
mento; se o serventuário nua receber vencimentos dos cofres esta-
duais, será paga em selos.

2. Será remetida cópia da decisão transitada em julgado, ao
Secretário das Finanças, para ordenar o desconto imediato ou a co-
brança de selos, á Repartição Fiscal da circunscrição do faltoso".

Art. 11 - Ao art . 15, acrescenta-se o seguinte jar:iafo
único:

"Parágrafo único - A pena de ad vert,icia pod erá ser im-
posta mediante carta confidencial, não ficando consignado na ficha
pessoal do faltoso".

Art. 12 - Fica assim redigido o art. 15:
"Art. 15 - O despacho, sentença ou portaria, que impuserem

pena disciplinar, serão, assentados eia livros próprio, e anotado na
matricula do faltoso, depois da decisão passar em julgado, a impo-
sição (IC pena, que pesará corno nota desabonaijora sôbre as prom(,
çõcs por merecimento.

Parágrafo único - Não se tirarão certidões das penas ano-
tadas, senão com ordem expressa do Presidente do Conselho ou
Corresc-tlor, e para fins legítimos justificados".

Art. 13 - Ao art. 19 acrescenta-se o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único	Da imposição de pena disciplinar não lia-

verá pc'lido de reconsideração, que se intcrpos[() por engano, será
apreciado como recurso em sentido estrito".

Art. 14 -- Depois do art. 23, acrescentara-e os seguintes ar-

tigos:

"Art. - O concurso é prestado perante unia comissão exarni-
nadora, constituída do Corregedor, que será seu presidente, de três
desembargadores e de itiit subprocura(lor-geral

Art. -- As provas do concurso para assistente serão escritas e
orais, versando sôbre as seguintes matérias: Direito Administra-
tivo, Civil, Comercial, Penal e Teoria e Prática do l'roecsso

1. - Na prova escrita é facultada a consulta à Legislação
não comentada; e a prova prática versará sôbre matéria pertinente
às atribuições do assistente.

§ 2. Podem inscrever-se no concurso bacharéis em direito
até 48 anos de idade de colljprovaíla idoneidade moral, que provem
estar alistados corno eleitores, quites com o serviço militar e no gôzo
(te sanidade física e mental.

§ 39 - Ao funcionário público cri exercício é facultada a
inscrição indepcndenterijcntc de limite de idade"
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Ari. - As provas para os demais funcionários da Correged'-
ria consistirão nos exames literários (português, aritmética, cali-
grafia) e (te suficiência a assunto, competência e obrigação de cada
função, aléia de noções rudimentares de Direito.

Parágrafo único -- Pode insc:cvcr-se no concurso o candida-
to que preencher o requisitas J)rcvitoS pelo Estatuto dos Fun
nário Públicos do Estado.

Art. - A insc"içüo para concurso será anunciada no órgão
oficial do Estado, em 3 edições consecutivas, por ordem do Corree-
dor-Geral, e deverá ser feita no prazo de 30 dias a contar da úItma
publicação.

Art. - Encerrada a inscrição, a comissão examinadora for-
mnulará es pontos, cuja lista será publicada 60 (lias antes do inicio das
Drovas.

Art.	Terminadas as prova, considerar-se-á classificado o
candidato que obtiver, no mínimo, a média ponderada 60 (sessenta).

Art. - O Corregedor remeterá ao Govêrno, a lista dos caildi-
(latos classificados, com as respectivas médias.

Art. 15 - Depois do	2.' do a rt. 33. acrescenta-se u seguinte

parágrafo:

§ 3. - O distribuidor enviará iiiriis:diiiente à Coregedoria
urna relação dos feitos tlistribu idus, Iiiefl(0fl0n(lO o titulo (lo feito,
o nome das partes e a (lata da distribuição".

Art. 16 - - A Lei n." 300 será publicada coar as modificações
introduzidas em seu texto, do qual farão parte, integrantes.

Art. 17 - A presente lei relroagerá à data da resolução do
Tribunal de Justiça, de 22 de novembro de 1950, revogadas as dis-
posições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de julho dc
1952.

JrSCELINO KtDITSCITEK DE OI.TvEmR.¼

Geraldo Skrrlirmçj
José Maria AlIçrr!ini

*
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TIAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Proposiç	de Lei a.' 889, que dispõe sôbre oEstatuto dos Func i onários Públicos Civis do Estado, vejo-rue na c.n-tingêiicja de opor-lhe veto parcial, atingindo o art. 42, o art. 114,
a alínea "d" do artigo 116, parte do artigo 104, os parágrafos 1.' e3.' do artigo 176, o artigo 185, parte do artigo 218, o parágrafo 4.'do artigo 220 e o itei 1V do artigo 257. Faço-o, atendendo a rele-
vantes motivos de interêsse público, que a - seguir enumero:

Nego, sanção ao artigo 42 da Proposição uma vez que o mesmo
vem afetar diretarnente a situação de muitos funcionários regular-
mente investidos nas diversas carreiras do serviço piihlico. A legis-lação atual já torna indi sp ensável para o ingresso em certas carreirasa apresentação de diploma corre spondente às atribui ções dos cargosdas mesmas constantes De sorte que essa situação estará inteiramentenormalizada, dentro em Poucotempo. O que não me parece razoávelé que funcionários nomeados quando a lei não continha essa cxi-g ncja venham agora, com a st i perveniência de urna situação destaordem, sofrer prejuízo considerável em sua carreira.

carreira. Corno um cri-tério geral da Admínistiaç0, já o Govêrno cogita de transferj i. paraoutras carreiras os funcionários que não possam dispor dessa habi -litação necessária Mas, rne5rn 0 assim, CStn1)e1ecc5e um período de
transição, que pode se prolongar durante alguns anos. O objetivo,
que teve o legislador ao propor esta norma, deverá ser i nteiramenteatingindo através das transferências de carreiras e da readaptação,de sorte que, ponderando os ilicoflveilielitcs de unia restrição, assimdrástica, parece-fie que o interêsse público constitui fundamento evi-dente para o veto à citar	disposição.

Veto o artigo 114, uma vez que a norma que com êle se pre-tende estabelecer ou careceria (te eficácia ou estaria 
procurando re-Solver antecipadameni,. urna solução que só cm casos concretos se

.
deveria adotar, com evidente prejuízo para a normal idade da adminis-tração A norma será, com efeito, ineficaz se considerarmos que elacoasta de unia lei ordinária, e os vencimentos rias furicionirjosfixados também em leis ordinárias, com fórra para revo gar as leisanteriores. Quer dizer: faltará a norma o caráter de
ananágio das (lispCsiCe5 Co11sttl1c j01f ,. e assim o legislarlor, com
fundamento na faculdade une lhe outorga o artigo 144 da Constitui-cão Mineira, poderia fixar era quotas diversas o aumento dos venci-
mentos dos funcionários em atividade e os proventos dos inativos.A própria lei que estabelecesse o aumento, em quotas desiguais,teria revogado a Citado norma do artisro 114 caso 

ViCSSCtar do Fstat	 ela a cons-Estatuto. Além disso, e se d eixá.ssenm0s p assar sem discussãoêste as pecto, que não deixa de ser relevante, haveria a ponderar amanifesta inconveniência de uma exigência dêsse gênio.

Andou av i sadanie ute o legislador constituinte em não acolhê-
la na Carta estadual, fixado à admInistração apenas o dever de,
quando aumentar os vencimeolos da atividade por motivo de alte-
ração do poder a rfai si ti' o da m oed s, aumentar tamli ém os proven-
tos da inatividade, iaas da forma que melhor consulte o interésse
público, e não de unia forma determinada, imperativa. A exigência
acarretaria para o Estado unia situação de constrangimento, poden-
do, inclusive, dificultar a concessão de qualquer alimento futuro.
dado o acréscimo considerável (105 Ôiius dela re'uItantes.

É claro que o Govêrno não está impedido de' conceder ao
inativos aumento da mesma proporção do que fôr deferido aos ser-
vidores em atividade. De nossa parte, quando procedemos ao úl-
timo reajustamento, achamos de justiça atribuir o mesmo aumento
• ambas as classes de funcionários. Mas o interêsse público está,
• nosso ver, em que não se estabeleça na lei ordinária norma geral
tendente a restringir a liberdade da administração na apreciação dos
problemas decorrentes dos eventuais reajustamentos rio funciona-
lismo.

Oponho veto à alínea "d" do artigo 110, que cogita da incor-
poração de quaisquer gratificações ao vencimento do funcionário,
para efeito de aposentadoria. Essa norma, pela sua redação defei-
tuosa e muito imprecisa, poderia originar não pequenas injustiças,
permitindo-se se estabeleça tratamento desigual com outras apo.sCfl-
tadorias tanibéni reguladas na lei.

A disposição se refere a quaisquer .rjratificuçóes, numa am-
plitude realmente perigosa. Assim é que, pela própria sistemática
rio Eslaluto, a reiimneração por serviços extraordinários se classi-
fica como gratificação. E seria, na verdade inadmissível que essas
gratificações se incorporassem aos venci uicntos para efeito de apo-
sentadoria cl ar] a :i SOl) recarga que isso representaria para o tesouro
estadual.

O objetivo do icgrslarior- parece-aio ter sido o de que quais-
quer grdtificaçãcs, desde que percebidas pelo funconório fz:in!er-
rupk.,acizlc, durante OS .5015 eflOS que precedem á aposeniadoria,
seriam incorporadas no vencimento para os efeitos desta. Nada mais
justo e mais coerente com o espírito do artigo III, aluiiea a, da Pro-
posição em Caie se instituiu êste reginle para a aposentadoria con
a gratificação de função ou vantagens da comissão, condicionando
se, entretanto, exprcssamen/e, a aquisição (li'te direito ao exercício
ininterrupto da função ou do cargo, desde que êsse exercício abranja
os seis anos anteriores à aposentadoria. Mdu,, quando se cogita de
instituir a vantage[n da alínea il, do artigo liii, não se disse expres-
samente ou com a clareza requerida pelo boa hermenutica do texto,
que só seriam incorporadas as gratificações percebidas, sem solução
de continuidade, durante os seis anos anteriores à aposentadoria.

1 --
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Isto pôsto, poderia entender-se que ditas gratificações se incorpo-ra ri ani IUCSLUO (JUa]i do i >c rcelj das parei altue II te, desde que nos seisanos anlerio4-e,s á aposcn1 . 2o do funcionúrjo O que evidencia anecessidade acautela.se o interêsse da administração pública. Por
outro lado, a Proj)osiç,o de lei do Estatuto configura uru sistema
em que é obrigatória a opção do funcionário entre as vantagens dafunção gratificada e as outras vantagens deferidas na a posentadoriade trinta anos. Ora, essa opção não foi estabelecida para caso de
incorporação das outras gratificações de que cogita a citada alínead, donde uma evidente liberalidade em favor dos beneficiários dedeterminadas gratificações, liberalidade que se recusa aos funcio-
nários investidos no exercício (Ia função gratificada.

Veto, igualmente, a cláusula final do artigo 164, que diz: "sal-
vo nos casos previstos na presente lei".

A manutenção dessa ressalva importaria na concessão gene-
ralizada da licença por prazo indeterminado, o que não seria admis-
sível. Além disso, d i Sl)oJIdO o enun c i ado principal do artigo 164
sôbre o prazo máximo de vinte e quatro meses para as licenças em
geral, a cláusula final, citada, induz à conclusão de que a Propo-
sição contém dispositivos expressos abrindo exceção àquele limite
de vinte e quatro meses, mas não hA tais dispositivos, não se justi-ficando, assim, também em fase da boa técnica legislativa, a refe-rida ressalva.

Nego sanção nos § § 1. e 3.' do artigo 176, por meio dos
quais se procurou fixar as condições de concessão de licença espe-
cial ao funcionário ciii virtude (te doença em Pessoa da família. E
que, Como veia previsto, o beneficio poderia resultar cm abuso, uma
vez que, Outorgado coma o vencimento ou remunel'ação integrais até
o sexto mês e daí por (]iflnte c.0111 

os descontos previstos nos itens1 e II tio § 3.1 , não deixaria de constituir exc essiva liberalidade,Contrária aos interêsses do erário público.
Já a concessão da licença no caso da doença de avós,

netos ou irmãos do funcionário poucas vêzes se justificaria
objetivamente, dados as COndições assistenciais da família
brasileira, asseguradas tantas vêzes pelo núcleo familiar, que
independe da ação de um só de seus elementos formadores.
Por Outro lado, se de difícil comprovação, por motivos de ordem
vária, a imprescjnçt ibiliciacle dessa assistência in d i vidual, ocorrerá
a toleráncia das regalias (lo \cncim('nto, remuneração e vantagem.
capazes de estimular o propósito de burla, por pane dos interessadosCru obter tiisfai, çi([ .,it il c li te tal licença Au-ih'uicia adniinistm'ativa
contra êsses propósitos fraudatórios que a espécie envolve, tem sido
ineficaz para preservar Os desgastes ilno(terudos cio Tesouro, nãoobstante o aparelhamento dos serviços médicos destinados ao coa-
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trôle da expedição de laudos a que se condiciona a concessão da
licenças, cru geral.

O interesse da administração leva-me a vetar o artigo 185 da
Proposição, uma vez que o mesmo está cm flagrante contradição não
só com outras normas do Estaluto, como ainda com a ordem natural
tias coisas. Creio que a redação cio referido artigo se deve a um
lapso, POIS o que seria explicável é que se vedasse a nomeação ou
a designação como substituto (te funcionário licenciado para tratar
de intelêsses particulares, e não que se recuse à administração, como
está no texto cru referência, a faculdade de substituir o funcionário
licenciado para tratar de interêsses particulares. A prevalecer esta
restrição, inúmeras dificuldades adviriam para o serviço público,
pois o funcionário licenciado para tratar (te interêsses particulares
podei ia ser titular de cargo isolado, mostrando-se indispensável dar-
lhe substituto, Acresce que o servidor licenciado, nesta hipótese,
não teria direito a perceber vencimento, de iiioclo que a substituição
não será i.i rigor, onerosa para o Estado. E é certo, sob outro aspecto,
que o instituto cia substituição acha-se, devidamente regulado no
capitulo próprio cio Estatuto, o qual aparelha convenientemnente a
administração para agir com segurança e cribi'io no tocante a esta
ordem de atos.

Veto, ainda, a cláusula final do artigo 218, que diz: "por mneo
de processo adniinistrativo", bem como o Parágrafo único do iimcsmo
artigo.

As normas em aprêço assumiriam caráter procrastinador da
ação punitiva do Estado contra seus funcionários, no caso de apli-
cação das penas de suspensão e multa previstas nos artigos 244 e
247 da Proposição. Não se harmoniza a instauração de complicado
processo administrativo, de conclusão as mais (Ias vêzes demorada,
com o interêssc da adminisi ração cru agir sem delongas na aplicação
dessas penalidades.

A constituição e funcionamento da comissão de proccso, corno
estão previstos na Proposição (artigos 221 a 223), poderiam inipli-
car a dispensa de funcionários úteis dos serviços de sua repartição
muitas vêzes desnecessária e onerosa quando se trata de apurar
as faltas a que se aplicam as penas de suspensão ou multa.

Dir-se-ia que, vetado parcialmente o artigo 218 tia Proposição
e seu parágrafo único, ficou o funcionário sem os indispensáveis
meios de defesa. Não creio se justifique êsse temor, urna vez que,
comportando regulamentação por decreto do Poder Executivo, a
matéria de aplicação de penas disciplinares poderá ser imediata-
mente fixada em todos os seus pormenores. Ainda, o direito de
petição abriga o funcionário contra possíveis injustiças prateadas
por seus superiores hierárquicos e a Cons[ituição do Estado o ga-
rante contra a pena de demissão, cuja aplicação se condiciona a
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resultado de processo administrativo cm que lhes é assegurado o
direito de ampla defesa.

Veto também, pelas mesmas razões (IC interêsses da adminis-
tração, o § 4•Q do artigo 220 da Proposicão, que veda a aplicaçãc
ao funcionário de qualquer uma das penalidades previstas no Ca-
pitulo próprio, independente da finalizacilo tio processo. Aliás, a
subsistência, na lei, do § 4. vetado, não só tornaria inoperante,
inócuo, o velo oposto i dãusrrla final do art. 218 e seu parágrafo
único, tornando sem efeito o objetivo visado, couro agravaria ainda
mais a aplicação do sistema punitivo instituído, condicionando à
conclusão de proceso adrnini;tratjvo a imposição da simples pena-
lidade de advertência ao funcionário.

Veto, finalmente, o itemn 1V do artigo 257, que veda ao fun-
cionário inativo, tanto o aposeutado corno o em disponibilidade,
aceitar procuração para cuidar de processos per'nte as repartições
públicas.

Êsscs funcionários encontram-se desvinculados do serviço pú-
blico, sem exercer nenhum cargo ou funç2o, e assim nenhuma razão
ponderável ocorre para que se lhes negue o direito (te exercer a
simples função de procurador. Dêste modo, êles não poderiam va-
ler-se de sua qualidade de funcionários para favorecer interêsses
de terceiros que tenham negócios a tratar COI!l as repartições pú-
blicas. Nem se lhes poderia censurar estarem se prevalecendo de
soa posição de funcionários para desempenhar tarefas estranhas ao
serviço público.

FIã também, o aspecto social e hitrnano a desaconselhar a acei-
tação de semneihante norma, sabido corno é que, dada a antiga legis-
lação relativa ao assunto, muitos aposentados Permaneceram cm si-
tuação precária, com veucmcnlos sensivelmente inferiores aos dos
funcionários em atividade. O cxercíio de procurrrtórios é um meio
honesto de prover á própria subsisténcia, em muitos casos.

Sc é perfeitamente comnpreensís'el que se vede ao funcionário
cru atividade representar alguém perante as repartições públicas
corno procurador, o mesmo não me parece ocorrer quanto aos ser-
vidores inativos, Ceia atuação, nesta hipótese, não os colocará cru
conflito com os intcrêssc.s das repartições públicas, a que compare-
cerem já como estranhos.

Palácio da Liberdade, cm Belo horizonte, 5 de julho de 1952.
JUSCELIN0 KUBITSC ImnK on OLIVEIRA

Governador do Estado de Minas Gerais.

*
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LEI N.9 869, DE 5 DE JULHO DE 1952

Dispõe sóbre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.' - Esta lei regula as condições do provimento dos
cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres e responsa-
bilidades dos funcionários civis do Estado.

Parágrafo único - As suas disposições aplicam-se igualmente
ao Ministério Público e ao Magistério.

Art. 2." - Funcionário público é a pessoa legalmente inves-
tida em cargo público.

Art. 3.° - Cargo público, para os efeitos dêste estatuto, é o
criado por lei cru número certo, cora a denominação própria e pago
pelos cofres do Estado.

Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos públicos obe-
decerão a padrões prêviamncute fixados em lei.

Art. 4•1 - Os cargos são de carreira ou isolados.
Parágrafo único São de carreira os que se integram em

classes e correspondem a urna profissão; isolados, os que não se po-
deni integrar em classes e correspondem a certa e determinada
função.

Art. 5." - Classe é um agrupamento de cargos da mesma pro-
fissão e de igual padrão de vencimento.

Art 6. -- Carreira é um conjunto de classes da mesma pro-
fissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos.

Art. 7." - As atribuições de cada carreira serão definidas
cru regulamento.

Parágrafo único - Respeitada essa regulamentação, as atri-
buições inerentes a uma carreira podem ser cometidas, indistinta-
mente, aos funcionários de suas diferentes classes.

Art. 8." -- Quadro é uni conjunto de carreiras, de cargos
Isolados e de funções gratificadas.

Art. 9.' - Não haverá equivalência entre as diferentes
carreiras, nem entre cargos isolados ou funções gratificadas.

1	 .
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TITULO 1

Do Provimento

CAPITULO 1

Disposições Gerais

Art. 10	Os cargos públicos são acessíveis a todos os
brasileiros, observados os requisitos que a lei estabelecer.

Parágrafo único -- Os cargos de carreira serão de provi-
mento efetivo; os isolados, de provimento efetivo ou em comissão.
segundo a lei que os criar.

Art. 11 - Compete ao Governador (lo Estado prover, na
forma da lei e com as ressalvas estatuídas na Constituição, os
cargos públicos estaduais.

Ari. 12 - Os cargos p(bI iros são providos por:
1	Nomeação;
II - Promoção;
111 - Transferência;
IV	Reintegração;
V -- Readmissão;
VI	Reversão;
VII	Aproveitaznen lo.
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CAPITULO II

Da nomeação

.SEÇÃO 1

Disposições gerais

Art. 14 - As nomeações serão feitas:

1 •- cm caráter efelivo, (JU:u)dO se tratar de cargo de carreira
ou isolado que, por lei, assim devo ser provido;

II - em comissão, quando se tratar (te cargo isolado que,
em virtude de lei, assim deva ser provido;

III -- interinamente em cargo vago de classe inicial de
carreira, ou cm cargo isolado de provimento efetivo, para o qual
não haja candidato legalmente habilitado;

IV -- cio substituição no impedimento legal ou temporário
de ocupante de cargo isolado de provimento efetivo ou era comissão;

Parágrafo único O funcionário efetivo poderá, no inte-
rêsse da administração, ser comissionado em outro cargo, Sem
perda daquele (te que é titular, desde que não se trate (te cargo
intermediário ou final de carreira

Art. 15 - É vedada a noiueaçiio de candidato habilitado
em concurso aJ)ÓS a expiração do prazo (te sua validade.

SEÇÃo II

Art. 13 - -. Só l)odcrá ser Provido em cargo público quem
satisfizer OS seguintes rcquisitos:

1	ser brasileiro;
II	ter completado dezoito anos de idade;
III - haver Cumprido as obrigações militares fixadas em lei;
IV -- - estar em gôzo dos direitos políticos;
V	ter boa conduta;

Vi - gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica;
VII ter-se habilitI(lo présdarueite rui concurso, salvo

quando se tratar de cargos isolados para os quais não haja essa
exigência;

Ic VIII -- ter atendido is condições espec iais prescritas para
determinados cargos ou carreiras.

Parágrafo único	Não poderá ser investido cm cargo inicial
de carreira a pessoa que contar mais de 40 anos de idade.

ot<.

Dos concursos

Art. 16 --A primeira investidura em cargo de carreira e
cmii outros que a lei deternunar efetuar-se-á mediante concurso,
precedida de inspeção de saúde.

Parágrafo único --- Os concursos serão de provas e, subsidià-
ri uniezite, de títulos.

Art. 17 --- Os limites de idade para a inscrição em concurso
e o prazo de validade dêste serão fixados, de acôrdo com a natu-
reza (Ias atribuições da carreira ou cargo, na conformidade das
leis e regulamnentos e das instruções respectivas, quando fôr o caso.

Art. 18 -- Não ficarão sujeitos a limites de idade, para
inscrição cru concurso e nomeação, os ocupantes de cargos efetivos
ou funções públicas estaduais.

Art. 19 -- Os concursos deverão realizar-se dentro dos seis
meses seguintes no encerramento das respectivas Inscrições.

Parágrafo único - Realizado o concurso será expedido, pelo
órgão competente, o certificado de habilitação.

-
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SEÇÃO III
	

1
Da interinidade

Art. 20 Tratando-se de vaga em classe inicial de carreira
ou em cargo isolado de provimento efetivo, poderá ser feito o
precnchimeiito em caráter interino, enquanto não houver candidato
habilitado em concurso, atendido o disposto nos itens 1, III, V,
VI e VIII do art. 13 e no § 5.' dêste artigo.

§ 1.' - O exercício interino de cargo cujo provimento
depende de concurso não isenta dessa exigência, para nomeação
efetiva, o seu ocupante, qualquer que seja o tempo de serviço.

§ 2,' - Todo aquêle que ocupar interinamente cargo, cujo
provimento efetivo dependa de habilitação em concurso, será ins-
crito, "ex-officio", no primeiro que se realizar para cargos de
respectiva profissão.

§ 3.' A aprovação da inscrição dependerá da satisfação,
por parte do interino, das exigências estabelecidas para o concurso.

§ 4.' - Aprovadas as inscrições, serão exonerados os inte-
rinos que tiverem deixado de cumprir o disposto no parágrafo
anterior.

5, - Após o encerramento das inscrições do concurso,
não serão feitas nomeações em caráter interino.

§ 6. - Homologado o concurso, considerar-se-ão exonerados,
automáticamente, todos os interinos.

Art. 21 - Qualquer cargo público vago, cuja investidura-
dependa de concurso não poderá ser exercido interinamente por
mais dc um ano.

Art. 22 - Perderá a estabilidade o funcionário que tomar
posse em cargo para o qual tenha sido nomeado interinamente,

SEÇÃO IV

Do esktgio probatório

Art. 23 - Estágio probatório ó o período de dois anos de
efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso,
e de cinco anos para os demais casos.

§ 1.' - No período de estágio apurar-se-ão os seguintes
requisitos:

1 - ido cidade moral;
II - assiduidade;
111 - disciplina;
IV - eficiência.
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§ 2.' Não ficará sujeito a novo estágio probatório o

funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver
adquirido estabilidade cm virtude de qualquer prescrição legal.

§ 3.' - Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de
merecimento ao Sei-viço de Pessoal, o diretor da repartição ou
serviço em que sirva o funcionário, sujeito ao estágio probatório,
quatro meses antes da terminação dêste, informará reservadamente
ao Órgão (te Pessoal sõbre o funcionário, tendo ciii vista os requi-
sitos enumerados nos itens 1 a IV (lêste artigo.

4.' - Em seguida, o Órgão de Pessoal formulará parecer
escrito, opinando sôbre o merecimento do estagiário em relação
a cada um dos requisitos e concluindo, a favor ou contra a con-
firmação.

§ 5.' - Dêsse parecer, se contrário à confirmação, será
dada vista ao estagiário pelo prazo de cinco dias.

§ 6.' - Se o despacho do Governador do Estado fôr favo-
rável à permanência do funcionário, a confirmação não dependerá
di' qualquer novo ato.

§ 7.' - A apuração dos requisitas de que trata êste artigo
deverá	i'oue. m-se (te modo que a exoneração do funcionário
pOSSO sei f,i	1 A de Lui lo o período (te estágio.

SEÇÃO V

Da Substituição

Art. 24 -- Haverei substituição no impedimento do ocupante
ite cargo isolado, de provimento efetivo ou cmii comissão, e de
função gratificada.

Art. 25 - A substituição será automática ou dependerá de
ato da administração.

§ 1.' -- A substituição automática será gratuita; quando,
porém, exceder de trinta dias será rCmuflCVa(la e por todo o período.

§	.' -- A substituição remimuncrada dependerá de ato da
autoridade competente pira nomear ou designar.

§ 3.' O substituto perderá, durante o tempo da substi-
tuição, o vencimento ou remuneração do cargo de que fôr ocupante
efetivo, salvo no caso de função gratificada e opção.

CAPITULO III

Da Promoção

Art. 26 - As promoções obedecerão ao critério de anti-
güidade de classe e ao de merecimento alternada mente, sendo a
primeira sempre pelo critério de antigüidade.
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§ 1.'	O critério a que obedecer a promoção deverá vir ex-

presso no decreto respectivo.
2.' - Suiiente se dará promoção de uma classe à imediata-

mente superior.
Art. 27 - A promoção por antiguidade recairá no funcio-

nário mais antigo na classe.
Art. 28 - A promoção por merecimento recairá no funcio-

nário de maior mérito, segundo dados objetivos apurados na forma
do regulamento.

Ari. 29 Não poderá ser promovido, inclusive à classe fi-
nal de carteira o funcionário que não tenha o interstício de sete-
centos e trinta dias de efetivo exercício na classe.

Parágrafo único Na hipócse de não haver funcionário com
intersticio poderá a promoção, por mereclitiento recair no que coa-
lar pelo nleaos trezentos e sessen La e cinco dias de efetivo exercício
na classe.

Art. 30 - O merecimento será apurado, objetivamente, se-
gundo condições definidas em regulamento.

Parágrafo único -- O merecimento é adquirido na classe:
promOvIdo o funcionário, recomeçará a apuração de merecimento
a contar do ingresso na nova classe.

Art. 31 - A antigüidade de classe será determinada pelo
tempo de efetivo exercício do funcionário na classe a que pertencer.

1.' Quando houver fus.o de classes, o funcionário co.i-
tarA na nova classe taIul)tn a na ti:4üidade que trouxer da anterior.

2.' -- No caso (Lo parágrafo precedente, serão promovidos,
em primeiro lugar, os fuitcioiiários que criou ocupantes dos cargos
da classe superior, obe(lcecndo-se o mesmo critério cm ordem de-
crescente.	 -

§ 3.' ---- O funcionário, exonerado na forma do § 6. 1, do art.
20, que fôr nomeado em virtude de habilitação no mesmo concurso,
contará, como antigüidade de classe o tempo de efetivo exercício
na interinidade.

Art. 32 - A antigüidade de classe no caso de transferência,
a pedido, ou por permuta, será contada da data em que o funcio-
nário entrar cm exercício na nova classe.

Parágrafo único - Se a transferência ocorrer "ex-officio",
no interêsse da administração, serão levados em conta o. tempo de
efetivo exercício e o merecimento na classe a que pertencia.

Art. 33 - Na classificação por antiguidade, quando ocorrer
empate no tempo de classe, terá preferência, sucessivamente:
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o fun ci oná rio mais antigo na carreira
o mais antigo no Serviço Público Estadual;
• que tiver maior tempo (.c serviço público;
o funcionário casado ou viúvo que tiver maior número

de filhos;
e) • casado;
1) • solteiro que tiver filho reconhecidos;
g) o mais idoso.

Art. 34	No caso de igualdade de merecimento odotar-se-á
como fator de desempate, sucessivamente:

a) o fato de ter o funcionário participado em operação de
guerra;

b) • funcionário mais antigo na classe;
c) • funcionário mais antigo na carreira;
d) • mais antigo no Serviço Público Estadual;
e) • que tiver maior tempo de serviço público;
f) j funcionário casado ou viúvo que tiver maior número

de filhos;
g) • casado;
li) • solteiro que tiver filhos reconhecidos;
i) o mais idoso.

Art. 35 Não semão considerados, para efeito dos arts. 33
e 34, os filhos maiores e os que exerçam qualquer atividade remu-
nerada pública ou privada.

Parágrafo único - Também não será considerado para o
mesmo efeito o estado de casado, desde que ambos os cônjuges se-
jam servidores públicos.

Art. 36	O tempo de exercício para verificação de anti-
güidade de classe será apurado sunente em dias.

Art. 37 - As promoções serão processalhis e realizadas em
época fixadas eta regulaniemilo.

Art. 38 - O funcionário suspenso poderá ser promovido,
mas a promoção ficará sem efeito, se verificada a procedência da
penalidade aplicada.

Parágrafo único - Na hipótese dêste artigo, o funcionário só
perceberá o vencimento correspondente à nova classe quando tor-
nada sem efeito a penalidade aplicada, caso em que a promoçãc
surtirá efeito a partir da data de sua publicação.

Art. 39 - Será declarado sem efeito em beneficio daquele
a quem cabia de direiLo, a promoção, o decreto que promover inde-
vidamente o funcionário,

'1
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-• O funcionário promovido indevidamente não ficará
obrigado a restituir o que a mais houver recebido,

§ 2.' - O funcionário, a quem cabia a promoção será inde-
nizado da diferença de vencimento ou remuneração a que tiver di-
reito, ficando essa indenização a cargo de quem, colnprovadamente,
tenha ocasionado a indevida promoção.

Art. 40 - Os funcionários que demonstrarem parcialidade
no julgamento do merecimento serão punidos disciplinarraente pela
autoridade a que estiverem subordinados.

Art. 41	A promoção de funcionário em exercício de man-
dato legislativo só se poderá fazer por antigüidadc.

Art. 42 - VETADO.
Art. 43 - Na apuração de antigüidade e merecimento, só se-

rão observados os critérios estabelecidos nesta lei e no regulamento
de promoções, não devendo ser considerados, em hipótese alguma,
os pedidos de promoções feito pelo funcionário OU por alguém a
seu rôgo.

Parágrafo único - Não se compreendem neste artigo os re-
cursos interpostos pelo funcionário relativamente a apuração de
antigüidade OU merecimento.

CAPITULO IV

Da Trans! erén eia

Art. 44 - O funcionário poderá ser transferido:

1 - de uma para outra carreira;
II - de um cargo isolado, de provimento efetivo e que exija

concurso, para outro de carreira;
III - de uru cargo de carreira para outro isolado, de pro-

vimento efetivo;
IV - de um cargo isolado, de provimento efetivo, para outro

da mesma natureza.
Ari 45 As traiu;ferências, de qualquer natureza, serão

feitas a pedido do funcionário, atendida a conveniénLia do serviço
ou "(,x-o[ficio" respeitada sempre a habilitação profissional,

§ 1,' - A transferência a pedido para o cargo de carreira só
poderá ser feita para vaga que tenha de ser provida niediante pro-
moção por merecimento.

§ 2.' - As transferências para cargos de carreira não pode-
rão exceder de um têrço dos cargos de cada classe e só poderão ser
efetuadas no mês seguinte ao fixado para as promoções.
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Art. 4 - A transferência só poderá ser feita para cargo do
mesmo padrão de vencimento ou igual remuneração, salvo nos cas
dos itens III e IV do art. 44, quando a transferência a pedido po-
derá dar-se para cargo de padrão de vencimento inferior.

Art. 47 - A transferência "cx-officio", no interêsse da admi-
nistração, será feita mediante proposta do Secretário de Estado ou
Chefe do departamento autônomo.

Art. 48 - O interstício para a transferência será de 305 dias
na classe e no cargo isolado.

CAPITULO V

Da Permuta

Art. 49 - A transferência e a remoção por permuta serão
processadas a pedido escrito de ambos os interessados e de acôrdo
com o prescrito no Capítulo IV dêsse Título e no Titulo II.

Parágrafo único - Tratando-se de permuta entre titulares
de cargos isolados, não será obrigatória a regra instituída no artigo
46.

CAPITULO VI

Da Reintegração

Art. 50 - A reintegração, que decorrerá de decisão admi-
nistrativa ou sentença judiciária passada em julgado, é o ato pelo
qual o funcionário demitido reingressa no serviço público, com
ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento.

§ 1.' - A reintegração será feita no cargo anteriormente ocu-
pado se êsse houver sido transformado, no cargo resultante da trans-
formação; e, se provido ou extinto, em cargo de natureza, venci-
mento ou remuneração equivalentes, respeitada a habilitação pro-
fissional

§ 2. - Não sendo possível fazei' a reintegração pela forma
prescrita no parágrafo anterior, será o ex-funcionário pôsto em dis-
ponibilidade no cargo que exercia, com provento igual ao venci-
mento ou remuneração.

§ 3,9 - O funcionário reintegrado será submetido a inspeção
médica; verificada a incapacidade será aposentado no cargo em
que houver sido reintegrado.
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CAPITULO VII

Da Readrnfssdo

Art. 51 - Readmissão é o ato pelo qual o funcionário denii-
lido ou exonerado reingressa no serviço público sem direito a res-
sarcimento de prejuízos, assegurado, apenas, a contagem de tempo
'1e serviço em cargos anteriores, para efeito de aposentadoria e dis-
ponibilidade.

Parágrafo único - Em nenhum caso poderá efetuar-se i e-
admissão sem queque mediante inspeção médica, fique provada a capa-
cidade para o exercício da função.

Art. 52 - O ex-funcionário poderá ser readmitido, quando
ficar apurado, em processo, que não mais subsistem os motivos
determinantes de sua demissão ou verificado que não há incove-
fliêneia para o serviço público, quando a exoneração se tenha pro-
cessado a pedido.

Art. 53 - A readmissão, que se entenderá como nova a(I1ui:-
são, far-se-á de preferência no cardo anteriormente exercido pelo
ex-funcionário ou cm outro equivalente, respeitada a habilitação
profissional e as condições que a lei fixar para o provimento.

Parágrafo único - A readmissão eia cargo de carreira de-
penderá da existência de vaga que deva ser prcenc" 1 'la niediantc
promoco por merecimento.

CAPITULO VIII

Da Reversão

Art. 54 - Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingresse
no serviço público, após verificação, eni processo, de que não sub-
sistem os motivos determinantes da aposentadoria.

§ l. -- A reversão far-se-á a pedido ou "cx-officio",
§ 2.1 - O aposentado não poderá reverter á atividade se con-

tar mais de cinqüenta e cinco anos de idade.
§ 3. -- Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão, seio

que iedianIc inspeção nir1ica, fique provada a capacidade para o
exercício da função.

§ 4. - Será cassada a aposentadoria do funcionário que re-
verter e não tornar posse e entrar em exercício dentro dos prazo;
legais.

Art. 55	A reversão far-se-á de preferência, no mesmo
cargo.

§ I. - A reversão "ex-offício" não poderá verificar-se em

cargo de vencimento ou remuneração LnfeIior ao provento da ina-
tividade.

§ 2.' - A reversão ao cargo de carreira depende rá da exis-

tência da vaga que deva ser preenchida mediante promoção por
merecimento.

Art. 56 - A reversão dará direito para nova aposentadoria,
â cofltae1ii de teilipO em que o funcionário estêve aposentado.

CAI'IÏULU IX

Do apioveilwneillo

Art. 57 -- AprovcitauiefltO é o icingres.so no serviço público
do funcionário eia disponibilidade.

Art. 58 - Será obrigatóiio o ap oveitainento do funcionário
estável em cargo, de natureza e vtnciiiiciitOs OU ieiliUfleraÇaO C0fl1

pativeis com o anterioiiiieiite ocupado.

Parágrafo único - - o aproveitamento dependera de prova de
capacidade mediante inspeção jitúdicu.

Art. 59 -- Havendo ,,ai, de uni concorrente a mesma vaga
terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de
empate, o de maior tempo (te ser' iço publico.

Art. 60 - Será tornado scill efeito o aproveitamento e cas-
sada a disponibilidade se o funcionário não tornar posse no prazo
legal, salvo caso de doença coiiipioviula ciii inspenção médica.

Parágrafo único --- Provada u incapacidade definitiva em ins-
peção médica, será decretada a aposentadoria.

CAPITULO X
	

EL
Dos aios coa ipleai enliires

SECÇÃO 1

Da posse

Art. 61 -- Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou
em função gratificada.

Parágrafo único - Não haverá posse nos casos de promoção,
remoção, designação para o desempenho de função não gratificada
e reintegração.	 -

ASSEMEtJ LE 3L. 1

RitiLIOTEÇA
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Art. 62 - São competentes para dar posse:
1 - O Governador do Estado;

	II	Os Secretários de Estado;

	

111	Os Diretores de De partanieii 5 diretamente subordiaa-dos ao Governador;
XV - as demais autoridades designadas em regulamentos.
Art. 63	A posse verifjcai'-se	inedjajije a lavratura de ura

têrmo que, assinado, lida autoridade que a der e pelo funcionário,
será arquivado no órgão de pessoal da respectiva Repartição, de-
Pois dos competentes registros.

Parágrafo único -- O funcionário prestará, no ato da posse,
função.
o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo ou da

Art. 64 - A Posse poderá ser tomaria por p rocuração, quan-
do se tratar de funcionário ausente do Estado, cru missão do Go-
Vér-no, ou cru casos especiais, a critério da autoridade competente.

Art. 6ã - A autoridade que (ter posse deverá verificar, sobpena de ser p
essoalmente responsabilizada, se foram satisfeitas as

Condições estabelecidas no art. 13 e as especiais fixul 3 cm lei ouregulamento, para a investidura no cargo ou na função.
Art. 66 - A posse deverá verificar-se ao prazo de trinta dias,contados da data da publicação do decreto rio órgão oficial.§ l. 185 prazo poderá ser prorrogado, por Outros trintadias, mediante solicitação CSCrta e fundamentada no interessado edespacho da autoridade 

c"11)etente pura dar posse.
§ 2.' - Se a posse nQ se der dentro cio prazo inicial e no daprorrogação, será tornada sem efeito, por' decreto, a nomeação.

SECÇÃO II

Da fiança

Art. 67 - O exercício do cargo cujo p rovimento, por pres-crição legal ou regulinien far, exija fiança, dependerá da préviapres tação desta,

	

§ 1.9	fiança poderá ser prestado:
1 - em dinheiro;
lI -- em títulos da dívida pública;
111 - em apólices de seguro de fidelidade funcional, emitidaspor institutos oficiais ou companhias l egalmente autorizadas.2.9 - No poderá ser autorizado o levantamento da fiançaantes de tornadas as contas do funcionário
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SECÇÃO 111

Do exercicio

Art. 68 - O início, a interrupção e o reinicio do exercício
serão registrados no assentamento individual do funcionário.

Parágrafo único - O inicio do exercício e as alterações que
neste ocorrerem serão comunicados, pelo chefe da repartição ou
serviço em que estiver lotado o funcionário, ao respectivo serviço de
pessoal e às autoridades, a quero caiba tomar conhecimento.

Art. 69 - O chefe da repartição ou do serviço para que fôr
designado o funcionário é a autoridade competente para dar -lhe
exercício.

Art. 70 - O exercício de cargo ou da função terá inicio den-
tro do prazo de trinta dias, contados:

1 - da data da publicação oficial do aio, nos casos de DI'o-
moção, remoção, reintegração e designação pala função gratificada;

II - da data da posse, nos demais casos.
§ 1.' - Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorro

gados, por solicitação do interessado e a juízo da autoridade comp eo

tente, desde que a prorrogaçiie não exceda a trinta dias.
§ 2.' - No caso de remoção e transferência, o prazo inicial

cara o funcionário em férias ou licenciado, exceto rio caso de li-
cença para tratar de inter'êsses particulares, será contado da data
em que voltar ao serviço.

Art. 71 -- O funcionário nomeado deverá ter exercício na
rpartição cuja lotação houver vaga.

Parágrafo único - O funcionário promovido poderá conti-
nuar em exercido na repartição cmii que estiver servindo.

Art. 72 - Nenhum funcionário poderá ter exercício cmii ser-
viço ou repartição diferente daquele era que estiver lotado, salvo os
casos previstos neste Estatuto ou prévia autorização do Governador
do Estado.

Parágrafo único - Nesta última hipótese, o afastamento do
funcionário só será permitido para fira determinado e por prazo
certo.

Art. 73 - Entende -se por lotação o número de funcionários
de cada carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em
cada repartição ou serviço.

Art. 74 - O funcionário deverá apresentar ao órgão com-
petente, após ter tornado posse e antes de entrar em exercício, os
elementos necessários a abertura do assentamento individual.

^, ^:_ "1



- 37 -

- -

Art. 75 - O número de dias que o funcionário gastar , em
viagem para entrar cm exercício será considerado, para todos os
efeitos, como de efetivo exercício.

Parágrafo únicG - Esse período de trânsito será contado da
data do desligamento do funcionário.

Art. 76 - Nenhum funcionário poderá ausentar-se do Estado,
para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ânus para
os cofres públicos, sem autorização ou designação expressa do Go-
vernador do Estado.

Art. 77 - O funcionário designado para estudo ou aperfei-
çoamento fora do Estado, com ónus para os cofres dêste, ficará
obrigado a prestar serviços pelo menos por mais três anos.

Parágrafo único Não cumprida essa obrigação indenizará
os cofres públicos da importância despendida pelo Estado com o
custeio da viagem de estudo ou aperfeiçoamento.

Art. 78 - Salvo casos de absoluta conveniência, a juizo do
Governador do Estado, nenhum funcionário poderá permanecer por
mais de quatro anos em missão fora (lo Estado, nem exercer outra
senão depois de decorridos quatro anos de serviço efetivo no Esta-
do, contados da data do regresso.

Art. 79 - O funcionário efetivo prêso preventivatoente, pro-
nunciado por crime comum ou funcional, ou condenado por crime
inafiançável em processo no qual não haja pronúncia será conside-
rado afastado do exercício, até condenação ou absolvição, passada
cm julgado.

Parágrafo único - No caso de condenação, e se esta não fõr
de natureza que determine a demissão do funcionário, será o mesmo
afastado, na forma dêste artigo, a partir da decisão definitiva, até
o cumprimento total da pena, com direito apenas, a um têrço do
vencimento ou remuneração.

TITULO II

Da remoção

Art. 80	A remoção, que se processará a pedido do funcio-
nário ou "ex-officio", dar-se-á:

1 - de uma para outra repartição ou serviço;
II - de um para outro órgão de repartição, ou serviço.

§ l.	A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação
de cada repartição ou serviço.

§ 2.' A autoridade competente para ordenar a remoção será
aquela a que estiverem subordinados os órgãos, ou as repartições
ou serviços entre os quais ela se faz.

§ 3.' - Ficam asseguradas à professôra primária casada com

servidor federal, estadual e Militar as garantias previstas pela Lei
a.' 814, de 14112151.

TITULO III

Da readaptação

Art. 81 - Dar-se-á readaptaÇão

a) nos casos de perda de capacidade funcional decorrente
da modificação do estado físico ou das condições de saúde do fun-
cionário, que não justifiquem a aposentadoria;

b) nos casos de desajustamento funcional no exercício das
atribuições do cargo isolado de que fôr titular o funcionário ou da
carreira a que pertencer.

Art. 82 - A readaptação prevista na alínea "a", do artigo
anterior, verificar-se-á mediante atribuições de novos encargos ao
funcionário compatíveis com a sua condição física e estado de saú-
de atuais.

Art. 83 - Far-se-á a readaptação prevista na alínea "b" do
art. 81:

1) pelo cometimento de novos encargos ao funcionário, res-
peitidas as atribuições inerentes ao cargo isolado ou à carreira a
que pertencer, quando se verificar uma das seguintes causas:

a) o nível mental ou intelectual do funcionário não corres-
ponder às exigências da função que esteja desempenhando;

b)a função atribuída ao funcionário não corresponder aos
seus pendores vocacionais.

II) Por transferência, a juízo da administração, nos casos

de:

a) não ser possível verificar-se a readaptação na forma do
item anterior;

b) não possuir o funcionário habilitação profissional exi-
gida em lei para o exercício do cargo de que fôr titular;

e) ser o funcionário portador de diploma de escola supe-
rior devidamente legalizado, de título ou certificado de conclusão
de curso científico ou prático instituído em lei e estar ema exercido

j
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de cargo isolado ou de carreira, cujas atribuições não correspon-
dam aos seus pendores vocacionais, tendo-se cru vista a especiali-
zação.

Art. 84 - A readaptação de que trata o itein II, do artigo an-
terior, poderá ser feita para cargo de padrão de vencimento supe-
rior ao daquele que ocupar o funcionário, verificado que o desajus-
tamento funcional decorre de exercício de atribuições de nível in-
telectual menos elevado.

§ l.° - Quando o vencimento do readaptando fõr inferior ao
de cargo inicial da carreira para a qual deva ser transferido, só po-
derá haver readaptação para cargo dessa classe inicial.

§ 2.' Se a readaptação tiver que ser feita para classe inter-
mediária de carreira, só haverá transferência para cargo de igual
Padrão de vencimento.

§ 3.' - No caso de que trata o parágrafo anterior, a readap-
tação só poderá ser feita na vaga que deva ser provida pelo critério
de merecimento.

Art. 83 - A readaptaçãõ por transferência só poderá ser
feita mediante rigorosa verificação da capacidade intelectual do
readaptando.

Art. 86 - A readaptação será sempre "ex-officio" e se fará
nos têrmos do regulamento próprio.

TITULO 1V

Do Tempo de Serviço

Art. 87 - A apuração do tempo de serviço, para efeito de
aposentadoria, promoção e adicionais, será feita em dias.

§ 1.' - Serão computados os dias de efetivo exercício, à
vista de documentação própria que comprove a freqüência, espe-
cialmente livro de ponto e fôlha de pagamento.

§ 2.' - Para efeito de aposentadoria e adicionais, o número
de dias será convei tido cm anos, considerados sempre êstes como de
trezentos e sessenta e cinco dias.

§ 3.' - Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior,
os dias restantes até cento e oitenta e dois não serão computados,
arredondando-se para um ano quando excederem êsse número.

Art. 88 - Serão considerados de efetivo exercício para os
efeitos do artigo anterior os dias em que o funcionário estiver afas-
tado do serviço em virtude de:
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1 - Férias e férias-prêmio;
11 - casamento, até oito dias;
III - luto pelo falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e

irmão até oito dias;
1V - exercício de outro cargo estadual, de provimento em

comissão;
V - convocação para serviço militar;
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII - exercício de funções de govêrno ou administração

em qualquer parte do território estadual, por nomeação do Gover-
nador do Estado;

VIII - exercício de funções de govêrno ou admninisiração em
qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente
da República;

IX - desempenho de mandato efetivo federal, estadual ou
municipal;

X - licença ao funcionário acidentado cmii serviço ou atacado
de doença profissional;

XI - licença á funcionária gestan[c;
XII - missão ou estudo de interêsse da adniinistraç:io, noutros

pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o afasta-
mento houver sido expressainente autorizado pelo Governador do
Estado.

Parágrafo único -. Para efeito de promoção por antigüidade,
computar-se-á, como de efetivo exercício, o período de licença para
tratamento de saúde.

Art. 89 - Na contagem de tempo para os efeitos de apo-
sentadoria e adicionais, computar-se-á integralmente.

a) tempo de serviço público prestado à União, aos Estados,
aos municípios e às entidades autárquicas;

b) o período de serviço ativo no Exército, na Armada,
nas F'õrças Aéreas e nas auxiliares, prestado durante a paz, compu-
tando-se pelo dõbro o tempo em operaçôes de guerra;

e) o número de dias ciii que o funcionário houver traba-
lhado como exrranunierário ou sob outra qualquer forma de admis-
são, desde que remunerado pelos cofres públicos;

d) o período cm que o funcionário estêve afastado para tia-
lamento de saúde;

e) o período cm que o funcionário tiver tle;empcnhado,
mediante autorização do Govêrno do Estado, cargos ou funções fede-
rais, estaduais ou municipais
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f) o tempo de serviço prestado, pelo funcionário, mediante
a autorização do Govêrno do Estado, às organizações autárquicas e
paraestatais;

g) o período de trabalho prestado a Instituição de caráter
privado que tiver sido transformada cm estabelecimento de serviço
público;

li) o período relativo à disponibilidade.
Parágrafo único - O tempo de serviço a que se referem

as alíneas "e" e "f" será computado à vista de certidão passada
Pela autoridade competente.

Art. 90 - É vedado a acumulação de tempo de serviço sirnul-
tãneatnente prestado, em dois ou mais cargos ou funções, à União,
aos Estado, aos Municípios e às autarquias.

Art. 91 - Para nenhum efeito será computado o tempo
de serviço gratuito, salvo o prestado a título de aprendizado em
serviço público.

TÍTULO V

Da Freqféncj 1 e do f!orerio

Art. 92 - O expediente normal das Repartições Públicas será
estabelecido pelo Govêrno, em decreto, no qual a determinará o
número de horas de trabalho normal para os diversos cargos e
funções.

Ci funcionário deverá permanecei na repartiçãc
durante as horas do trabalho ordinário e as do expediente.

Parágrafo único -- O disposto no presente artigo aplica-se,
igualmente, aos funcionários investi do, tia t'areo Ou moção dechefia.

Art. 94 - A freqüência será apurada por meio do ponto.
Art. 95 - Ponto é O registro pelo qual se V erificarão, diària-mente, as entradas e saidas dos funcionários cio serviço.
§ 1' - Nos registros de ponto deverão ser anç; -( (loS todos oselementos necessários da freqüência.
§ 2' -- Salvo nos casos expresstjxien previstos em lei ou

regulamento ã vedado dispensai- o funcionário de registro de ponto e
abonai- faltas ao serviço.

Art. 96 - O Período de trabalho poderá ser antecipado ou
prorrogado para tôcla repartição ou parte, conforme a necessidade
do serviço.

Parágrafo único No caso de antecipação ou prorrogação
dêsse período, seri ren!uI1ciJ(to o tr:i lialho extraordinário naforma estabelecida no Capítulo VII do Titulo VII.
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Art. 97 - Nos dias úteis, só por determinação do Governador
do Estado poderão deixar de funcionar as Repartições Públicas, ou
ser suspensos os seus trabalhos, em todo ou em parte.

Art. 98 - Para efeito (te pagamento, apurar-se-á a freqüência
do seguinte modo:

1 - pelo ponto:
II -- pela forma que fôi cIcIei rumada, quanto aos funcionários

não sujeitos a ponto.
Parágrafo único - haverá uni boletim padronizado para a

comunicação da freqüência.

Art . 99 -- O funcionário perderá:
1 - o vencimento ou relrlUncraçii(} do dia, se não compare-

cer ao serviço:
cliii quinto (lo vencimento ou remuneração, quando com-

parecer depois da hora marcada para inicio do expediente, até 55

minutos;
111 - o vencimento ou 1cllluucração do dia, quando coalpa-

recer na repartição sem a observôticia do limite horário estabelecido
no item anterior;

IV	quatro quintos do vencimento ou remuneração, quando
se retirar da repartição no fim cia segunda hora do expediente;

V -- três quintos do vencimento ou remuneração, quando se
retirar no perio(lo conuprecndi(lo entre o princípio e o fim da ter-
ceira hora dc cxpe(hiCtitU

VI --- dois quintos do vencimento ou remuneração, quando
se retirar rio períOdO compreendido entre o princípio e o tini da
quarta hora;

VII -. - uni quinto do vcnciiiiciito ou remuneração, quando se
retirar do princípio (Ia quinta hora eia diante.

Art. 100 - No caso de falhas sucessivas, serão coiimputados,
para efeito de tlesCOiiLOS, Os domingos e feriados intercalados.

Art. 101 - O funcionário que, por motivo de moléstia grave
ou a súbita, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer
pronta comunicação do fato, por escrito ou por alguém a seu rôgo,
ao chefe direto, cabendo a êste mandar examiná-lo, imediatamente,
na forma cio Regulamento.

Art. 102 - Aos funcionários que sejam estudantes será possi-
bilitada, nos têrinos dos regulamentos, tolerância quanto ao com-
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parecimento normal do expediente da repartição, obedecidas as
seguintes condições:

a) deverá o interessado apresentar, ao órgão de pessoal
respectivo, atestado fornecido pela Secretaria do Instituto de Ensino
comprovando ser aluno do mesmo e declarando qual o horário das
aulas;

ii) apresentará o interessado, mensalmente, atestado defreqüência às aulas, fornecido pela aludida Secretaria da escola;
C ) o limite da toicránciu será, no máximo, de uma horae trinta minutos por dia;
d) comprometer-se-á o interessado a manter em dia e em

boa ordem os trabalhos que lhe forem confiados, sob pena de perda
da regalia.

'rlTuLo Vi

Da vacáricí

CAPITULO 1

Disposições gerais

Art. 103 - A vacância do cargo decorrerá de:
a) exoneração;
b) demissão;
C) Promoção;
d) transferência;
C ) aposentadoria;
f) posse em Outro cargo, desde que dela se verifique acu-

mulação vedada;
g) falecimento.

Art. 104 - Verifira(Ia vaga em urna carreira, serão, na mesma
data, consideradas abertas tõdas as que decorrerem do seu preen-
cliinmcnto.

Parágrafo único - Verifica-se a vaga na data:

1 - do falecimento do ocupante do cargo;
II - da publicação do decreto que transferir, aposentar, demi-

tir ou exonerar o ocupante tio cargo;
111 - da publicação da lei que criar o cargo, e conceder

dotação para o seu provimento, ou da que determinar apenas esta
última medida, se o cargo estiver criado;

1V - da aceitação de outro cargo pela posse do mesmo, quan-
do desta decorra acumulação legalmente vedada.

Art. 105 - Quando se tratar de função gratificada, dar-se-á
a vacância por:

a) dispensa a pedido do funcionário;
b) dispensa a critério da autoridade;
e) não haver o funcionário designado assumido o exerci-

aio dentro do prazo legal;
d) destituição na forma do art. 248.

CAPITULO 11

Da exoneração

Art. 106 - Dar-se-á a exoneração;

a) a pedido do funcionário;
b) a critério do Govêrno quando se tratar de ocupante de

cargo em comissão ou interino em cargo de carreira ou isolado,
de provimento efetivo;

e) quando o funcionário não satisfizer as condições de está-
gio probatério;

d) quando o funcionário interino em cargo de carreira ou
isolado, de provimento efetivo, não satisfizer as exigências para a
inscrição, em concurso

e) automàticameflte, após a homologação do resultado do
concurso pura provimento do cargo ocupado interinamente pelo
funcionário.

CAPITULO 111

Da demissão

Art. 107 - A demissão será aplicada como penalidade;

CAPITULO IV

Da Aposen!adoria

Art. 108 - O funcionário, ocupante de cargo de provimento
fetivo, será aposentado:

a) compulsôriamente, aos setenta anos de idade;
b) se o requerer, quando contar 30 anos de serviço;
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e) quando verificada a sua invalidez para o serviço público;
d) quando inválido em conseqüência de acidente ou agres-

são, não provocada, no exercício de suas atribuições, ou doença
profissional;

e) quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia descompensada, lepra, leu-
cemia, penfigo foliáce ou paralisia, que o invalide para o serviço
público.

§ 1. - Acidente é o evento danoso que tiver como causa me-
diata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

§ 2. Equipara-se o acidente a agressão sofrida e não pro-
vocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições.

§ 3. -- A prova de acidente será feita em Processo especial,
no prazo de oito dias, prorrogável quando as circunstâncias o exi-
girem, sob pena de suspensão.

§ 4.'	Entende-se por doença profissional a que decorrer
das condições do serviço ou de fatos iiêie ocorrido, devendo o lau-
do médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.

á.' - A aposentadoria, a que se referem as letras "c", °d"
e "e" sôniente será concedida quando fôr verificado não estar o
funcionário com condições de reassuniir o exercício do cargo de-
pois de haver gozado licença para tratamento de saádc, pelo prazo
máximo admitido neste Estatuto.

§ 6.' No caso de serviços que, por sua natureza, demandem
tratamento especial, a lei poderá fixar, para os funcionários que
nêles trabalhem, redução dos prazos relativos ã aposentadoria re-
querida ou idade inferior para a compulsória.

§ 7.' - Será aposentado, se o requerer, o funcionário que
contar vinte e cinco anos de efetivo exercício no magistério. Para
todos os fins e vantagens, considera-se como "efetivo exercício no
magistério" o referente à duração do Curso de Aperfeiçoamento
freqüentado pelo funcionáárjo.

§ 8.' As professoras primárias têm direito à aposentadoria,
desde que contem sessenta anos de idade.

Art. 109 A aposentadoria dependente de inspeção médica
só será decretada depois de verificada a impossibilidade de rea-
daptação do funcionário,

Ari. 110 -- Os Proventos da aposentadoria serão integrais:
1	se o funcionário contar 30 anos de efetivo exercido;
11	quando Ocuparem as hipotecas das alíneas "e » , '1d" e"e" do art. 10:1, e parágrafo 8 do mesmo artigo;
111 - proporcional ao tempo de serviço na razão de tantos

avos por ano quanto os anos necessários de P erman ência no serviço,nos casos previstos no parágrafos 6.' e 7.' do art. 108;
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1V - proporcional ao tempo de serviço na razão de uns trinta
avos por ano, sôbre o vencimento ou remuneração de atividade, nos
demais casos.

Art. 111 - O funcionário que contar 30 anos de serviço
público será aposentado desde que o requeira.

a) com as vantagens da comissão em função gratificada em
cujo exercício se achar, desde que o exercido abranja, sem inter-
rupção, os seis anos anteriores;

b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo
em comissão ou cia função gratificada tenha compreendido um perío-
do de dez anos, consecutivos ou não, niesmo que, ao aposentar-se, o
funcionário já esteja fora daquele exercício.

1. - No caso da letra "b" dêste artigo, quando mais de um
cargo ou função tenha sido exercido, serão atribuídas as vantagens
do maior padrão desde que lhe corresponda um exercício mínimo
de dois anos; fora dessa hipótese, atribuir-se-ão as vantagens do
cargo ou função de remuneração imediatamente infeiiOr.

§ 
2.' - A aplicação do regime estabelecido neste artigo exclui

as vantagens instituídas no art. 117, salvo o direito de opção.

Art. 112	O funcionário interino não poderá ser aposenta-
do, exceto no caso previsto no art. 108, alínea "d" e "e".

Art. 113 - Os proventos da inatividade serão revistos sem-
pre que, por motivo de alteração de poder aquisitivo da moeda, se
modificarem os vencitisdntOs dos funcionários eni atividade.

Art. 114 - VETADO.
Art. 115 - Os vencimentos da aposentadoria não poderão

ser superiores ao vencimento ou remuneração da atividade, nem
inferiores a um têrço.

Art 116	Serão incorporados aos vcneititefltos, para efeito
de aposentadoria

a) se adicionais por tempo de serviço;
b) adicional de família extinguifl(lO-se à muedola que os

filhos, existentes ao tempo da aposentadoria, forem atingindo o
limite de idade estabelecida no art. 126, a.' II;

cl a gratificação de função, ou têrmnos do art. 143, letra "g".
d) VETADO.
Art. 117 -- O funcionário que contar 30 anos de serviço será

aposentado.
1	com provento correspondente ao vencimento OU remu-

neração da classe imediatamente superior".
II - com provento aumentado de 154 quando ocupante da

última classe da respectiva carreira;
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111 - com a vantagem do item 11, quando ocupante de cargo
isolado, se tiver permanecido no mesmo padrão durante mais da3 anos.

TITULO VII

Dos direitos, vantagens e concessões

CAPITULO 1

Disposições Gerais

Art. 118 -- Além de vencimento ou da remuneração do cargoo funcionário poderá auferir as seguintes vantagens;
1 - ajuda de custa;
II - diárias;
111	auxílio para diferença de caixa;IV	abono de família;
V - gratificações:
VI - honorários;
Vil - quotas-par 3 e percentagens p revistas eni lei;VIII - adicionais previstos em lei.

Art. 119 -- Excetuados os casos expressamente previstos noartigo anterior o funcionário não poderá receber, a qualquer titulo,
seja qual fôr o motivo ou a forma de pagamenfo, nenhumaOutra vantagem pecuniária dos órgáos ou serviços públicos, dasentidades autárquicas ou paraestatais ou organizaçõe5 públicas,em razão de seu cargo ou função, nos quais tenha sido mandado
servir, ou ainda de particular.

CAPITULO II

Do vencimento e da remuneração

Art. 120 - Vencimento é a retribuição paga ao funcionário
Pelo efetivo exercício (lo cargo correspondente ao padrão fixadoem lei.

Art. 121 - ]Remuneração é a retribuição paga ao funcionáriopelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão de venci-mento e mais as quotas ou porcentagens que, por lei, lhe tenhamsido atribuidas
Art. 122	Sõmente nos casos previstos em lei poderá perce-ber vencimento ou remuneração o funcionário que não estiver noexercido do cargo.

1
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Art. 123 - O funcionário nomeado para exercer cargo
Isolado, provido em comissão, perderá o vencimento ou remune-
ração ao cargo efetivo, salvo opção.

Art. 124 - O vencimuccito ou a remuneração tios funcionários
não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo
quando se tratar:

1 - prestação de alimentos, na forma da lei civil;
II - de divida à Fazenda Pública.
Art. 125 - A partir da data da publicação do decreto que o

promover, ao funcionário, licenciado ou não, ficarão assegurados os
direitos e o 'i-nciiiicuLo ou a remuneração decorrentes da promo-
ção.

CAPITULO 111

Do abono de família

Art. 126 - O abono de família será concedido, mia forras da
lei, ao funcionário ativo ou inativo:

1 - pela espôsa;
II - por flflio menor de 21 anos;
III -- por filha inválida ou mentalmente incapaz;
IV - por filha solteira que não exerce profissão micrativa;
V - por filho estudante em qualquer idade que frequentar

curso de qualquer grau de estabelecimento de ensino oficial ou par-
ticular e que não exerça atividade lucrativa.

Parágrafo único - Compreende-se neste artigo os filhos de
qualquer condição, os enteados, os adotivos e o menor que, mediante
autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do funcionário.

Art. 127 -- Quando pai ou mãe torcia funcionários inativos e
viverem em comum, o abono de família será concedido àquele que
tiver o maior vencimento.

§ 1.' - Se não viverem ciii comum será concedido ao que
tiver os dependentes sob sua guarda.

§ 2.	Se ambos os tiverem, será concedido a uni e outro
dos pais, de acórdo com a distribuição dos dependentes.

Art. 128 - Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a ma-
drasta e, ria falta dêstes, os representantes legais dos incapazes.

Art. 129 O aliono de família será pago, ainda nos casos
em que o funcionário ativo ou inativo deixar de perceber venci-
mento, remuneração ou provento.

Art. 130 - O abono de família não está sujeito a qualquer
Impôsto ou taxa, nem servirá de base para qualquer contribuição,
ainda que para fins de providência social.
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CAPITULO IV
Art. 13s -..- Não será concedida a ajuda de custo:1Do auxilio para diferença de caixa

Art. 131 --- Ao funcionário que, no desempenho de suas atri-
buições comum, pagar ou receber, cm moeda corrente, poderá ser
concedido um auxílio, fixado em lei, para compensar as diferenças
de caixa.

Parágrafo único - O auxilio não poderá exceder a cinco por
cento do padrão de vencimento e só será concedido dentro dos li-
mites da dotação orçamentária.

CAPITULO V

Da ajuda de casio

Art. 132 - Será concedida ajuda de custo ao funcionário
que, em virtude (te transferência, remoção, designação para função
gratificada, passar a ter exercício em nova sede, ou quando desig-
nado para serviço ou estudo fora do Estado.

1.0 - À ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário
das despesas de viagem e de nova instalação.

§ 2.0 - O transporte do funcionário e de sua família correrá
Por conta do Estado.

Art. 133 - A ajuda de custo será arbitrada pelos Secretários
do Estado e Diretores de De partamentos di retamente subordinados
ao Governador cIo Estado, tendo em vista cada caso, as condições
de vida na nova sede, a distância que deverá ser percorrida, o tem-
po de viagem e os recursos orÇantentárjos disponíveis.

§ 1.	A ajuda de custo não poderá ser inferior à impor-
tância correspondente a um mês de vencimento e nem superior a
três, salvo quando se tratar do funcionário designado para serviço
ou estudo no estrangeiro.

§ 2.0 - No caso de remuneração, calcular -se-á sôbre a me-
dia mensal da mesma no último exercício financeiro.

§ 39 - - Será a ajuda dc custo calculada, nos casos de pro-
moção, na base do vencimento ou remunerção do novo cargo a ser
exercido.

Art 134 - A ajuda de custo será paga ao funcionário adian-
tadamente no local (Ia repartição ou do serviço do que foi desligado.

Parágrafo único	O funcionário sempre que o preferir, po-
derá receber, integralmente, a ajuda (te Custo, na sede da nova re-
partição ou serviço.

1	Quando o funcionário se afastar da sede, ou a ela voltar,
em virtude de mandato eletivo;

II - quando fôr pôsto à disposição do Go-;erno Federal, mau-
nicipal e de outro Estado;

111 - quando fôr transferido ou removido a p ed i do ou per-
muta, inclusive.

Art. 136 - Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido:

1 -- o funcionário que não seguir para a nova sede dentro
dos prazos determinados;

lI - o funcionário que, antes de terminado o desempenho
de incumbência que lhe foi cometida, regressar da nova sede, pedir
exoneraçáo ou abandonar o serviço.

§ í. - A restituição será feita parceladamente, salvo no caso
de recebimento indevido, ciii que a importância correspondenle será
descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem pre-
juízo cIa aplicação da pena disciplinar cabível na espécie.

2.	A responsabilidade pela restituição (te que truta éste
artigo atinge exclusivarijente a pessoa cio funcionário

§ 3. -- Se o regresso do funcionário for determinado pela
autoridade competente, ou, em caso de pedido de exoneração, apre-
sentado pelo menos noventa dias após seu exercício na nova sede,
ou doença comprovada, não ficará (de obrigado a restituir a ajuda
de custo.

Art. 137 - O transporte do funcionário e de sua família com-
preende passagens e bagagens, observado, qumlo a estas, o limite
estabelecido nu regulamento próprio.

§ 1 . - Poderá ainda ser foric&c ;ía jJI	(mi) ii um scrviea t
que acompanhe o funcinário.

§ 2. - O funcionário será obrigado a repor a importância
correspondente ao transporte irrgularmente re'iuisitdo, além de so-
frer a pena disciplinar que fôr aplicável.

Art. 138 -- Compete ao Governador do Estado arbitrar a
ajuda de custo que será paga ao funcionário designado para serviço
ou estudo fora do Estado.

Parágrafo único --- A ajuda de custo, de que trata êitc artigo,
não poderá ser inferior a um mês de vencimento ou renumeração
do funcionário.
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CAPITULO VI

Das Diárias

Art. 139 - Ao funcionário que se deslocar da sede no deseni-
penho de suas atribuições será concedida urna diária a titulo de
indenização das despesas de alimentação e pousada.

§ 1. Durante o período de trânsito, não será concedida
diária ao funcionário removido ou transferido.

§ 2. Entende-se por sede, para os efeitos dêste capítulo,
a cidade, vila ou localidade onde o funcionário tem exercício.

Art. 146 - O funcionário perceberá:

1 - Diária integral quando passar mais de doze horas fora
da sede:

II - Meia diária, quando passar mais de seis horas fora da
sede.

Parágrafo único - Não terá direito à diária o funcionário que
se deslocar da sede por menos de seis horas.

Art. 141 - As diárias serão arbitradas dentro dos limites dos
créditos orçamentários e de acôrdo com a regulamentação compe-
tente, não podendo em nenhum caso ser inferiores a um dia de ven-
cimento.

Art. 142 - As diárias poderão ser pagas adiantadamente até
o limite presumível da duração do deslocamento do funcionário cia
sede.

Parágrafo único - No caso do deslocamento não atingir êss
limite, o funcionário reporá aos cofres cio Estado as diárias que a
mais houver recebido.

CAPITULO VII

Das Gratificações

Art. 143 - Será concedida gratificação ao funcionário

a) pelo exercício em determinadas zonas ou locais;
b) pela execução de trabalho de natureza especial, com risco

de vida ou saúde;
c) pela elaboração de trabalho técnico ou científico de uti-

lidade para o serviço público;
d) de representação, quando em serviço ou estudo no es-

trangeiro ou no pais;

e) quflhl(lO 
regularInellt' nofllca(11) tni de'dgnailO pala fazer

parte do órgão legal de deliberação coletiva ou para cargo ou função
de confiança;

f) pela prcst:içao de serviço cxtraordiflát'io
g) de função (lc chefia prevista ciii lei;
h) adiciona! por lemI)t) deserviço, nos trinOs (te lei

A gratificação a que se refere alínea "e" déste ari go
será fixada no limite ináxi no de uni lêrço do vencimento ou I'cniU-

neração.
§ 2. - Será estabelecid o cai decreto o qn;tiito (Ias gratifi-

cações a que se referem as alíneas "a" e 1)" (têste artigo.
Art. 144	A gratificação pelo exercício cai determinadas

zonas ou locais e ptl execução de trabalhos de iialur'eza especial,

com risco ila vida OU tia s aúde, será itelcrLUiflU	cru lei,
Art . 145 A gratificação pela elaboração tie trabil1io técnico

ou cientifico, ou de utilidade para o scrjÇ 1jábiico, será arbitrada
pelo Governador tio Estado, após sua conclusão.

Art . 146 ---A gratificação ',i titUlo ole representação quando
cru serviço ou estudo fora do Esta(lo, será autorizada pelo Governa-
dor do Estado, levando em conta o vencimento e a duração certa OU

presumível tio estudo e as condições locais, salvo, se a lei ou regula-
mento já dispuser a respeito.

Parági'afO único -- A gratificação, de que trata (ste ai'ti;O terá
limite rnininlo de um têrço do venci ateu lo olo funcionário.

Art. 147	A gratificação relativa ao cxeI'('i('iO eni ói'gão
ligal de deliberação coletiva será fixada em lei

Art. 148 - A gratificação pela prestação de serviço extra-
orolinário, que não podci't, CIII li r j 1átese alguma, eX('c(l('I' ao venci-
incuto do funcionááriO, será:

a) préviameflte	arbitrada pelo S(cretái'io de Estado ou
i)iretor de Departamento d ire [anleil [e 5 uboi11 iii ado ao Governador

do Estado;
b) paga p01' hora (te trabalho prorrogado OU antecipa(lO

No caso da alínea "b", a gratificação será paga por
hora de trabalho antecipado ou prorrogado, salvo quando a prorro-
gação fôr apenas de uma hora e tiver corrido apenas duas vêzes
no mês, caso em que não será reniotnerada.

§ 
2. -- Entende-Se por serviço extraoriHri0 todo e qualquer

trabalho, previsto cm regimento ou regulamento, executado fora da
hora 10 expC(!iCfl [ re lamentar la i'cteirtiçã o e O pré vi :tiiieflt(' auto-
rizado pelo Secretário de Estado ou !)irrti)i' de Departamento dire-
tamente subordinado ao Governador do Estado.



- 52 -

3.' - O pagamento de que trata êste artigo serÁ efetuado
mediante fôlha especial prêviamentc aprovada pela autoridade a que
se refere o parágrafo anterior e publicado no órgão oficial, da qual
constem o nome do funcionário, cargo, o vncimen(o mensal, e o
número de horas de serviço extraordinário, a gratificação arbitrada,
se fôr o caso, e a importância total de despesa.

Art. 149 O funcionário perceberá honorário quando desig-
nado para exercer, fora do período normal ou extraordinário de
trabalho, as funções de auxiliar ou membro de bancas e comissões
de concursos ou provas, de professor ou auxiliar de cursos legal-
mente instituídos.

CAPITULO VIII

Da Função Gratificada

Art. 150 - Função gratificada é a instituída em lei para
atender os encargos de chefes e outros que a lei determinar,

Art. 151 - Não perderá a gratificação o funcionário que
deixar de comparecer ao serviço em virtude de férias, luto, casa-
mento, doença comprovada, serviços obrigatórios por lei.

CAPITULO IX

Das Férias

Art. 152	O funcionário gozará, obri gat?riamente, por ano
vinte e cinco dias úteis de férias, observada a escala que fôr organi-
zada de acôrdo com conveniência do serviço, não sendo permitida
a acumulação de férias.

§ 1.' - Na elaboração da escala, não será permitido que
entrem em gôzo de fúrias, em um só mês, mais de um têrço de fun-
cionários de uma secção ou serviço.

§ 2.' - i proibido levar à conta de férias qualquer falta ao
trabalho.

§ 3,0 - Ingressando no serviço público estadual, sàmante
depois do 11.0 mês de exercício poderá o funcionário gozar férias.

Art. 153 - Durante as férias, o funcionário terá direito ao
vencimento ou remuneração e a tôdas as vantagens, como se esti-
vesse em exercício exceto a gratificação por serviço extraordinário.

Art. 154 - O funcionário promovido, transferido ou remo-
vido, quando em gôzo de férias, não será obrigado a apresentar-se
antes de terminá-las. i

F^^_ Art. 155 - É facultado ao funcionam-mo gozar ferias onde lhe
convier, cumprindo-lhe, entretanto, antes do seu inicio, comunicar
o seu enderêço eventual ao chefe da repartição ou serviço a que es-
tiver subordinado.

CAPITULO X

Das Férias-Prémio

ArL. 156 - O funcionário gozará férias-prêmio correspon-
dente a decênio de efetivo exercício em cargos estaduais na base
de quatro meses por decênio.

§ 1.' - As férias-prêmio serão concedidas com o vencimento
ou remuneração e tôdus as demais vantagens do cargo, excetuadas
sômente as gratificações por serviço extraot'dinãrios, e sem perda
da contagem de tempo para todos os efeitos, como se estivesse cm
exercício.

§ 2.' - Para tal fim, não se computará o afastamento do
funcionário do exercício das funções, por motivo de

a) gala ou nôjo, até 8 dias cada afastamento;
b) férias anuais;
e) requisição de outras entidades públicas, com afastamento

autorizado pelo (iovêrno do Estado;
d) viagem de estudo, aperfeiçoamento ou representação fora

da sede, autorizada pelo Govêrno do Estado;
e) licença para tratamento de saúde até 180 dias;
f) júri e outros serviços obrigatórios por lei;
g) exercício de funções de govêrno ou administração em

qualquer parte do território estadual, por nomeação do Governo do
Estado.

Ali, 157 - O pedido de concessão de férias-prêmio deverá
ser instruído com certidão de contagem de tempo fornecida pela
repartição competente.

Parágrafo único Considera-se repartição competente para
tal fim aquela que dispuser de elementos para certificar o tempo de
serviço mediante fichas oficiais cópias de fôlhas de pagamento ou
registro de ponto.

bL-
\fr
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CAPITULO XI

Das Licenças

SECÇÃO 1

Disposições Gepujs

Art. 158	O funcion(ti'jo püdcrj ser li('cflcja(tu

pina traturieii tu de saúde;
11	(lUafl(lo acidentado no exercício de su as atribuições oualaca(lo de (loença profissional;
111	por motivo de doença era Pessoa de sua famíliaIV	ao (USO Previsto no art. 175;
V	quando convocado para serviço niilitui;
VI	para tralai' de i erêsses particu]arcs;'11	no caso prcvis 0 no art. 1

Art. 159 - - Aos funcionários interinos e aos cm comissão nãoserá con cedida licença para tratar (te iri tersses particulares
Art. 160 - -- A competência para a C0I1CCSS5O de licença paratratamento de saúde será definida em regulani . nto próprio.
Art. 1(;1 - A licença (lepenflentu de inspeção iiidiea será

concedida pelo piazo indicado no 1'pertjco laudo.
ParágIao único - Antes de findo êsse prazo o fun ç jonãrjiiserá SUbII1CL j dO a nova inspeção e o laudo médico concluirá l)ela

sua volta ao serviço, 1)ela l)loIrOgaçf tia 1 (Coça OU pela aposenta-(lOiia

Ai't, 162 ---- Finda a licença, o funcionário deverá reassu-niir. iiIlC( t j ataflIcii te, o exer(' icio (tu (argo, se assim concluir o laudo(te i ilSJ)eçüo niédica, salvo (';iso de l)I'OI'rogação, IflCSiliø SCIU O des-pacho final (testa
Ar!. 163 --	As licenças ('Oflcediilas (]entro de sessenta dias('011 Lados (la lerio inaç5 da anterior serijo consideradas como prou'-roga çao

Art. 1(;i - () fone ion ário não poderá pcu uilanecer CIu liccnçPor prazo supeijoj' a 24 IUeSC (Vetada a expresIlos c	 são finiJ: "salvoasos /'i ep/.ç/os nu pres('üf e lei")
Art. 165 - Decoruiclo o J)",i7 0 estabelecido noo funcioná	 artigo an terior,funcionárioSerá SUl)meli(!O

fô	 a
te 

fl5 pcçáo n léd j t'a e aPOSCI] Lado, sei' consj(jera(Jo d efinitiva na u 
em geral.	 invúlido Para o Serviço público
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Art. 166 - O funcionário poderá gozar licença onde lhe con-

vier, ficando obrigado a comunicar, por escrito, o seu endereço ao
chefe a que estiver imediatamente subordinado.

Art. 167 - O luncionario aci,ieuitauo no exercício de suas
atribuições terá assistência hospitai medica e iariijaceutica Uaua
a custa do Instituto de Fievidencia dos Servidores üo Lstauo de
Minas Gerais.

SECÇÃO II

Licença para Tratamento de Saúde

Art. 168	A licença para tratamento de saúde será conce-
dida a pedido do funcionário ou "ex-offício".

Parágrafo único - Num e noutro caso de que cogita êstc ar-
tigo é indispensável a inspeção médica, que deverá realizar-se, sem-
pre que necessária, na residência do funcionário.

Art. 169 O funcionario llcenciai.jo para trataeiio ue
saúde ou por motivo de doença em pessou ue sua tainha u,o pouc(
dedicar-se a qualquer atividade rewunerada.

Art. 170 Quando licenciado para tratamento de saúde,
acidente no serviço de suas atribuições, ou doença proIissoJiuj, o
funcionário receberá integralmente o vencimento ou a relutineraçuo
e demais vantagens,

Art. 171 - O funcionário licenciado para tratamento de
saúde é obrigado a reassunui' o exercicio, se for consiucrauo apto
em inspeção médica "cx-o!ficjo".

Parágrafo único - O funcionário poderá desistir da licença
desde que, mediante inspeção módica, seja juigado apto pura o eÀei-
cicio.

Art. 172 --- O funcionário atacado de tuberculose ativa, cai'-diopatia (ICSCWI1PeI]sada, alienação mental, neoplasia maligna, leu,
cemia, cegueira, lepra, pênfigo 1oflúcco ou paralisia que o impeça
(te loconloyerse será couuupulsôrjajflentc licenciado, com Venci-
bento ou remuneração integral e deuuiais vantagens.

Parágrafo único - Para verificação das moléstias referidas
neste artigo, a inspeção médica será feita obriga tóriain ent e por umajunta médica oficial, de três membros, todos presentes.

Art. 173 - O funcionário, durante a licença ficará obrigadoa seguir rigorosamente o tratamento médico adequado à doença, sobpena de lhe ser suspenso o pagamento de vencimento ou remune-ração.
§ 1.' - No caso de alienado mental, responderá o curador peIa obrigação de que trata êste artigo.
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§ 2.' - A repartição competente fiscalizará a observância do
dispôsto neste artigo.

Art. 174 -- A licença será convertida em aposentadoria, na
forma do art. 165, e antes do prazo nêle estabelecido, quando assim
opinar a junta médica, por considerar definitiva, para o serviço pú-
blico em geral, a invalidez do funcionário.

SECÇÃO III

Licença d Funcionaria Gestante

Art. 175 - À funcionária gestante será concedida, mediante
inspeção médica, licença, por três meses, com vencimento ou re-
muneração e demais vantagens.

1' - A licença só poderá ser concedida para o período
que compreenda, tanto quanto possível, os últimos quarenta e cinco
dias da gestação e o puerpério.

§ 2.' - A licença deverá sem' requerida até o oitavo inês da
gestação, competindo à junta médica fixa" a data do seu início.

- O pedido encaminhado depois do oitavo mês da ges-
tação será prejudicado quanto à duração da licença, que se redu-
zirá dos dias correspondentes ao atraso na formulação do pedido.

§ 4.'	Se a criança nascer viva, prematuramente, antes que
a funcionária tenha requerido a licença, o início desta será a partir
da data do parto.

SECÇÃO IV

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da FwniUu

Art. 176 - O 4uncionãm'io poderá obter licença por motivo
de doença na pessoa do pai, mãe, filhos ou cônjuge de que não es-
teja legalmente separado.

§ 1.' - VETADO
§ 2.' - Provar-se-A a doença mediante inspeção médica, na

foi-ma prevista era lei, para a licença de que trata o artigo.
§ 30 -- VETADO.

SECÇÃO V

Licença para Serviço Militar

Art. 177	Ao funcionário que fôr convocado para o serviço
militar e outros encargos de segurança nacional, será concedida li-

- 57 --

cença com vencimento ou remuneração e demais vantagens, des-
contada mensalmente a importância que receber na qualidade de
incorporado.

§ 1.' - A licença será concedida mediante comunicação do
funcionário ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de
documento oficial de que prove a incorporação.

§ 2.v -- 0 funcionário desineorpom'ado icassumnirá imediata-
inenle o exercício, sob pena de perda do vencimento ou remune-
ração e, se a ausência exceder a trinta dias, de demissão, por aban-
dono do cargo.

§ 3. - Tratando-se de funcionário cuja incorporação tenha
perdurado pelo menos una ano, o chefe da repartição ou serviço a
que tiver de se apresentar o funcionário poderá conceder-lhe o pra-
zo de quinze dias para reassumir o exercício, sem perda de venci-
mento ou remuneração.

§ 4.' -- Quando a ílesincurporaçüo se verificar em lugar di-
verso do exercício, os prazos para a apresentação do funcionário
à sua repartição ou serviço serão os marcados no artigo 70.

Art. 178 - Ao funcionário que houver feito curso para ofi-
cial da reserva das fôrças urinadas, será tuiiibéni concedida licença
com vencimento ou remuneração e demais vantagens durante os es-
tágios prescritos pelos regulamentos militares, quando por êstes não
tiver direito Aqiit'le J)again(-ilto, assegurado, cio qualquer caso, o di-
reito dc opção.

SECÇÃO VI

Licença paro Tratar de Interésses Particulares

Ant, 179 Depois de dois anos de CX('i'CiCiO, o funcionáiro
poderá obter licença, sem vencimento ou remuneração, para tratar
de interêsses particulares.

§ 1.' - A licença poderá ser negada quando o afastamento do
funcionário fôr inconveniente ao interêsse do sei-viço.

§ 2.' --- O funcionário deverá aguardar em exercício a con-
cessão da licença.

Art. 180 - Não será concedida licença para ti-atar de inte-
rôsses particulares  ao funcionário nomeado, removido ou transfe-
rido, antes de assumin- o exercício.

Art. 181 - Não será, igualmente, concedida licença para tratar
de interêsses particulares ao funcionário que, a qualquer título, es-
tiver ainda obrigado a indenização ou devolução aos cofres pú-
blicos.

L:.	 1
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Art. 182 - Só poderá ser concedida nova licença para tratar
de interêsses particulares, depois de decorridos dois anos da ter-
minação da anterior.

Art. 183 -----O funcionário poderá, a qualquer tempo, reas-
sumir o exercido desistindo da licença.

Art. 184 --- A autoridade que houver concedido a licença po-
derá, a todo tempo, desde que o exija o iiiterêssc do serviço público,
cassá-la, marcando razoável prato para que o funcionário licenciado
reassuma o exercício.

Art. ISã	VETADO.

SECÇIi.O VII

Liceiço d Funcionária Casado com Funciondrw

Ari. 186 - - A funcionária casada com funcionário estadual,
federal ou militar, terá direiLo a licença, sem vencimento ou remu-
neração, quando o marido fõr mandado servir, indcpcndcnteiiiente
de solicitação, em outro ponto do Estado ou do território nacional
ou no estrangeiro.

Parágrafo único - A licença será concedida mediante pe-
dido, devidamente instruído, e vigorará pelo tempo que durar a co-
missão ou nova função (10 marido.

CAPITULO XII

Da Estabilidade

Art. 187 - - O funcionário adquirirá estabilidade depois de

1 - dois anos de exercício, quando nomeado em virtude de
concurso;

II -. cinco anos de exercício, o efetivo nomeado sem con-
curso.

Parágrafo único - Não adquirirão estabilidade, qualquer que
seja o tempo de serviço o funcionário interino e no cargo em que
estiver substituindo ou coniissionado, o noiiieado cru ou
cm substituição.

Art. 188 - --- Para fins ele aquisição de estabilidade, só será
contado o tempo dc serviço efetivo, prestado em cargos estaduais.

Parágrafo Únro - Desligando-se do serviço público esta-
dual e sendo readmitido ou nomeado para outro cargo estadual, a
contagem de tempo será feita, para fim de estabilidade, na data da
nova posse.

ii
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Ari 189 - --- Os funcionários públicos perderão o cargo:

1	quando vitalícios, sômente eia virtude (te sentença judi-
ciária;

II quando estáveis, 110 CaSO (te número anterior, no de ex-
tinguir o cargo ou no de Seleili demitidos mediante processo a(tmi-
11 istrativo em que se lhes tenha assegurada ampla defesa

Parágrafo único A estabilidade não diz respeito ao cargo,
ressalvaiido-se a administração o direi Lo de readaptar o funcionário
eia outro cargo, removê-lo, transferi-lo ou transformar o cargo, no
interêsse do serviço.

CAPITULO Xlii

1)0 Disponibilidade

Art 190 - Quando se extinguir o cargo, o funcionário está-
vel ficai á em disponibilidade remunerada, com vencimento ou re-
iuwiei'ação integrais e demais vantagens, até o seu obrigatório apro-
veitamento em outro cargo (te ilatureza, vencinicntos ou reinune-
ração coinpatívti.s Cuili O que ocupava.

CAPÍTULO XIV

Do Direito r1 , Pelição

Art . 191 -- É assegurado ao funcioiiúiio o direito de reque-
rei- ou representar.

Art. 192 - O requerimento será dirigido à autoridade com-
petente para decidi-lo e encaminhado por interllk1tio daquela a que
estiver imediatamente subordinado o requerente.

AiL io: - o pedido de reconsideração será dirigido i auto-
rida(le que houv	c;jvl:li 4) ato ())1 I)lOf(flitlU a primeira decisão,
II O 1)0(1(91(10 ser renovado

Parágrafo único -- O requerimento e o pedido de reconside-
ração de que traiam os artigos anteriores deverão ser despachados
10 j)iaY-0 4k ('illi'() (tias e (l(Ci(tidoS (teiltiO de trinta, improrrogáveis.

.\rt . 194 -- Caberá recurso:
1 -----do indeferimento do pedido de reconsideração;
II ---- das decisões sôbre os recursos sucesivamente inter-

postos
jv O recurso será dirigido à autoridade imediatamente

superior à que tiver expedido o aio ou proferido a decisão e, suces-
sivamente, eia escala ascendente, às demais autoridades.

1 

hil-
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§ 2.' - No encaminhamento do recurso observa-se-á o dis-

pôsto na parte final do art. 192.
Art. 195 - Os pedidos de reconsideração e os recursos que

não têm efeito suspensivo; os que forem providos, porém, darão
lugar às retilicações necessárias, retroagindo os seus efeitos à data
do ato impugnado, desde que outra solução jurídica não determine
a autoridade, quanto aos efeitos relativos ao passado.

Art. 196 - O direito (te pleitear na esfera administrativa
prescreverá, em geral, nos mesmos prazos fixados para as ações
próprias cabíveis no judiciário, quanto à espécie.

Parágrafo único - Se não fôr o caso de direito que dê opor-
tunidade à ação judicial, prescreverá a faculdade de pleitear na
esfera administrativa, dentro de 120 dias a contar da data da publi-
cação oficial do ato impugnado ou, quando êste fôr da natureza
reservada, da data da ciência do interesado.

Art . 197 - &) fuiieionámio que se dirigir ao Poder Judiciário
ficará obrigado a comunicar essa iniciativa a seu chefe imediato
para que êste providencie a remessa do processo, se houver, ao
juiz Conipetemite, como peça iii sLrutiva da ação judicial

Art. 198 - São fatais e improrrogáveis os prazos estabele-
cidos neste capítulo.

CAPITULO XV

Da Acumulação

Art. 199	É vedada a acumulação de cargo, exceto as pre-
vistas nos artigos 61, número 1 e 137, da Constituição Estadual.

Art. 200 - É vedada, ainda, a acumulação de funções ou de
cargos e funções do Estado, ou do Estado com os da União ou Muni-
cípio e com os das entidades autárquicas.

Parágrafo único - Não se compreende na proibição dêste
artigo a acumulação de cargo ou função com a gratificação de função.

CAPITULO XVI

Das Concessões

Art. 201 - Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou
qualquer outro direito ou vantagem legal, o funcionário poderá faltar
ao serviço al oa dias consecutivos por motivo de:

a) Casamento;
b) falecimento do cônjuge, filhos pais ou irmãos.
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Art. 202 - Ao funcionário licenciado para tratamento d

saúde poderá ser concedido transporte, inclusive para as pessoas de
sua família, por conta do Estado, fora da sede de serviço, se assim
o exigir o laudo médico oficial.

Art. 203 - Poderá ser concedido transporte à família do
funcionário, quando êste falecer fora da sede de seus trabalhos, no
desempenho de serviço.

Art. 204 - Ao cônjuge, ou, na falta dêste, à pessoa que provar
ter feito despesas em virtude do falecimento do funcionário na
ativa ou em disponibilidade, será concedida, a titulo de funeral, imu-
portância correspondente a um mês de vencimento ou remuneração.

§ 1.' - A despesa correrá pela dotação própria cio cargo,
não podendo, por êsse motivo, o nomeado, para preenchê-lo, entrar
cm exercício antes de decorridos irinta dias do falecimento do seu
antecessor.

§ 2.' - O pagamento será efetuado, pela respectiva repartição
pagadora, no dia eu! que lhe forem apresentados o atestado de óbito,
se houver cônjuge, ou os comprovantes das despesas, em se tratando
de outra pessoa.

Art. 205 -- vencimento ou a remuneração do funcionário
em atividade ou cm disponibilidade e o provento atribuído ao que
estiver aposentado não poderão sofrer outros descontos que não
sejam previstos em lei.

Art. 206 - A administração, em igualdade de condições,
preferirá para transferência eu remoção da localidade onde traba-
lha, o funcionário que não seja estudante.

Art. 207 - Ao funcionário estudante matriculado em estabele-
cimento de ensino será concedido, sempre que possível, horário
especial de trabalho que possibilite a freqüência regular às aulas.

Parágrafo único - Ao funcionário estudante será permitido
faltar ao serviço, seio prejuízo do vencimento, remuneração ou van-
tagens decorrentes do exercício, nos dias de prova ou de exame.

TITULO VIII

Dos Deveres e da Ação Disciplinar

CAPITULO 1

Das Responsabilidades

Ari, 208 - Pelo exercício irregular de suas atribuições, o
funcionário responde civil, penal e administrativamente.
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Art. 209 - A respoijsabjljclade civil decorre de procedimento

doloso ou culposo, que importe em prejuízo da Fazenda Estadual,
ou de terceiro.

1. --- a indenização de prejuízo causado à Fazenda Estadual
no que exceder as fôrças da fiança, poderá ser liquidada mediante
o desconto em prestações mensais não excedentes da décima parte
do vencinaflto ou l'c1LIuniaçào, à mingua dc outros heus mie res-
pondam pela indenização.

§ 2. Tratando-se de dano causado a terceiro, rcsi,ondeiá
o funcionário perante a Fazenda Estadual, em ação regressiva, pro-
posta depois de transitar eia julgado a decisão de última instfincia
que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado.

Art. 210	- A responsabilidade penal abrange OS crimes econtravenções i ruputados ao funcionário, nessa qualidade.
Art. 211 - A IesponsaJjj lidad eadinhiflistrativa resulta dc atosou omissões praticados no d i-sempenhio do cargo ou função.
Art. 212 --. As conhinações civis, I)cnais e discipliriai' pode-rito CUlilular-se, sendo umas e outras i nde pendentes entre si, heiriassim as instâncias civil, Penal e adininisti-ativa

CAPITULO II

Da Prisão Preveflhjv (1 e da Suspensão Prevcn1100

Art. 213 - Cabe, dentro das respectivas Comp etências, aosSecretários de Estado e aos Diretores de De partamentos direta-
mente subordinados ao Governador do Estado, ordenar a prisão
administrativa de Lodo ou qualquer responsável pelos dinheiros evalores pertencentes à Fazenda Estadual ou que se acharem sob a
guarda desta, nos casos de alcance ou omissão em efetuar as entradas
nos devidos prazos.

§ 1. - A autoridade que ordenar a prisão comunicará o fato
imediatamente à autoridade judiciária competente, para os devidosefeitos.

§ 2. -- Providenciai-ú, ainda, no sentido de ser iniciado com
urgência e imediatamente concluído o processo de tomada de contas.
dias. § 3. --• - A prisão aciininistratj- i não poderá exceder a noventa

Art. 214 - Poderá ser ordenada, pelo Secretário de Estado
e Diretores de Departamentos diretamente subordinados ao Gover-
nador do Estado, dentro da respectiv, Colnpctmcit a Suspensão
preventiva do funcionário, até trinta lias, desde que seu afastamento
Seja necessário Para a averiguação de faltas cometidas, podendo

r-
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ser  prorrogada até noventa dias, findos os quais cessarão os efeitos
(Ia suspensão, ainda que o processo administrativo não esteja co-
clufdo.

Art. 215 - O funcionário terá direito:
i - à contagem de tempo de serviço relativo ao período da

prisão ou da suspensão, quando do processo não resultar punição,
ou esta se limitar às penas de advertências, multa ou repreensão;

ii - à diferença de vencimento ou remuneração e à conta-
gem de tempo de serviço correspondente ao período de afastamento
excedente do prazo de suspensão efetivamente aplicada.

CAPITULO III

Dos Deveres e Proibições

Art. 216 - São deveres do funcionário:

1 - assiduidade;
II - pontualidade;
III - discreção;
IV - urbanidade;
V - lealdade às instituições constitucionais e administrativas

a que servir;
VI - observância das normas legais e regulamentares;
VII - obediência às ordens superiores, exceto quando mani-

festamente ilegais;
VIII - levai- ao conhecimento da autoridade superior irre-

gularidade de que tiver ciência cni razão do cargo;
IX - zelar pela economia e conservação do material que lhe

fôr confiado;
X - providenciar para que esteja sempre em ordem no assen-

tamento individual a sua declaração de família;
XI - atender prontamente:
a) às requisições para a defesa da Fazenda pública;
b) à expedição das certidões requeridas para a defesa de

direito.
Art. 217 - Ao funcionário é proibido:

1 - referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer
ou despacho, às autoridades e atos da administração pública, po-
dendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista
doutrinário ou da organização do serviço;

II - retirar sem prévia autorização da autoridade compe-
tente qualquer documento ou objeto da repartição;
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111	promover manifestações de aprêço ou desaprêço e fazer

circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição;
IV	valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em de-

trimento da dignidade da função;
V -- coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natu-

reza partidária;
VI - participar da gerência ou administração de emprêsa

comercial ou industrial, salvo os casos expressos cm lei;
VII - exercer comércio ou participar de sociedade comercial,

exceto como acionista, quotista ou comanditario;
Viii	praticar a usura em qualquer de suas formas
IX - pleitear, como procurador ou intermediário, junto às

repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de venci-
mentos e vantagens, de parente até segundo grau;

X - receber propinas, comissões, presentes e vantagens de
qualquer espécie em razão das atribuições;

XI - contar a pessoa estranha à repartição, fora dos casos
previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a
seus subordinados.

CAPITULO IV

Da apuração de irregularidades

SECÇÃO 1

Do processo administrativo

Art. 218 - A autoridade Competente que tiver ciência ou no-
ticia de ocorrência de irregularidades no serviço público é obriga-
da a promover-lhe a apuração imediata, (vetado a expressão final

por meio de processo administrativo)
Parágrafo único - O processo administrativo procederá sem-

pre á aplicação de pena ao funcionário, exceto no caso de repreensão.
Art. 219 - São competentes para determinar a instauração

do processo administrativo os Secretários de Estado e os Diretores
de Departamentos diretamente subordinados ao Governador do Es-
tado.

Art. 220 -- O processo administrativo constará de duas fases
distintas:

a) inquérito administrativo;
b) processo administrativo pràpriamente dito.
§ 1.' - Ficará dispensada a fase do inquérito administrativo

quando forem evidentes as provas que demonstrem a responsabili-
dade do indiciado ou indiciados.

r
§ 1) 	O inquérito administrativo se constituirá de averi-

guação sumária, sigiliosa, de que se encarregarão funconárioS desig-
nados pelas autoridades a que se refere o art. 219 e deverá ser ini-
ciado e concluído no prazo improrrogável de 30 dias a partir da
data da designação.

3.' -- Os funcionários designados para proceder ao inqué-
rito, salvo autorização especial da autoridade competente, nãO po-
derão exercer outras atribuições, além das de pesquisas e averigua-
ção indispensável à elucidação do fato, devendo levar as conclusões
s que chegarem ao conliccimcl1to da autoridade competente, com a
caracterização dos indiciados.

§ 4.' - VETADO
Os funcionários encarregados do inquérito admninis-

trativo dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos do mesmo, sem
prejuízo de vcnciiticnlo, remuneração ou vantagem deeOi'rCflh(: do
eXCÍCiCiO -

Art. 221 O processo administrativo será realizado por uma
COfll,O, designada pela autoridade que houver determinado a sua
instauração e composta de três funcionários estáveis.

A autoridade indicará, no ato da designação, uni tlo
funcionários para dirigir, como presidente, os trabalhos da
comissão.

O presidente dci 	e outrOS componentes
da comissão para secretariá-la.

ArE. 222 - - Os nmei:ihmos da L,}],USS;l() (ii» licarão todo o seu
tL'mnpo aos trabalhos da inesmima, ficando, por isso, autuuiàtie'JflICfllC
dispensados do serviço de sua repartição, sem prejuízo do venci-
meito, remuneração ou vantagens decorrentes do exercício, durante
a realização das diligências que se tornarem necessárias.

Art. 223 - O processo administrativo deverá ser iniciado
dentro do prazo, ilmmj)rorrogável, dc três (lias contado ,, (Ia data da
dcsinação dos. membros (ia coriii;ee e concluído no de sessenta
dias, a con!ar da (lata de seu Iflícu)

Pio igrafo único - - por motivo de fôrça-mnaior, poderá a auto-
anu' te competente prorrogar os trabalhos da ComiSsãO pelo ni(ixi-

no de 30 dias,
Art. 224 - A comissão procederá a tcnlasas diligências que

julgar convenientes, ouvindo, quando necessário, a opinião de téc-
nicos ou peritos.

Parágrafo únkO - Terá o funcionário indiciado o direito
de pcssoalcnte ou por procurador, acompanhar todo o desenvolver
do processo, podendo, através do seu defensor, indicar e inquirir

- 65 -
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tes cm hcs, rcqucier jun ta(ia de documentos, vistmi do processo em
mãos ti comissão e o mais que fôr necessário a beill (te seu imite-
rêsse, sem prejuízo para o andamento normal do lral)aIlio.

Art. 225 - Ultimado o processo, a comisso iciandará, den-
tro (le quarenta e oito horas, citar o acusado para, no prazo de dez
dias, apresentar iletes,

Parágrafo único - Achando-se o acusado em lugar incerto, a
citaç u será feita por edital publicado no órgão ofi c bit, d ulan te oito
(]ias consecutivos. Neste caso, o prazo de dez dias para apresenta-
ção da defesa será contado cia data da última publicação cio edital.

Ari. 226 No caso de revelia, será cie.signmlo, "ex-officio",
Pelo presidente da comissão, um funcionário para se incumbir da
defesa.

Ari . 227	Esgotado o prazo referido no art. 225, a como issiio
5

	

	apreciará -a 	produzida e, então, apresentará o seu relatório,
dentro (lo prazo de dez dias.

§ 1 ." - Nestc. relatório, a comissão apreciará cm reimcçõo a
cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que forem acu-
sados, as provas colhidas no processo, as ra7.àes de defesa, propon-
do, então, justificadamente, a absolvição ou a punição, e indicando,
neste caso, a pena que couber.

§ 2.' - Deverá, também, a comissão em seu relatório, sugelit'
quaisquer Outras providências que lhe pareçam de interêsse do ser-
viço público.

Ari, 228 - Apresentado o relatório, os comnpoiientes ila i,m-

fflissão assnitmiião o eXercício de Seus cargos, maus ficarão a disposi-
ção (iii autoridade, que houver mandado ia si untar o processo para a
prestação de qualquer esclarccimtiento julgado necessário.

Art . 229 - Entregue o relatório cia Comissão, acompanhado
do processo, á autoridade que houver determinado à sua instaura-
ção, essa autoridade deverá proferir o julgamento dentro cio prazo
improrrogável de sessenta dias.

Parágrafo único Se o processo não fôr julgado no prazo
indicado neste artigo, o indiciado reassumuirá, autonmàticcmn i-ii te, o
exercício dc seu cargo ou função, e aguardará em exercício o jul-
gainento, salvo o caso de prisão administrativa que ainda perdure.

Art. 230 - Quando escaparem à sua alçada as penalidades
e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que deter-
minou a instauração do processo administrativo, i opô-las-á den-
tro do prazo marcado p ara juiganieii lo, à autoridade competente.

Na hipótese dêste artigo, o prazo para jul gamento fi-
nal será de quinze dias, improrrogável.

2. - A autoridade julgadora promoverá as providências
necessárias à sua execução.
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Art. 231 - As decisões serão semOpie publicadas no órgão

•fieci, dentro do I)Iao de oito dias-
Art. 232 - Quando ao funcionário se imputar crime prati-

cedo na esfera administrativa, a autoridade que determinar a insinU-
ração (10 processo administrativo providenciará para que se íris-
taure simultâneafliente o inquérito policial.

Art . 233	Quando a infração estiver capitulada na lei iwmiul,
sela temitetido o proesso à autoridade competente, ficando ti'asl (1(10

as repartição.
Art. 234 - No caso de abandono do cargo ou função, de que

cogita o art. 249, II, dêste Estatuto, o presidente da comissão de pi S o-

CeSSO) proilloverá a publicação, no órgão oficial, de editais de cliii-
mnanien tu, l)C10 l)1ilZ0 de ViIi(C dias, se o funcionário estiver ausente
do semviço, em edital de citação, pelo niesmo prazo, se já tiver reas-
sumido o exercício.

Parágrafo único - Findo o Prazo fixado neste artigo, será
dado início ao processo normal, coiii a designação de defensor
"ex-officio', se não comparecer o funcionário, e, não tendo sido fei-
ta a [n'ova da existência de fôrça-maior ou de coação ilegal, a co-
inisão proporá a expedição cio decreto de demissão, na conformi-
dade do art. 249, item 11.

SECÇÃO 11

RCVISõO cio prO(tSSO talini,iisiruti'o

Ami. 235 - A qualquer telill)O pode ser requerida a revisão
deprocesso administrati vo, cai que se impôs a peria, de suspensão,
multa, destituição de função, demissão a bem do serviço público,
desde que se aduzam fatos ou circuiistoLicias sUSCcj)[iVCs te justi-
ficou a inocência do acusado.

Parágrafo único -- 'l'iatando-sc cio funeioti.miu fzdcemdo OU

deiaparccido, a revisão poderá ser requerida por qualquer Pessou
rei sei o miada no assentamento individual.

Art. 236 - Aiêimi das peças necessátias à comprovação dos
fatos argüidos, o requerimento será obrigatóriamente instruído coto
certidão do despacho que impôs a perialidade.

Parágrafo único -- Não constitue fundamento para revisão
a simples alegação de injustiça da penalidade.

Art. 237 - O requerimento será dirigido ao Governador do
Et,mdo, que o despachará à repartição onde se originou o processo.

Parágrafo único - Se o Governador do Estado julgar insuíi-
cieuemnente instruído o pedido de revisão, indeferi-lo-á "in Iimin"

L
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Art. 238 - Recebido o requerimento despachado pelo Gover-
nador do Estado, o chefe da repartição o distribuirá a unia comissão
composta de três funcionários de categoria igual ou superior à do
acusado, indicando o que deve servir de presidente, para processar
a revisão.

Ari. 239 -- O requerimento será apenso ao processo ou à sua
cópia (ai-I. 233) iiiarcando-se ao interessado o pi azo de dez dias
para contestar os fundamentos da acusação constantes do mesmo
processo.

1.	É impedido de funcionar na revisão quem COrlpõs a
comissão do processo administrativo.

2.v - Se o acusado pretender apresentar Prova testcnuuiilial
deverá arrolar os nomes no requerimento de revisão.

3. - O presidente da comissão de revisão designará uni
de seus membros para secrclariú-Ia .

IrArt. 240 -- Coneinhla a instrução (lo processo, será éle,
dentro de dez dias, encaminhado Com relatório (la comissão ao Go
vernador do Estado, que o julgará.

Parágrafo único -- Para êsse julgamento, o Governador do
Estado terá o prazo de vinte dias, l)OdCildt) antes detcriiuin:ij- dili-
gências que entenda necessárias ao melhor esclarecimento do pto-
cesso.

Art. 241 - Julgando procedente a revisão, o Governador do
Estado tornará Seio efeito as Penalidades aplicadas ao acusado.

Art. 242 - O julgamento favorável da Processo iol!)liCamá
tamobétuu o restabelecimento (te Lodos os mi lei los perdidos CIO Conse-
qüência da penalidade aplicada.

Art. 243 - Quando o a usado pemftllc(m ou liou perten-
cido a órgão (liretanlelite subordinado ao (o\'c nador do 1 . [ido, ao
Secretário de Estado dos Negócios do Interior, competirá (lespa-
char o requerimento de revisão e julgá-lo, afinal.

CAPITULO v

Das penalidades

Art. 244	São penas disciplinares:

1 - Repreensão;
II - Multa;
111 -- Suspensão;
IV - Destilulço de função;
V	Demissão;
VI - Demissão a bem do serviço público.

Parágrafo único --- A aplicação das penas disciplinares não se
sujeita à seqüência estabeleci da neste artigo, mas é au tô miom a, segu ti -

do cada caso e consideradas a natureza e a gravidade da infração
e os danos que dela provierem Para o serviço público.

Au. 215	A pena de repreensão será aplicada por escrito
em CaSO de desobediência ou falta de cumprimento de deveres.

Parágrafo único - Havendo dolo ou má fé, a falta de cumpri-
inento de deveres, será punida COlU a pena de suspensão.

Art. 246	A pena de suspensão será aplicada em casos de:
1 - Falta grave;
11 --- lli'cusa do funcionário em submeter-se á inspeção mé-

dica quando necessária;
III - - Desrespeito -ás proibições consignadas neste Estatuto;
IV - Reincidência ci falta já punida com repreensão;
V - Recebimento doloso e indevido de vencimento, ou reniu -

neração ou vantagens;	-
\TJ Requisição irregular de transporte;
VII -- - Concessão de laudo médico gracioso;

1." - - A pena de suspensão não poderá exceder de noventa
dias.

§ 2.	O funcionário suspenso	ló41asasv niutagens
e direitos decorrentes do exercício do cargo.

Art . 247	A pena (te multa será aplicad:t mui fornia e nos casos
expressamente previstos em lei ou regulamento.

Art. 24$ - A destituição de função dar-se-á:
1 - quando se verificar a falta dc exação no seu desem-

penho;
11 -- quando se verificar que, por negligência ou benevolên-

cia, o funcionário contribuiu para que se não apurasse, no devido
tempo, a falta de outrem.

249 - A pena de demissão será aplicada nos casos te:
1 -- acumulo ilegal de cargos, funções ou cargos e funções;
11 - abandono do cargo ou função pelo não comnparecinmento

do funcionário a serviço sem causa justificada por mais de trinta
dias consecutivos ou mais dc noventa, intercaladamente em uin ano.

III --- aplicação indevida de dinheiros públicos;
•	IV - - exercer advocacia administrativa.

Art. 250 - Será aplicada a pena de demissão a bem do ser-
viço ao funcionário que:

1 - fôr convencido de incontinência pública e escandalosa,
de vício de jogos proibidos e de embriaguez liaijitual.

1
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praticar crime contra a boa ordem e adiiiinisti'açà 'i pu-
blica e a Fazenda Estadual;

III -- revelar segredos dc que tenha conhecimento cm ruão
do cargo ou função, desde que o faça dolosamente e com preju3v
para o Estado ou particulares;

IV	-- praticar, ciii serviço, ofensas físicas, contra funcioná-
rios ou particulares, salvo se em legitima defeza;

V - - lesar os cofres páblicos ou dulapidar o patiimoa ai do
Estado;

VI -- receber ou solicitar propinas cOlilissõeS, presentes eu
vantagens de qualquer espécie.

Art. 251 - O ato que demitir o funcionário niencionarã scol-
pre a disposição legal em que se fundaiiienta.

Parágrafo único - Unia vez sutimeUdos a 1i1'oCe'O atlninis-
trativo, os funcionários só poderão ser exonerados ilupois da COM-

clusão do processo e de reconhecida a sua culpabilidade.
Art. 252 - Para aplicação das penas do art. 214 su tom-

petentes:

1 - o chefe do Govérno, nos casos de demissão;
11 - os Secretários de Estado e Diretores de Dcl)artameiilos

diretamente subordinados ao Coverna(lor do Estado, nos casos dc
suspensão por mais dc Irinta dias;

1H - os chefes d.,- Departamentos, nos casos de rcl)re(u'aiJ e
suspensão até trinta dias.

Parágrafo único - A aplicação da pena de destituição de fun-
çãO caberá a autoridade que houver feito a designação.

Art. 253 - Deverão constar do assentamento individual todas
as penas impostas ao funcionário, inclusive as decorrentes da falta
de comparecimento às Sessões do juri para que fôr sorteado.

Parágrafo único - Além da pena judicial que couber, serão
considerados como de suspen.são os dias em que o funcionário dei-
xar de atender às convocações do juiz, sem motivo justificado.

Art. 254 - Verificado, em qualquer tempo, ter sido gracioso
o laudo da junta médica, o órgão competente promoverá a punição
dos responsáveis, incorrendo o funcionário, a que aproveitar a frau-
de, na pena de suspensão, e, na reincidência, na de (lemiss.o, e os
médicos ciii igual pena, se forem funcionários sem prejuízo da açà
penal que couber.

Art. 255 - O funcionário que não entrar em exercício den-
tro do prazo será demitido do cargo ou destituído da função.

Art. 256 - 'l'crá cassada a licença e será demitido do carga
o funcionário licenciado para tratamento de saúde ou por motiva
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de doença em pessoa de sua família, que se dedicar a qualquer ati-
vidade remunerada.

Art. 257 - Será cassai-la, por decreto do Governador do Es-
tado, a aposentadoria ou a di5pouihilidade, se ficar provado, em

processo, que o aposentado ou funcionário em (tisponihilida(lc

1 - praticou quando cai atividade qualquer dos atos pala os
quais é cominada neste Estatuto a pena de demissão, OU (te demissão

bem do serviço público;
II - foi condenado por crime, cuja lieflil importaria cm de-

missão se estivesse na atividade;
III - aceitou ilegalmente cargo ou função pública;
IV - VETADO
V - firmou (011 Ira Lo (te natureza coa ircial ou industrial

cota o (;ovêrno por si ou como representante de outrem;
VI - aceitou leplesen Lação de EstadO estrangeirO, sua pré-

via autorização do Govcrnadoi do Eu ido;
Vil - prática dc usura, elii qualquer de suas lorinas

§ 1.' - Será igualmente, cassada a (lispnnihiii(la(IC do servi-
dor que não issuinir, no ijiazo legal, o cargo ou função, eia que fõi'
aproveitado.

§ 2. - Nas lii1ólcscs previstas neste :trt igo, tianskiriaa-SQ
o rito de aI)OSCn [adoria cu de (lispoiiil)ilida(1e ciii ato dc demiSsão,
ou ticiiiissãO a beta do serviço público, conforme o caso.

Art. 258 - .'is penas de repreensão, multa e suspeiiso 1.r-
crevelil 00 prazo de dois 'anos e a de, (letIlisSãO, pOI. abrinitoflO (10
cargo, no prazo de quatro anos.

Art. 259 - No caso do art. 249, item 1, provada a boa-fé, p0-

(terá o servidor optar, obedecidas as seguintes normas:	-

a) tratando-se do exercício acumulado de cargo, funções ou
cargos e funções do Estado, mediante Siiii1)lCs requerimento, de pró-
prio punho e firma reconhecida, dirigido ao Governador (lo Estado;

b) quando forem os cargos ou funções acumulados de esfe-
ras diversas da Administração - União, Estado, Município (ia enti-
dade autárquica, mediante requerimento, na forma da alínea ante-
rior, dada ciência imediata do fato à outra entidade interessada.

Parágrafo único - Se não fôr provada em processo adininis-
trativo a boa-fé o servidor será demitido do cargo ou destituído da
função estadual, sendo cientificado lanht)éni, neste COSO, a outra en-
tidade interessada e ficando o servidor ainda inabilitado, pelo pra-
O (te 5 anos, para exercício de cargos ou funções do Estado.



Art. 260	O funcionário que indevidamente receber diária
será obrigado a restituir, de unia só vez, a importância recebida, fi-
cando ainda sujeito a punição disciplinar a que se refere o arL 246,
item V.

Au, 201	Será punido com a pena de .suspenso, e, na rein-
cidência, com a de demissão, o funcionário que, indcvidumenlc, con-
cede'. 	com o objetivo de remunerar outros serviços ou
encargos, ficando ainda obrigado à reposição da impartância
cOtTeSpOflden1.

Art. 202 - Será responsabilizado pecuniárianien te, sem pre-
juízo da sanção disciplinar que couber, o chefe de repartição que
ordenar a prestação de serviço extraordinário, seat que disponha
do necessário crédito.

Art. 263 - O funcionário que processar o paameato (te ser-
viço extraordinário, sem observância do disposto nesta lei, ficará
obrigado a recolher aos cofres do Estado a importância respectiva.

Art. 261- Será punido com a pena de suspensão e, na rein-
cidêmieja, com a de demissão a bem do serviço público, o funcio-
nário que atestar falsamente a Prestação de serviço extraordinário,

Parágrafo único - o funcionário que se recusar, sem justo
motivo, à prestação de serviç0 extraordinário será punido COm apena de SUspensão.

Art. 265 - Comprovada a fiagran te desnecessidade da umi te-
ripaçíio ou prorrogação do período de tral)alho, o chefe da repar-
lição que o tiver orck'naçlu responderá pecuijiàt' j a]lllnte pelo serviçoextraordinário

Art. 266 - Da infração do disposto no art. 119 resultará de-
flh j5So do funcionário por procediniejito irregular, e imediata me-
posição aos cofres públicos da iniportâleia recebida, pela autor!-
dade ordcnadora do pagamento.

Art. 267	Serão considerados como falia os dias cm que ofuncionário licenciado para tratamento de saúde, considerado apto
eia inspeção médica "cx-officio", deixar de comparee• ao ser-
viço.

Art. 268 - O res ponsável por alcance ou desvio de nlmmterial
não ficará isento da ação administrativa e criminal que couber, ain-
da que o valor da fiança seja superior ao prejuízo verificado.

Art. 269 -- Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o
funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do
prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque ou omissão em
efetuar recolhimento ou entradas nos prazos legais.

Art. 270 - Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a
importância da indenização poderá ser descontada do vencirnnto

ou remuneração, não excedendo o desconto à quinta parte de sua
importância líquida.

Parágrafo único - O desconto poderá ser integral, quando o
funcionário para se esquivar ao ressarcimento devido, solicitar exo-
neração ou abandonar o cargo.

Art. 271 - Será suspenso por noventa dias, e, na reincidên-
cia demitido o funcionário que fora dos casos cxp i'es samente pre-
vistos cm leis, regulamentos ou rcgirneuitos, cometer às pessoas es-
tranhas às repartições, o desempenho de encargos que lhe competi-
rem mi aos seus subordinados.

Art. 272 - A infração do disposto no art. 162 importará a
Perda total do vencimento ou remuneração e, se a ausência excedi i
a trinta dias, a demissão por abandono do cargo.

Art. 273 -- A responsabilidade administrativa não eximne o
funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso cou-
ber, iluiii o pagamento da indenização a que ficai- obrigado o exime
da pena disciplinar em que incorrer.

Art. 274 - A autoridade que deixar de proferir o julgamento
ema processo administrativo no prazo marcado no art, 229, será res-
ponsabilizada pelos prejuízos que advierem do retardamento da de-
cisão.

TITULO IX

Das disposições finais e lransilórias

Art. 275 - A nomeação de funcionário obedecerá a ordem
(tc classificação dos candidalos habilitados em concurso.

Art. 276 - É vedado ao funcionário trabalhar Sol) às ordens
de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de
irliC(liala confiança e de livre escolha, não podendo exceder .i
o número de auxiliares nessas condições.

Art. 277 -- Poderá ser estabelecido o regime do tempo inte-
gral para os cargos ou funções que a lei determinar.

Art. 278 O órgão competente fornecerá ao funcionário
urna caderneta de que constarão os elementos de sua indentificação
e onde se registrarão os atos e fatos de sua vida funcional, essa ca-
derneta valerá como prova de identidade, para todos os efeitos, e
será gratuita.

Art. 279 - Considerar-se-ão da família cio funcionário, des-
de que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento indi-
vidual

1 - o conjuge;
li - as filhas, enteadas, sobrinhas e irmãs solteiras ou viúvas;



- 74 -

III - os filhos,	tcados, sobrinhos e ii'niãos menores de li
anos ou incapazes;

IV - os pais;
V - os netos;

-	VI - os avós;
VII	os amparados pela delegação do pitrio-podci
Art. 280 - Os prazos previstos neste Estatuto serão, todos,

contados 1)01' dias corridos, salvo às exceções previstas em lei.
Art. 281 - O provimento nos cargos e transferências, a subs-

tituição e as férias, bern corno o veneiluen lo e as demais vantagens
dos cargos de Magistério e do Ministério Público continuara a ser
reguladas pelas respectivas leis especiais, aplicadas SUhSidiàIiaIIICJIIe
às disposições (lêste Estatuto.

Art . 282 Nenhum inipôsto ou taxa estadual gravará ven-
cimento, remuneração ou gratificação do funcionário, o ato de sua
nomeação, bem comocomo os demais aios, requerimentos, recursos ou
títulos referentes à sua vida funcional.

Parágrafo único - O vencimento da disponibilidade e o pro-
vento da aposentadoria não poderão, igualmente, sofrer qualquer
desconto por cobrança de impostos ou taxas estaduais.

Art. 283 - Para os efeitos do art. iii, será cont:do o tem-
p0 de efetivo exercício prestado pelo servidor cru cargo ou função
de chefia anteriormente à vigência da lei 858, de 29 de dezembro
de 1951.

Art. 284 Nas priueiras promoções que se verificarem
após a vigência (lesta lei, será observado o disposto rio rrrt . 4 da
lei 858, de 29 de dezembro de 1951.

Art. 285 - Os decretos de provimento de cargos públicos,
às designações para função gratificada, bem corno tO(!05 os atos ou
portarias relativas a direitos, vantagens, concessões e licenças só
produzirão efeito depois de publicados no úrgào oficit1.

Art. 286 - Ao funcionário licenciado há mais de dez meses
para tratamento de saúde, é assegurado o direito, a titulo de auxi-
lio-doeiiça, à percepção de uru Inês de vencimentos.

Parágrafo único - Quando se tratar de moléstia profissio-
nal ou de acidente, nos têrmuos do artigo 1 70, o auxilio-doença será
devido após três meses (te 1 iceneininento, sendo repetido quando
éste atingir um ano.

Art. 287 - Aos funcionários que trabalham ou tenharri Ira-
bailiado peio menos cinco anos nas oficinas do "Minas Gerais", er
serviço noturno, abonar-se-ão setenta e dois dias, para efeito de
aposentadoria, erri cada ano que fôr apurado.
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Larágrafo único - Consideramse funcionários das oticirias
do "Minas Gerais", para os fins dêste artigo, os pertencentes à:

a) revisão;
h) composição;

c) impressão;	 O

(1) expedição.
Art. 288 - Os funcionários da Polícia Civil, que trabalhem

ni serviço (te natureza estritamente policial, terão direito à apo-
sentadoria com o vencimento integral e a incorporação das vantar

•	gens a que se refere o ait, 110 desta lei, quando complelarelil 25
anos de serviço dedicado exclusivalflcflte às aludidas atividades

•	policiais.
Parágrafo único - Considerafli-Se atividades policiais, para

os fins dêste artigo, as exercidas por:

ir) Delegados de polícia;
b) médicos legistas;
e) investigadores;
(1)	guardas civis;
e) fiscais e inspetores (te transito;
E) escrivães e escreventes tia policia;
g) peritos do J)epartiuilClitO da Policia Técnica
Art . 289 - 1c 1 ,1 direito à aposentador i a cori 25 anos de tia-

brilho o funcionário que, durante este perio(lO, trabalhou 12 anos
e seis meses, pelo menos, corri Baio X, substâncias radioativas ou
substancias químicas de emanações corrosivas.

Art. 290 - As professôras e diretoras do ensino primário
que por qualquer circliStàIlCia tenhiun prestado ou estejam l)i'es
lando serviços aos DepartaIIicniOS Administrativos das Secretarias
do Estado, terão direito à contagem do tempo (te serviço, para efei-
to do pagairrdn to de seus qiLi nqiiêli i os e a posentattoria no quadro a
que p('rtencemll, conforme prevê a Constituição do Estado

Art. 291 - O funcionário que, não obstante aposentado, te-
nha permanecido, a qualquer titulo, por exigência do serviço, sem
solução de continuidade, :i serviço (lo Estado, e ainda permaneça
na data desta lei, terá sua aposentadoria revista, sendo-lhe atribui-
dos proventos correspondentes aos vencimentos da situação nova,
do cargo CIII que se aposentou nos têrmnos da lei 858, (te 29 de de-
zembro ile 1951, e as vantagens da presente lei, relativas à inativi-
dade.

Parágrafo único - A prova dos requisitos relacionados neste

artigo será feita por certidão visada pelo chefe da repartição onde

_ o
	 IL



Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 24 (1€ julho-
ak 1952.

JUSCELINO KUi(tTSCJILK D E. Oi.rvain	 ,- -
José Maria Alkiuim

*

LEI N.9 872, DE 24 DE JULHO DE 1952

Dispõe sóbre isenção do irapóslo de (,vwsmissão "inter-vivos" ao
"Clube de Xadrez de Belo iIoiionte", nesta Capital	 -

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

Art. 1.'	Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do

	

impôsto de transmissão "inter-vivos", a aquisição, por parte do	1

"Clube de Xadrez de Belo horizonte", do 13. pavimento (10 Edifício
Pirapetinga, situado à Ilua Curitiba n.' 1356, nesta Capital, a fira
de nêle ser instalada a sua sede social.

Art. 2.' -- A isenção a que se refere o art. 1.' se condiciona
o cumprimento de sua finalidade, dentro de cinco (5) anos.

1	41j
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trabalhe o aposentado I)enc[i ciãrio, da qual constem elementos obje-
tivos que atestem a permanência no serviço e o efetivo exercício,
sendo o respectivo titulo apostilado pela mesma autoridade.

Art. 292 - Ficam derrogados os artigos 51 da lei 34ui, de
30 de (IezeInl)ro de 1948, e 25, 1, "a", da lei 347, da mesma data, no
que se referem ao limite máximo de idade Para a admissão (te cx-
lranumetárjc,s.

Art. 293 - O presente Estatuto entrara cai vigor na data de
sua puhuicaço, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 5 de julho
de 1952,

e.tUSCEIfNO RuruTscII!g DE
Geraldo Slarling Soares
José Maria Alkjnjm
Tristão Ferreiro da Cunha
José Esteue.ç Rodrigues
Odilon Behpens
Mário Hugo Ladeira

*
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LEt N.° 871, DE 24 DE JULHO DE 1952

Concede isenção (10 itripóslo (1C transmissão ao Olímpico Clube.
com sede eia Belo horizonte

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanei ou o a seguinte lei

Art. 1.' - Fica o (iovêrno do Estado autorizado a concedes
ao Olímpico Clube, associação c'portiva desta Capital, a isenção
do irnpôsto de transmissão que incidir sôbre a aquisição de um
terreno (te propriedade do Sr. Paul l)ardot e sua mulher, localizado
no Bairro da Serra, em Belo Horizonte, destinado à construção de
sua praça de esportes e de sua sede social.

Parágrafo único -- A isenção a que se refere o artigo 1.'
se condiciona ao cumprimento de sua finalidade, (lefltFO do prazo
de cinco anos.

Art. 2.' - Esta lei entrará cru vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições cru contrário.

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

LEI N.9 870, DE 24 DE JULHO DE 1952
DÍSPÕC sóbre doação de terreno à Legião Brasileira de ,4ssisténcia

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

Art. 1 .9 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar, na
Capital, à Legião Brasileira (te Assistência, unia área (te terreno
do seu patrimônio, medindo 2.500 metros quadrados, com frente
para a Avenida Amazonas e integrada, atualmente, na área onde se
localiza a Granja-Escola João Pinheiro, na Gameleira.

Parágrafo único - O terreno a ser doado destinar-se-á à
instalação (te um pôsto de puericultura e reverterá ao patrimônio
do Estado se, no prazo de cinco anos, não fôr utilizado para a
finalidade referida.

Art. 2. - Revogadas as disposições era contrário, entrará
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte. 24 te julho
de 1952.

JUSCELINO KUIiITSCHEK na OLIVaIRk
José Maria Alkrnini

*
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Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições ciii contrário.

Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (1 esta lei pertencer, que a rutuprani e açain
cumprir, 1 ão i uteiranienle corno nela se contiin

l)ad a no lilácio da Liberdade, Belo J lati n a te 't (te julho
de 1952.

JUSCII.ÍNO KUIIFTsCIIEK DE Oi.ivrtn.

.IOSC .ifOl'iU AlkWiin

*

LEI N, 873, DE 24 DE JULHO DEI 1952

Autoriza o Gor'ê,'uo do Estado a pernoitar iindtel caiu a
municipalidade de .1 1! coas

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

Art. 1. - Fica o Govêrno autorizado a permutar o terreno
de propriedade do Estado de Minas Gerais, com  área de dois mil
quatrocentos e noventa metros quadrados (2. 490,00m2 ), situado
na Cidade (te Alfenas, confrontando com o pátio do Forum, com a
Avenida Governador Valadares, com a propriedade (te Virgílio
Perini e com a flua Armindo Paioni, no valor (te sessenta mil
cruzeiros (Cr$ 6tL000,00), pelo terreno de igual valor, (te proprie-
dade da municipal idade (te Alfenas e tainhéni na uleSmfla cidade
situado, com a área de três mil e cinquenta metros quadrados
(3.050,00w2 ), entre as ruas Olegário Maciel, Guia Lopes, Pedro
Corrêa e Nicolau Coutinho.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data (le sua publi-
cação, reVOga(laS as disposições em contrário.

1)a41a no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 24 (te julho
de 1952.

JUSeEI.INO KUI(IrsGl 1 EN DE OlIVEIRA

JO.'	.t1(rit(I	l, 11.13071

*

-

21 1)E JULhO DE 1

.41>r<' 	crelaria da .1 q ri eu! (a ríl, Ia dri s TriO, Com ceia e Trabalho,
er(3 di() especial para pai(rno'n (o de terrenos declarados de utilidade
pr4bbe ' .'. situados mia Vila Silo Pauta, no lugar denominado Ferrugem,

11I1!iliCi/)tO (1e Coida;eni

O Povo do Estado de Miimo.s Gerais, por seus representantes,
de'ectou e eu, em seu nome, s:incirmo a seguinte lei:

Art. 1.' -- Fica aberta à Secretaria cio Agri cul lura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito espccial de Cr$ 182 .820,00 (cento
e .iitcnta e dois mil, oitocentos e vinte cruzeiros) para pagamento
tio Dr. Oscar Negrão te Lima, ou a quem de direito, dos terrenos
d » sua propriedade, com a área (li' 9. 141,00w 2 (nove mil, cento

uarenta e um metros quadrados), situados na Vila São Paulo,
mi a lug	dar enominado Ferrugem, no num ici p O (te COnta geni, cooU-
go') à Ciflade Industrial, destinados à interligação, das vias férreas
Estrada (IC Ferro Central (lO Brasil e Rêde Mineira dc Viação, que
servem à Cidade Industrial, declarados (te utilidade pública, pelo
De'reto Estadual n. .471, de 27 tie novembro (te 1950, podendo o
Grivirno realizar, se ne('essr'crio, para i'ssc fim, operação de crédito

Art. 2.' - Bevogam-se asdisposições em contrário, entiancio
est.i lei em vigor na data de sua 1)01)1 iCaÇi()

Mnd o, portanto, a tAlas as at.ltOri(lil(l es, a (ltwIn o conheci-
Mienlo e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 24 (te julho
de 1952.

.TIScE1,IN0 KuBrTscTrEIC nc OLIVEII1

7'ristüo Ferreira da Cantor
José Maria .tlkniimn

*

LEI N.' 873, DE 25 DE Jl.'LhlO DE 1952

(;oi'.cedc iseicçrlo do inrj,cifo (Id' transiuiissão "inter- pinos" ao
"Esporte Clube Juiz de Fora"

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

Art. 1.' - Fica concedido ao "Esporte Clube Juiz de Fora",
sediado na cidade do mesmo nome, isenção <to imopõsto de trans-
wsissn "inter-vivos" pa aquisição de uma casa sua ri ii referida

1
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cidade, à Avenida Rio Branco, n. 9 1.303, diversas benfeitorias e o
respectivo terreno, contendo uma área de 3.445 metros quadrados,
destinado à ampliaç5o da praça de esportes do Clube.

Art. 2. - A isenção de que trata o art. 1. 9 condiciona-se
ao cumprimento de seu objetivo dentro (10 prazo de cinco (5) anos.

Parágrafo único -- O impôslo, cuja isenção determina esta
lei, será devido ao Estado caso a entidade beneficiada mude d
finalidade.

Ari. 39 - Esta lei entrará eia vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as rbsposiçoes em contrário.

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

Dada no Paláco da Liberdade. Belo Horizonte, 25 de julho
de 1952.

JUSCELINO Kuljl'rscllEK 1)L Ouv1mA

José Maria Alkmim

*

LEI N.9 876, DE 20 DE JULhO DE 1952

1

Autoriza o Govêrno do Estado a constituir servidões de p1sgeãfl

da linha de transmissão da energia elétrica das Usinas do ,Soll.
Grande e a e[c/uar o paqarnenlO das indenizações

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

Art. 1 .1 --- Fica o Govêrno do Estado autorizado a constituir
servidões de passagem da linha de transmissão de energia elétrica
das Usinas do Salto Grande, com urna faixa de 100 metros de
largura e 140 quilômetros, mais ou menos, dc extensão, até os
municípios de Santa Luzia ou outros, pagando aos proprietários do
terrenos o preço das servidões, bem como as indenizações corres-
pondentes aos danos que porventura se erificareiri com a preparação
(Ia faixa, aberturas de estradas, caminhos, aterros, roçados, demo-
lições e, ainda, as de5pesas de c:crituras, coletas de (locunremitos,
transportes, operários e outras ac('ssorias e correlatas.

Art. 2, - Fica aberto à Secretaria (Ia Agricultura, Indústria.
Comércio e Trabalho, o cr&Uto especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros), para atender às despesas referidas no artigo
anterior, pO(leri(lO o Govrrio redi'ar, para isso, se necessário,
operaç) de crédito.

Art. 3.' - Esta lei entrará era vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de julho
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCJ-IEK DE OLIVEIRA

Tristão Ferreira da Cunha

José Maria Alk:n(rn

*

LEI N.9 877, DE 26 DE JULhO DE 1952

f)ispãe sóbre isenção

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

Art. 1. - Fica a Sociedade Amigos do Progresso, de Montes
Claros, isenta do pagamento do impôsto de transmissão "inter-
vivos" pela aquisição de terreno, naquela cidade, destinado à edifi-
cação do Ginásio São José.

Parágrafo único -- A isenção a que se refere o artigo se
condiciona ao cumprimento de sua finalidade, dentro de cinco anos.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autor-idades, a quem o conheci-
EdULO e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de julho
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OuvEmu.&

José Maria Alkmim *
H-.Jjl



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

Art. 1. Fica o Goviiio do Estado autorizado a levantar
no Cemitério cia Igreja de Nossa Senhora do Rosário, de Mariana,
um mausoléu no local onde se acha sepultado o poeta Alpbonsus
de Guimaraens.

Art. 2.9 -- Para ocOrçei' its despesas com a homenagem à
memória do consagrado poeta mineiro, é aberto crédito especial de
Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), com vigência prorrogada
até 31 de dezembro de 1953, podendo o Govêrrio realizar, se
necessário, para ésse fim, operação de crédito.

Art, 3.1 - Revogam-se as disposições emcontrário, entrando
esta lei em v;or na data de sua publicação

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

!--Art. 2. - Para atender às despesas a- que alude o artigo
anterior, fica aberto à Secretaria de Educação o crédito especial de
Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), podendo o Govêrno, se
necessário, fazer operação de crédito.

Art. 3,v - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de julho
de 1952.

Juscidia NO Eu ii I'I S( 1-1 E}( I1 O JVEIRA

Odilon Behrerzs
José Maria Alkmim

*

LEI N. 9 880, DE 26 DE JLT LlIO DE 1952

'-'82--
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LEI N. 878, DE 26 DE JULHO DE 1952

Dispõe sóbre a c;tslrução de	 'Ii .1 »1OlL,'5
de Guimaraeizs

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 26 de julho
de 1952.

JUSCRLINOKLJOITsC IJEN DF OLIVEIRA
José Maria Alkntjrn

*

LEI N.Y 879, DE' 26 DE JULHO DE 1952

Concede auxílio para a realização dos Xl Jogos UniversiIíríos
Brasileiros em Belo lIor:onte

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autoHzado a conceder
um auxílio na importância de Cr$ GWL000,00 (seiscentos mil cru-
zeiros) para a realização dos Xl Jogos Universitários Brasileiros,
a se verificarem de 1. a 7 de setembro tio corrente ano, em Belo
Horizonte.

Dispõe sóbre auxilio financeiro para o constituição do património
da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora e dá outras providências

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

Art, 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a contribuir,
para a constituição cio patrimônio da Faculdade de Medicina de
Juiz de Fora, com a importôncia de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzeiros), cru apólices inalienáveis, que emitirá e cujo rendi-
mento será de 5% (cinco J)01 cento) de juros, anualmente.

Parágrafo único - O Estado efetuará o pagamento dos
juros, que constituem o rendimento tias apólices, em duas quotas
anuais, em março e setembro.

Art. 2. -----No caso de dissolução da sociedade civil inante-
nedora cia Faculdade de Mcclieiima de Juiz de Fora, no de sua
transformação ou no de sua estatização pelo Govêrno Federal ou
pelo municipal, reverterão as apólices a que se refere o art. 1., à
Fazenda do Estado, para os devidos fins.

Art. 3•9 - O rendimento das apólices, com que o Estado
concorre para a constituição do patrimônio ria Faculdade de Medicina
de Juiz de Fora, só será empregado em objeto das finalidades do
Instituto, podendo o Govêrno do Estado declarar caduca a concessão,



si

por decreto executivo, e determinar a respectiva reversão das
apólices, na forma do art. 2.9, se fôr comprovado o desvio daquela
renda para outros fins particulares.

Art. 4' - Fica o Govêrno do Estado autorizado ainda a
auxiliar a Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, para a sua
instalação, com a importância de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros).

Art. 5.' - Fica aberto um crédito especial (te Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros), com vigência prorrogada até o final
do exercício de 1953, para atender à despesa autorizada no artigo
anterior, podendo o Govêrno realizar, para tal fim, as operações
de crédito que se fizerem necessárias.

Art. 6,' - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 26 de julho de
1952.

Jusw.mxo KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
José Maria Alkmirn

*

LEI N.' 881, DE 26 DE JULHO DE 1952

Autoriza a doação de terrenos à flêde Mineira de Viação, no
município de Bota Despacho

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

Art. 1.0 - Fica o Govérno do Estado autorizado a doar à
Rêde Mineira de Viação os terrenos que possui cm Alvaro da
Silveira, município de Bom Despacho, com a área de 252.250m2.

Parágrafo único A área a ser doada tem as seguintes
divisas: "Começa no eixo da linha da ilêde, onde esta atravessa o
Ribeirão da Passagem, no km 943,240 e segue por êle abaixo até
a sua confluência com o Rio Lambari; por êste abaixo, pela margem
esquerda até encontrar o valo que desemboca no rio, a 75 (setenta
e cinco) melros abaixo da ponte de madeira da estrada para o
"Moinho", segue por êste valo acima até cruzar com a estrada da
"Colônia"; neste ponto a divisa vira à esquerda e segue pelo eixo
da Avenida Artur Bernardes até encontrar a Rua Olcgário Alaciel.
e seguindo por esta, à direita, até encontrar o Ribeirão da Passagem,
e descendo por êste abaixo até o ponto onde teve início a
demarcação".	 -
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Art. 2.' - O imóvel, a que se refere o art. 1.', destinar-se-á
ao pátio da Estação de Alvaro da Silveira, na Rêde Mineira de
Viação.Art. 3.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de Julho
•le 1952.

JUSCELINO KunIrsCflEI( DE OLIVEIRA

José Maria Alkxrdrn
José Esleves Rodrigues

*

LEI N.' 832, DE 28 DE JULHO DE 1952

Cria a Medalha da Inconfidência

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

Art. 1.' - Fica criada a Medalha da Inconfidência, destinada
a galardoar o mérito cívico do cidadão que, em Minas, se distiuga
pelo notoriedade de seu saber, cultura e relevantes serviços à
coletividade.Art. 2.' -- O Govêrno do Estado fica autorizado a expedir,
dentro de 60 (sessenta) dias, o regulamento para a execução da
presente lei.Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumplir, tão ihteiranlcfltc como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 28 de julho
de 1952.

JUscELINO KUBITSCIIEI( ou OLIVEIRA
Geraldo Starling Soares
José Afaria ,tlknpiia
Tristão Ferreiro da Cunha
José Esteves Rodrigues
Odilon BehrcnS
Mário hugo Ladeira

*
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Art. 2.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
.ço, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de julho
de 1952.

í
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LEI N. 883. DE 28 DE JULHO DE 1952

Con rede isenção de linpôslo de transmissão "inter-vivos'

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno cio Estado de Minas Gerais auto-
rizado a conceder isenção tio impôsto de transmissão "inter-vivos»
ao Instituto Norte Mineiro de Educação e Cia. Ltda., com sede
na Cidade de Montes Claros, para a aquisição de um terreno, sito
na aludida cidade, com a área de cinco mil (5.000) metros qua-
drados, compreendido entre as ruas João Pinheiro, Tiradentes,
Januária e Travessa São Larnberto, destinado à construção de
prédio onde funcionará o Instituto Norte Mineiro de Educação.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o art. 1. 9 se
condiciona ao cumprimento de sua finalidade, dentro de cinco (5)
anos.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de julho
de 1952.

JUSCELINO Kt7 mi1J'sc1rEJ DE.
José Maria Alkmim
Odilon Belir'cizs

*

LEI N. 884, DE 30 DE JULhO DE 192

Autoriza alienação de imóvel em hasta pública, no município
de !Jotelhos

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

. \ [' t. 1 . Fica o Poder Executiv0 autorizado a alienar cmhasta l)úh3lica ,os trilos da atinea VI, do art. 24, da Constituição
do Estado, pelo preço mínimo de dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00),
o imóvel cujo domínio foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais,
cm virtude de transcrição n.° 64, no cartório competente da
comarca de Botelhos, situado no município dêste nome, distrito
de Palmeiral.

Jus CELINO K1JB1TSC1LEi DE OLIVEIRA

José Maria Alkmim
*

LEI N.' 885, DE 30 DE JULI10 DE 1952

Autoriza a permuta de uni terreno no distrito da Cidade de Faina

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

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
o terreno de dez mil metros quadrados, próximo do povoado dos
Rochas, distrito da Cidade de Faina, destinado à construção de
uma escola rural colo, o auxílio do Govêrno Federal, por outro
terreno da mesma área, de igual valor e para o mesmo fim, dentro
do referido povoado.Art. 2.' -- Esta lei entrará em vigor mia data dc sua jiubii
cação, revoga(laS as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoriihH!t, a qucili o coube-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de julho
de 1952.	 -

Ju scFil.INO KuRITscIIEK Dr, Oi.rvEmRA
José .IaFiU AIkrniTfl

LEI N.' 886, DE 4 DE AGOSTO DE 1952

Dispõe sôbre a ercçdÚ tle uni monumento ao cientista. Carlos Chagas

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. i.	
Fica o Govêrno do Estado autorizado a erigir,

sesta Capital, um monumento ao cientista mineiro Carlos Chagas.



Art. 2.' - Para ocorrer às despesas com a homenagem â
memória do consagrado cientista mineiro é autorizado o Poder
Executivo a abrir crédito especial até a importância de duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 250.000,00), com a vigência prorrogada
até 31 de dezembro de 1953, podendo realizar, se necessário,
operação de crédito.

.Art. 3.' - Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de agôsto
de 1952.

JUSCELTNO KUBITSCHEK DE Ouvam.
Geraldo Slarlizags Soares
José Maria Alkmini
Tristão Ferreira da Cunha
José Esleves Rodrigues
Odilon Behrens
Mário Hugo Ladeira

LEI N.' 887, DE 4 DE ACÕSTO DE 1952

Autoriza a doação de prédio ao Centro Académico de Ouro Prêto

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno autorizado a doar ao Centro
Acadêmico de Ouro Prêto o prédio (lo Estado, onde funcionou a
antiga Secretaria das Finanças, e seu respectivo terreno localizado
naquela cidade.

Art. 2.' - Reserva-se ao Estado o direito de continuar
ocupando, no prédio objeto da doação, os cômodos cm que ora
funciona a Coletoria Estadual (te Ouro Prêto, enquanto não fôr
reconstruído o Forum daquela cidade, para onde deverá transferir-se
a referida Coletoria.

Art. 3.' - O imóvel, a que aludem os artigos precedentes,
reformado e adaptado para servir de sede ao Centro Acadêmico
de Ouro Prêto, é doado exclusivaniente para o referido fim, devendo,
por isso, reverter ao patrimônio do Estado na hipótese de transfe-

II
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	rência da sede do Centro Acadêmico ou de deixar	existir a

mesma entidade.
Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições cm contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de agôsto
de 1952.

JUSCELiNO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmini
*

LEI N.9 888, DE 12 DE AGOSTO DE 1952

Altera a Lei n.° 28, de 22 de novembro de 1947

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

Art. 1.' -- O art. 118 da Lei n.' 28, de 22 de novembro de
1947, fica redigido pela forma seguinte:

"Art. 118 - Até o dia 10 de fevereiro de cada ano o Prefeito
apresentará à Cámara Municipal, um relatório de sua administração,
no exercício anterior, acompanhado dos seguintes documucntos

balanço de receita e despesa;
quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada,
e da despesa autorizada com a realizada;
demoli straçãO sintética (Ia execução orçamentária;
demonstração das operações de crédito;
demonstração discriminaria da despesa realizada pela
verba de Serviço e Obras Públicas;
balanço de receita e despesa do município, por distritos;
balanço do ativo e passivo;
demonstração da dívida fundada;
demonstração discriminada da dívida flutuante;
demonstração das variações patrilflofliaiS;
inventário geral;
quadro comparativ o do balanço patrimonial do exercício
encerrado com o do exercício anterior;

§ 1.' - Com os quadros e	rnonstraÇõeS
artigo, o Prefeito entregará a Câmara Municipal

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

constantes dêste
cm original ou
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segun(la via, os dor111wjit05 comprovantes da receita arrecadada e
da despesa realizaria.

§ 2. -- Se o Prefeito deixar de cumprir o disposto nesteartigo, a Câmara Municipal nomeará urna coiniSØ para proceder'ex-officio", à tomada (le Contas.
Art. 2.' - Esta lei entrará cru vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em Contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se Contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Reto Horizonte, aos 12de agôsto de 1052.
JUSCELINO Kui'isciij DE O ijvan
Geraldo S1arljjij Soares

*
LEI N.' 889, DE 12 DE AGÔSTO 1)E 1052

Abre crédito especial de Cr$ €i SO.000.00 d Secretaria da Agricultura,
Iuclú síria, Conmé,-cjo e Trabalho

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da A gricultura, Indústria,Comércio e Trabalho um crédito especial de Cr$ 680.000,00 (seis-
centos e oitenta mil cruzeiros), para pagamento da área de terrenodesapropriada nos lêrmnos do Decreto a.' 3.762, de 2 de abril de1952, e que se destina à construção de urna Escola de Laticínios na
Cidade de Três Corações.

Art. 2.' - Para cobertura do crédito aberto no art. 1.
poderá o Govêrno do Estado realizar, se necessário, operação decrédito tdé a innportânca da despesa autorizadaArt. 3.' _ Bevogadas as disposições em contrário, entraráesta lei em vigor ria <Ipta de sua pul)licaçáo

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a queu o conbe-emmcnto e xecução desta lei pertencer, que a cumpram e façamcurnprir, tão inteiramente como nela se colitén
i.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo l-Iorizonte, aos 12de agôslo de 1952.
JUSCELINO EUIrIT.SClJmu( na OuvEm	,	/ -	!
José Maria Alknijm
Tristão Ferreira da Gunlm

*
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LEI N.9 890, DE 12 DE AGÕSTO DE 1952

Concede isenção do iznpôsto de transmissão "inter-vivos", ao
Centro Social da Liga Católica de Paivmcatu

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

Art. 1.' Fica concedido ao Centro Social da Liga Católica
de Paracatu, isenção do inipâsto ' (e iransuiissão "inter-vivos" para
receber doação de um terreno com à área de vinte mil metros,
quadrados, mais ou menos, situado no Bairro das "Amoreiras", na
Cidade de Paracatu e destinado à construção dc uma praça de
esportes.

Art. 2.' - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Daria no Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizonte, aos 12 de
agôsto de 1952-

JUSCELINO KUBITsCTTEK DE OLIVEIRA

José Mcrriír Atkirrinr

*

LEI N.' 891, DE 12 DE AGÕSTO DE 1952

Dispõe sdbre a construção do monumento ao Expedicionário Atineiro

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a erigir, em
São João dei Rei, o monumento ao Expedicionário Mineiro, a que
se refere o art. 24 do Ato rias Disposições Constitucionais Transi-
tórias, e que se destina à consagração dos nossos bravos soldados
que integraram as Fôr'as Expedicionárias Brasileiras em terras
da Europa.

Art. 2.' - Para o cumprimento cio disposto no artigo
anterior, fica o Govêrno do Estado autorizado a tornar tôdas as
providências preliminares, inclusive para a elaboração do projeto,
podendo, a seu juizo, realizar concurso entre artistas, arquitetos o
escultores.

il^
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Art. 3,' - A obra será executada após a aprovação dos
respectivos projetos e orçamentos pelos Secretários de Estado de
Viação e Obras Públicas e da Educação.

Art. 4.' - Para atender às despesas com as medidas preli-
minares, a que se refere o art. 2. 9, inclusive o concurso, fica aberto
um crédito especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros)
com vigência prorrogada até 31 de dezembro de 1953, realizando-se,
para isso, se necessário, operação de crédito.

Art. 5.' - A execução da obra correrá à conta de dotações
próprias, a serem incluídas no Orçamento do Estado, de acôrdo
com os projetos e orçamentas aprovados.

Art. 6.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, aos 12 de
agôsto de 1952.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

José Maria AIkmirn
José Esteves Rodrigues
Odilon Behrens

*

LEI N.' 892, DE 12 DE AGÕSTO DE 1952

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel do Estado em
hasta pública

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar em
hasta pública, pelo preço mínimo de treze mil cruzeiros (Cr$
13.000,00), o terreno e as benfeitorias nêle existentes, de propriedade
do Estado, situado no distrito de Planura, no município (lO Frutal,
confrontando ao Norte, numa extensão de quatrocentos metros,
com Eliseu Cardoso; a Leste, numa extensão de quinhentos e
cinqüenta metros, com o Córrego da Mandioca; ao Sul e a Leste,
numa extensão de trezentos e oitenta e cinco e quinhentos e oitenta
metros, respectivamente, coma Luiz da Silva Oliveira.
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Art.  2.' - A presente lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 12 de agôsto
de 1952.

JUSCELIN() KUBITSCIIEJ( DE OLIVEIIjA

José Maria Aikmim

*

LEI N.' 893, DE 12 DE AGÕSTO DE 1952

Concede isenção do impôsto de transmissão ao "Esporte Clube
Democrata", de Governador Valadares

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
ao "Esporte Clube Democrata". de Governador Valadares, a isenção
do impôsto de transmSSãO para Q aquisição do terreno situado na
referida cidade, constituído pelos quarteirões n's. 59 e 147 da
planta primitiva cia cidade com a área de 22.000 m 2 (vinte e dois
mil metros quadrados), destinado à construção da sua praça de
esportes.

Art. 2.' - A isenção a que se refere o art. 1.' condiciona-Se
ao cumprimento de sua finalidade, dentro do prazo de três anos.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de agôsto
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCHEK na Oiivauix
José Maria Alkmim

*
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LEI N.° 894, DE 12 DE AGÕSTO DE 1952

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ :,83.353,,5)1)

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

Art. 1.' -- Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 383.353,50 (trezentos e oitenta
e 'três mil, trezentos e cinqüenta e três cruzeiros e cinqüentacentavos), Para p agamento à Navegação Aérea de Varginha Ltda.,
proveniente de subvenções pela manutenção de taxi-aéreo para o
Sul de Minas nos exercícios de 1950 e 1951.

Art. 2.' - Para atender às despesas com a execução desta
lei, fica o Govêrno autorizado a realizar a v operações de créditoque se tornarem necessárias.

Art. 3,9	Esta lei entrará Cfli vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôda.s as autoridades, a qizciii o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a Cumpram e façam
Cumprir, tão inteiramente como nela se contém -

Dada no laitc() da LibcIí]a(; ('. Belo 1 tolizonie, 12 de agõstode 1952.
JUSCELINO Kunt fSCiiEl( DEOLivEIlt
José Eslcz'es Rodrigues
José Maria Alkrnjni

*
LEI N.' 895, DE 12 DE AGÕSTO DE 1952

Restabelece zuna cátedra de POF1UIlLéS no Inslitu!o de Educação
de Minas Gerais

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

Art, 1. -- Fica restabelecida, no padrão 1-31, urna das cadeiras
dc Purtuguês, do Instituto de Educação de Minas Gerais, suprimidas
pela Lei n.' 411, de 21 de setembro de 1949.

Au. 2 - Para ocorrer às despesas decorrentes do restabe-
lecimento de que trata o artigo anterior, no corrente exercício, fica
aberto o crédito especial de Cr$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta
cruzeiros), podendo o Govêrno para êsse fim, realizar, se necessário,
Operação de crédito.
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Art. 3.'	lievogain-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno muda se contém.

Dada no Palâcio tia Lilteilale. Belo Horizonte, 12 de agôsto
de 1952.

JUSCE1JNt) KUniiSCITEK i.,E ()i.IVEITIt

Odilon Bt'iucri
*

LEI	0i, DE 93 Dl. AiÕ51'() DE 1952

Autoriza a desapropriação amigável tios bens declarados de utilidade
pública pelo Decreto n.' 3.765, de 4 de abril 1952

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

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir
aniigàvelniente, pela importância (te seiscentos e cinqüenta mil
cruzeiros (Cr$ 650 000,0()), os bens declarados de utilidade pública
pelo Decreto 11.9 3.765, de 4 de abril de 11)52, inclusive edifícios,
móveis, utensílios e semoventes, que já se encontram na posse da
Escola Caio Martins, no seu núcleo de Buritizeiros, tio município
de Pirai-tora, enunieradot na propo:tt:i do Sr. Gr:ii lo lar a de
Figueiredo.

Art. 2.' -- A despesa com a aquisição autorizal a por esta
lei correrá pela verba Própria (lo orçamento vigente, para a Secre-
taria da Viação, sob a rubrica 232-224-8294.

Art. 3.' -- Esta lei entrará ciii	or na data (te sua publi-
cação, revogadas as disposições era contrário.

Mando, portanto, a tôdas is autoridades, a queni o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cunipraimi e façam
cumprir, tão iflteiranleLltC conto nela se contém.

Dada no Palácio di Liberdade, Belo horizonte, 23 .(le agôstu
de 1952.

JUSCELINO KUHFrsCHEK DE OLIVEIRA
Geraldo Starling Soares
José Esteves Rodrigues
José Maria .4 tkrninz

*
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir,
do Sr. José Vicente de Almeida, pela importõncia de cinqüenta
mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00), um terreno com a área de novecentos
e setenta e cinco metros quadrados (075m 2 ), situado à Avenida
Francisco Sales, na quadra 18 do Jardim dos Estados, em Poços
de Caldas, para a construção de instalações necessárias ao funcio-
namento da 15.1 Residência Regional do Departamento de Estradas
de Rodagem, sediada naquela cidade, correndo a despesa pela
dotação orçamentária própria do dito Departamento.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições ema contrário.

Mando, portanto. a tôdas as autoridades, a quem o conhe
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de agôsto
de 1952.

JUSCELINO KUI3ITSCHEK DE OLIVEIRA

José Esleves Rodrigues
José Maria A Ikinim

*

LEI N.v 898, DE 23 DE ACÔST() DE 1952

Concede isenção do impôslo de transmissão "inter-vivos" à
Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento

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

Art. 1. - Fica concedida à Congregação das Servas do
Santíssimo Sacramento, isenção do impõsto de transmissão "inter-
vivos", para a compra, a D. Laura Hermes Machado, de um prédio
velho e respectivo terreno, situados à Avenida Rio Branco, n.'
2.848, na Cidade de Juiz de Fora, l)C1O preço de Cr$ 1.000.000,00
(um milhão de cruzeiros), conforme escritura de promessa de
compra e venda, já assinada entre as partes.
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Art. 2. - Revogam-se as disposições ciii contrário, entrande
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o coube-
cimento e execução desta lei prteiicer, que a cunipram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 23 de agôst
de 1952.

JusuELiNo EUIJITSCIIEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmiin

LI

LEI N.'	, DE 27 DE MiÔSTO DE 1052

Dispõe sóbre coicessdo de auxilio ao X Congresso Brasileiro
de iligiene

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

Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
ao X Congresso Brasileiro de higiene, a realizar-se nesta Capital,
de 19 a 25 de outubro tio coireilie ano, o auxilio de Cr 600.000,0u
(seiscentos mil cruzeiros)

Art. 2. - Para atender à despesa autorizada no art. 1.',
fica aberta à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial
de Cr 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), podendo o Govêrrio,
para isto, se necessário, realizar operação de crédito.

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições eia contrário, entrando
esta lei em vigor mia data de sua publicação.

Mando, poi-anto, a tôdas as autoridades, a quem o coube-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cuiliprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio dii Liberdade, Belo 1 lorizonte, 27 de aôsLu
de 1952.

JuscELiNo KuHITScIIEK DE OLivEma.

José Afaria Alkniinm
Mário Iiuyo Ladeira

*
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LEI N.9 897, DE 23 DE AGÕSTO DE 1952

Autoriza o Govérno a adquirir terreno em Poços de Cuidas
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Art. 3.' -- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as (lisposições em contrário.
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1	LEI N.' 900, DE 27 DE AGÔSTO DE 1952

Revi';ora para o corrente exercício o crédito especial aberto à
Secretaria de Saúde e Assistéricia pelo Decreto a.' 3.572

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

Art . 1.' -- Fica revigorado para o corrente exercício o saldo
do crédito especial aberto pelo Decreto ri.' 3.572, de 15 de junho
dc 1951, à Secretaria de Saúde e Assistência.

Art . 2.'	Para ocorrer i'is despesas (testa lei fica o Govêrno
autorizado a realizar as operações de cr 1 Lo	uc se tom amem
necessárias.

Art . 3.' - - Esta lei entrará cru vigor na data de sua
publicação, revogadas as di snosi çães cor contrário

Mando, portanto, a lôdas as autoridades, a quem o conhe-
cirriento e execução desta lei pertencer, que a cumpram 4e façam
cumprir, tão inteira meu te como nela se contém r

Da(la no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 27 de agôsto
de 1952.

JuscEuNo KUB!TSCTIEK »1 OuvrmA
José Maria Alkmim	 5
,lluizo 111110	ade

LEI N.' 901, DE 27 DE AGÕSTO DE 1952

Concede auxílio para a reconstrução do Seminório de Diarnanlina
e abre crédito especial

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

Art. 1.' --- Fica o Govêrno autorizado a conceder um auxilio
de Cr$ 1 .500. 000,()t) (uru milhão e quinhentos mil cruzeiros) ao
Seminário de Diamantina, neste Estado, para a reconstrução de
sua sede.

Art. 2.' -- Para atender à despesa, a que alude o artigo
acima, fica aberto à Secretaria das Finanças um crédito especial
de Cr$ 1 .500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros),
podendo o Govêrno, se necessário, realizar operação de crédito.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Bebi1 Ti v " r. . 27 1 (aàsto
de 1952.

JuscrE.rNo KUBITsCII	o:: t)T.rv!:; O

José Maria Alkjniiir
*

LEI N.' 902, DE 29 DE AGÚSIO DE. 1052

Abre à Secretaria do Interior o Crédito especial de Cr$ 84.362A0

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus rcjrc;( itaotcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1.' Fica aberto à Secretaria tio Interior o cI'é(lil()
especial dc Cr$ 84.362,40 (oitenta e quatr! nu!, trezentos e sessenta
e dois cruzeiros e quarenta centavos), para pagamento das seguintes
despesas:

('..5
Raul Pedreira Passos Diretor do Departamento de

Identificação --- Adicionais de 10% inclusive
abono familiar relativos ao período de 1. 0 de

	

janeiro a 31 de dezembro (te 1952 ......	7.870,50
Dr. Paulo Ferreira da Rocha - Radiologista do

Departamento de Pronto Socorro e Medicina
Legal - Adicionais de 40% da Lei n.° 775,
de 1-12-51, relativos ao período (te 1.0 de

	

dezembro de 1951 a 31 (te dezembro de 1952
	23.502,40

Ada Magalhães -----Adicionais (te 40% de acôrdo
coam a Lei ii.' 775, de 1.°-12-51, relativos ao
período de 1.' 'te dezembro (te 1951 a 31 de

	

dezembro (te 1952 ................	4.080,00
II(leu Leite Naves -- Adicionais (te 40% de acôrdo

com a Lei n.' 775, de 1. 9-12-51, relativos ao
período (te 1.' de janeiro a 31 (te dezembro

	

de 1952 ......................	3.840,00
Aprigio Ribeiro de Oliveira Júnior	Desembargador

Adicionais de 10 110 relativos ao período de
2 de dezembro de 1951 a 31 (te dezembro de

	

1952 ..........................	18.673,50

-I
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imóvel cm Tupaciguat'a, oiu!c funciona o Grupo Escolar "Artur
Flernardes", incluindo o prédio principal, dependências e o res-
pectivo terreno, coni área de dois mil e qu n1iclos ,iictros quadrados,
com frente para a Rua Antônio Carlos e fundos para a Bus Rodrigo
do Vale, confron [ando á d;rcita com a Rua Raul Suares e i scjttci'cl
com a flua Venrcs]au Braz.

Ari. 2. - O imóvel a que se refere esta, destinar-se-á a
ser nêle inatalado o estabelecimento de ensino mantido pela referida
Congregação, devendo reverter ao patrimônio (lo Estado, se, no
prazo de uni ano, não fôr utilizado para "se fim, ou em qualquer
tempo cm que dde se transfira o mencionado estabelecimento.

Art. :t.° - A doação só poderá efetivar-se depois que O
Grupo Escolar "Artur Bernardes" se transferir para sua nova
Sede, CI(1 construção

Art, 4•9 - A presente lei entrará cio vigor na data de sua
publicação, revogadas as (1i51)osiçõçs cm contrário.

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

Ernani de Andrade -- Juiz de Direito da Comarca
de Ouro Prêto - Adicionais de 10% relativos

-	ao período de 26 de novembro de 1951 a
31 de dezembro de 1952 ............	10. 665,0v

Orlando Morais Morctzsohn - Corregedor da Ciefia
(te Polícia - Adicionais de 10% inclusive
abono familiar relativos ao período de 9 de
setembro de 1951 a 31 de dezembro de 1,952	11. 74 2,7v

Raimundo Nascimento Avelar - Contínuo do
Tr i bunal (te Justiça -- Adicionais de 1 U
relativos ao período (te 15 de novembro (te
1951 a 31 de dezembro de 1952 ........	1 .826,30

Antônio Reinalclo Ferreira - Escrivão do Crime
(10 têrmo de Raul Soares - Adicionais de
10% relativos ao período de 23 de outubro
de 1948 a 26 de setembro de 1951 ......	3. 162.(.O

84.362,4v

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, aos 29 de
gôs-to de 1932.

JUSCELINO KuBIIscilEK DE Oiivi-:in '.
Jose 2lÍari q A lkrnim
Odilon Iiclirens

*

LEI N.9 904, DE 29 DE AGÕSTO DE 1952

Concede isenção de impôs (o

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

Art. 1. -- Fica concedida ao hospital e Maternidade "Maria
Eulália", (te Silvianópolis, ÏSCflÇSO (te impôsto de transmissão
"inter-vivos" para a aquisição de uns terreno com a área de 2.400
in2 (dois mil e quatrocentos metros quadrados), mais ou menos,
situado à Avenida Rio Branco, destinado à construção de seu novo
prédio.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o art. 1.11,

fica condicionada ao cumprimento de sua finalidade dentro do
Lprazo de 5 (cinco) anos.

Art . 2.9 - Paia ocorrer às (lispesas decorrentes (lesta lei,
fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar as operõcs de
crédito que se tornarem necessárias.

Art . 3.	Esta lei entrará ciii vigor na data de sua publi-
cação. revogadas as disposiçàcs em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a (uml)rain e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 29 de
agôsto de 1952.

JuscEIINo KVIIITSCHEK DE OLnEUU
Geraldo Slarling Soares
José Maria Alkmim

*

LEI N. 9 903, DE 29 DE AGÕSTO DE 1952

Dispõe sóbre doação de imóvel em Tupaeiguwa

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

Art . L<> - Fica o Govêrno do Estalo autorizado a (luar à
Congregação "Filhas de Nossa Senhora (lo Monte Calváriu' o
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Art. 2 . 9	Esta lei entrará eia vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tiio inteiramente corno nela se contém.

l)aLa no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, aos 29 dt
agôsto de 1952.

JUSCELIN() KCBITSCUEK DE OI.rvEIrc
José Maria .4lkmi,7

*

LEI IN. v 905, DE 29 DE AGÚST() DEI 1952

Abre crédito especial de Cr$ 7.84h.893,50 ( /'!

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cai seu nome, sanciono a Seg(liiltC lei:

9

Art . 1.' - Fica aberta à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 7.840.893.50 (sete
milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e três
cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento à Companhia
Imobiliária Construjora Belo horizonte, Sinfrônio Brochado e outros,
ou a quem de direito, dos terrenos de sua jiropriedade, cuja área
de 683.366,40m 2 , inclusive benfeitorias, situados na lugar denomi-
nado Barreiro, no município de Belo Horizonte, destinados a inte-
grarem o conjunto da Cidade Industrial, declarados de utilidade
pública, pelo Decreto Estadual n.' 3.681, (te 17 de janeiro de 1952,
para efeito de desapropriação, assim discriminados;

1) Gleba "A", tlzl Ei ruia Cicobe, com 2135.649,40m 2, avaliada
em Cr$ 2 417.409,50;

2) Gleba "E", de Sinfrônio Brochado e outros, ('O
392. 157,OOrn 2, avaliada em Cr$ 4.705.884,00;

3) Gleba "C", de Sinfrônio Brochado e outros. eo»i
25 . 560 ,00M2 , avaliada em Cr$ 204.480,00;

4) Benfeitorias avaliadas uru Cr	513 .120,00.

Art. 2.'	Fica o Govérno (lo Estado autorizado a realizar,
se necessário, operações de crédito para o cumprimento desta lei.

Art. 3•0 - - Bevogam-se as disposições cru contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, port au 1(1, a tôdas as auori(la(les, a quem ii conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada rio Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de agôsto
de 1952.

JL'S(El.tN() KUBITS(:ILEK DE Oiivi•:io '

	

Tristão Ferreira da Cunha	 5José Maria ..t lhrnim

	

*	 o.

LEI N. 900, Di 29 l)E AGÕSTI 1 DE 1952

Abri' à Secretaria (lO .1'jric,:llura, Indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial de Cr$ 602490,50

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial (te Cr$ 602.490,50 (seis-
centos e dois mil, quatrocentos e noventa cruzeiros e cinqüenta
centavos), para atender aI pagamento de despesas jir exercícios
anteriores, como segue:

Cr$
José Pedro Espechit - adicionais dc 10% e abono

familiar, relativos ao período de 15 de abril
de 1947 a 31 de dezembro de 1950 .	17.884,90

Lçifaictc Anastácio de Paula - adicionais de 105"
relativos ao período de 12 a 31 dc dezembro
dc 1950	......................	196,10

José Branco Lnos -- - al)OI10 de faziiiiia relativo
a 5 dias (lo mês (te dezembro ........	45,10

Herdeiros (le Francisco dc Assis Marinho -
Diferença de vencimentos e adicionais relativos
ao período (te 1. a 22 de março (te 1943	898,00

Escola Média dc Agricultura (1€' Pirapora	Paga-
mento (te gratificação aos profe.ssôres da
Escola, referente aos meses de maio a
dezembro de 1950	 280,00

Cícero 'fôri-es (alindo - Diárias vencidas em de-
zerubro de 1950 a serviço (10 Departamento
de Ensino Técnico (saldo)	 250,00
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825,00

96.00

100,00

72250

2. 966,10

6.100,00

3.000,00

13. (ih9,71J

977,70

5.475,20

408.026,00

8.700,00

1.092,90

Oório de Faria Franco - Diárias vencidas em
dezembro de 1950, a serviço do Fomento

	

Agrícola	......................

	

Luiz Noguchi	Despesas de conduçéo a servico
do Fomento da Produção, em abril de 1950

Osório de Faria Franco - Despesas de condução
em dezembro de 1950, a serviço (10 Fomento
à Agricultura ....................

João Pereira LeSo - Extraordinários feitos durante
o mês cio novembro de 1950 ..........

Jaime Lemos cia Silva -- percentagem de 25% sôbre
vencimentos e diárias por serviços prestados
em zona paludosa, no período de junho a
setembro de 1948 ................

José Bonifácio Bois - Aluguel do prédio ocupado
pelo depósito da 1 3.4 CAP, 110 peiiodo (lo L,
de junho a 15 de dezembro de 1945 .

Azarias Azevedo - Aluguel do prédio ocupado pelo
depósito da 13.1 CAP, no período de 1.9 de
agôsto de 1944 a 31 de maio de 1945

Estrada de Ferro Santos-JuflliaÍ - Transportes
feitos em 1950 ..................

Cia. F'ôrça e Luz de MnI,!s (icrais - Fornecimento
cio energia elétrica ao Lactário Nossa Senhora
do Rosário (te Pompéia, de iiiaio a novembro
de	1950	......................

Cia. Fôrça e Luz (te Minas Gerais - Fornecimento
de energia elétrica ao Lactário Nossa Senhora
cio Rosário de Pornpéia, em dezembro de 1959

Cia. F'ôrça e Luz de Minas Gerais - Forneciiueno
de energia elétrica ao Entreposto de Belo
Horizonte, Estádio Benedito Valadares e
Departamento de Comércio, em 1950 .

Rêde Mineira de Viação - Transportes feitos por
conta da Secretaria, em 1950 ..........

	

A Eletrotécnica	Fornecimentos feitos à Escola
Média de Agricultura de Pirapora, em 1950

Companhia Telefónica Brasileira - Despesas com
assinaturas de telefones instalados na Granja-
Escola João Pinheiro, de julho a setembro

	

de 1950	......................
Companhia Telefônica Brasileira - Despesas com

os telefones instalados no Pálace Hotel de

Poços de Caldas de 1. de fevereiro a 31 cio
março de 1950 ................	31 .703,40

Companhia Sul-Mineira de Eletricidade - Forneci-
incuto de luz e fôrça às dependências dos
Serviços Termais de Poços de Cabias, durante
o ano de 1950 ..................	75.739,30

602.490,50

Art. 2, -- - Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,
fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar as operações de
céclito que se tornarem necessárias.

Art. 3. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições era contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 1-lorizonte, aoi
29 cio agôsto de 1952.

J1SCLL1N0 KUIIITSCI1EK nu Oi.ivuuu
Tíi/ãü Ferreira da Cozi/ia
.J(j.( Maria .4lkniinr

*

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento de Adiniuistraç5o
Geral o crédito especial de Cr$ 3.604,10 (três mil, seiscentos e
quatro cruzeiros e dez centavos), para pagamento à Companhia
Telefônica Brasileira, proveniente de assinatura de telefones relativas
aos exercícios de 1950 a 1951.

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes desta lei
fica o Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarem necessárias,

LEI N.O 907, DE 15 DE SETEMBBO DE 1952
161,70

Abre ao Departamento de Administração Geral o crédito especial d
^ú6 .

Cr$ 3.604,10
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Art . 3, --- E.'rtn lei entrará em vicr na data dc sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrArio -

Marido, portanto, a lóilas as autoridades, a quem o conb-
cimento e execução rlsta lei pertencer, que a cumpram e íaçai*
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Daria no Palácio da Liberdade, c'irr Belo 1 lorizonle. 15 do
setembro (te 1952.

Jt3SCFIJNO Kuui'rscjrm•:a. ]>E (LIVLIH.

José .iÍrio ~mim

*	
jc

LEI N.I., 90, DE 15 DE SETE\IP.HO DE 1952

Abre à Secretaria rio Inferior o cjrdiIo especial de Cr9 2. 672 . i31 .O

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

Art . 1, Fica aberto à Secretaria do 1aeior o credito
especial de Cr$ 2. (372. 831,90 (dois milhões, seiscentos e setenta e
dois mil, oitocentos e trinta e Ufl) cruzeiros e noventa (-entavos),
para atender ao pagamento rios abonos de pensão pagos pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no pe-
ríodo de janeiro de 1950 a Si de dezembro de 1951, e de confor-
midade com o disposto na Lei n. 479, de 3 de novembro de, 1949.

Art. 2. -- Para ocorrer às despesas decorrentes miesta lei,
fica o Govêrno do Estado au[orizado a realizar as operações de
er&lito que se tornarem necessárias,

Art.	-- -- Esta lei entrará em vigor lia data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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LEI N.Q 909, DE 15 DE SETEMBRO DE 1952

Dispõe sô1re concessão de auxílio à VI Jornada Brasileira de'
Puericultura e Pediatria, a realizar-se nesta Capital, em setembro.

de 1952

O Povo do Estado de Minas Gerais, J)OF seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

lii. 1.', -- l'ica autcrzaau o Govêrno a conector um auxilio
de Cr 200.000,00 (duzentos ismil cruzeiros), à VI Jornada Brasileira
de Puericultura e Pediatria, mm realiza r-se nesta Capital, em setembro,
de 1952.

Art. 2 - Para fazer face As riespcs-as decorrentes das exi-
gências desta lei, fica aberto A Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial (te Cri 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros),
podendo o Govêrno, pai-a êssc fim, se necessário, fazer operação.
de crédito.

Art. 3,Q --- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e exccuçõo desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno neta se contiau

Dada no Palácio ria Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro.
de 1952.

JusciLiNo KvnJTscmnni OE OI.J raros

Mdrio Hugo Lodeiro
José Maria A ikinim -

*

LI-'[ N 910, DE 15 DE SETEMBRO DE 1952

Abre á Secreiw'iu da Aiji'icuUura, Indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial de Cr 1-000-000,00

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

Art. 1 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 1 .000.000.00 (um

Mando, portanto, a tômla.s as autoiidailc.s, ,i o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpramri e façam
cumprir, tão inteiramente COIflO nela se contém -

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 miese-
tembro de 1952.

.TUSCLLIN{) ETJIIITSCIIEK I)E O1.rvr.IRs
Geraldo Si rlirmç; Soares

José Maria Alkj-nj.ni

*

1
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Antônio Rafael Teixeira - Fornecimento feito à
Escola Superior de Agricultura, de Viçosa,
em janeiro de 1940 ..............

Dental Mineira Ltda. - Fornecimentos feitos à
Inspetoria (te higiene Dentária Escolar, de
Juiz de Fora, erri 1948 ............

Alfredo Lima júnior	Fornecimento de 24 litros
de álcool para o Centro de Saúde de Araguari,
em1949	......................

11,20

320,00

- 144,00

3.990,60

Art. 2.1 - Para atender às despesas decorrentes desta lei
fica o Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarezir necessárias.

Art. 3. - Esta lei entrará cai vigor na data (10 sua publi-
cação, revogadas as disposições cru contrário.

Mando, portanto, a tô(Ias as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro
de 1052.

JUSCELINO KUBIT.SCHrK nu OLIvEm.

José Maria Alkzrrim

*
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milhão de cruzeiros), para atender no corrente exercício, ás des-
pesas com a instalação de urna Escola Agro-Técnica no município
de Muzambihho e uma Escola de Iniciação Agrícola no município
de Machado, cabendo à primeira a importância de Cr$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros), e à segunda Cr$ 400.000,00 (quatrocentos
mil cruzeiros), em virtude de acôrdo celebrado entre os Governos
da União e do Estado de Minas Gerais.

Art. 2. Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,
fica o Govêi'no do Estado autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3. - Esta lei entrará em vigor ria data de sua publi-
cação, revogadas as disposições era contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei perenccr, que o cumurarn e façam
Cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo iIorzonic, 15 dc setembro
de 1952.

.lUSÍEÍ1NO Kuai'i'scisaic nu Oirvnrn.
Tris!ão Ferreira da Cuiilza
José Maria A ikinim

*

LEI N.9 911, DE 15 DE SETEMBBO DE 1952

Abre ao 1)cparlarnento de Compras e Fiscalização o crédito
especial de Cr$ 3.090,60

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

Art. 1.0 Fica aberto ao Departamento de Compras e
Fiscalização o crédito especial de Cr$ 3.990,60 (três mil, novecentos
e noventa cruzeiros O Sessenta centavos), para ocorrer ao pagamento
das seguintes despesas:

Cr$
E. Marx & Cia. - Fornecimento de gêneros alimen-

tícios ao Aprendizado Agrícola "Carlos Prates"
de Itambacuri, em outubro de 1949 ....	515,00

Francisco Antônio da Silva	Fornecimento de
leite à Escola Superior de Agricultura, cm
maio de 1949 ..................	2.500,40

LEI N.v 012, DE la DE SEI'EMBIIO DE 1952

Transfere para a Secretaria da Viação e Obras Públicas o saldo.
do crédito aberlo polo . Lei ir. 0 469, de 19 de ozilubro de 1949

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

Art . 1 . 0 Fica transferido para a Secretaria da Viação c
Obras Públicas o saldo (lo crédito e;peeial aberto pela Lei n. 0 469,
de 19 de outubro (te 1949, à Secretaria do Interior, revigorado para
o corrente exercício pela Lei 11. 0 790, de 12 de dezembro (te 1951.

1
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LEI N.0 911, DE lá DE SETEM1DU) DE 1952

Abre à Secretaria de Saúde e Assisténcia o crédito especial de
(r 26 027,90

0 Povo do Estado de Minas Cc ra s, por seus represeii (antes,
decretou e eu, cm seu ]10r1)C, RAIlViMIO a SL'L1it1t(' lei:

Art . 1. - Fica aberto ii Secretaria (te Saúde e Assistência
O crédito esl,(('iat de Cr$ 2í;.027,90 (vinte e seis mil, vinte e sete
cruzeiros e noventa centavos), para atender ao pagamento de
diversas despesas. como secue

	

LOi()la	Puto	-- '1raii'portes	feitos	nos
exercidos de 1947 a 1950 ............

Panair tio Brasil S.A.  - - l'ass.('ns forneddas nu
exercício <te 1919	................

Prefeitura Municipal de Salta tá Energia ei (t rita
fornecida ao Sanatório de Boca Grande, rios
nieses de I1LtiO a dezembro de 1950 ......

Serafim Comes da Silva --- Põsto de Iligiene tie
No o Cruzeiro - Diárias vencidas em dt,'&it'-
uro	de	1950	.........	......

José da Silva Prado - Aluguéis do prédio ocupado
pelo PAsto (te 1 ligiene de Bruniad iriliu,
relativos IWS LII 1'SCS dc junho a (l(Zerfll)Io
de 1950	........................

Angelo Custódio Pereira --- Aluguéis do prédio
ocupado pelo Pásto (te higiene de Cambui,
relativos aos meses de outubro a dezembro
de	1951)	......................

Cr$

16 .d32,90

2.111,00

2,416,10

120,00

3.590,00

1.200,00

26. 027,90

--110-

2. --- Esta lei entrará clii \i401	ei ILkta de sua imbli-
vaçi'io, revogadas as (1 SJ)0SÇ5 CLII ronttari()

Mando, portanto, a tôtias as autüi'i ' adcs, ii qum o conlic-
cimento (' execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão i uteiraniente como nela se contém.

l)aiLt lio Pai :LC .o da Li lIer(la(lc, Belo 1 loI'iZOittc, 1,5 (te setembro
de 1952.

.TVSCELI NO K UBITSCIIEIC DE OLIVEIRA
Dilermundo Cruz
Geraldo Storling Soares
Jose Maria Alkrninm

*

LEI N. 9 913, DE 15 1)E SETEMBI4() DE 195

flipiu' sóI.'re isenção de ilJtpOSlOS

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

Art. 1. -- Fica o Govêrno do Estado autorizado a isentar
de impostos de transmissão "inter-sivos" a Associação Comercial
de Leopoldina, na aquisição tio terreno de propriedade do Sr.
Alvaro l3 y elho Junqueira e sua mulher, com a Arca de 370,50rn2
(trezentos e setenta metros e cinqüenta centímetros quadrados),
situado à flua Ribeiro Junqueira, ria Ci'lute de Leopoldina, e que
confina, iw]a frente, com a referida rua; pela esquerda, com OS
terrenos e prédio (los Correios e 'i't'k-gralos pelo lado direito, com
José Maria Leitão e, pelos fundos, cota terrenos (te sucessores do
Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira, para a construção de sua
sede social.

j 2.  ---- -A isenção a que Se LcÇCPC O art. LQ1 .Q se Cofl(liciúflfl

ao cumprixnefl lo de sua finalidade, dentro 10 prazo de 5 (cinco)
anos.

Ar(. 3. --- E ,;ta lei entrará em vigor na data (te sua publi-
cação, revogidas',IS disposições em contrário.

l)it<la no Pai (teto da Liberdade, Belo 1 lorionte, 15 de setembro
d  19ã2.

JUSCELIN0 KuItI'rsciIElc DE OLIVEIRA

Jose 31i1ri't .ilkiniin

*

Op

Art. 2. - Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,
fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

-.
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Art. 3.' - lista lei entrará em vigor na data de sua pulili-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoriddcs, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a Cumpram e laçam
cumprir, tão inteiraiacute como nela se contun.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro
de 1952.

JUSCELINO 1(UDITSC1I1K DE OLIVEIRA
Mário Hugo Ladeira
José Maria Ak/niw

*

LLI N.' 915, DE 15 DE SE'I'ESJBIiU DE 1952

Abre é Secretaria das Finanças o crédito especial de Gi 88.310,30

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

Ad. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr S. 310,30 (oitenta e oito mil, trezentos e dez
cruzeiros e trinta centavos), para pagamento (Ias SOU1fltes (lusfieSas

Cr$
Daniel Fonseca Jánior - Aluguel do prédio ocupado

Pela, Coletucia de Jeqaitai, no período de 1.
de janeiro de 1919 a 31 de dezembro de lObo

Boletim da Associação Comercial em Minas	pu-
blicações feitas em 1950 e 11)51 ........

João Selietini Filho - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Alvinópolis, no petiodo de
1.' de janeiro a 31 de dezembro de 1950

Maria Laura Morais Lima Aluguel (to prédio
ocupado pela Coletoria de Itaguiva, no período
de 23 de novembro de 1950 a 31 de dezembro
de 1951 ........................

Maria da Conceição Vitaça - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de JI-aguara, no período
de 1. de janeiro a 22 de novembro (te 1950

Conceição Duarte Meigaço -- Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Pequi, relativo ao
pei'iodo de 1.y de janeiro a 31 de dezembro
de 1951 ........................

Eduardo Luens Pereira Aluguel (10 prédio ocupado
pela Coletoria de Abaeté, no período de 1 .
de j:lflCirO a 31 de (tezerabro de iU5i .

- 113

Prefeitura Municipal ([e São Tiago -- Aluguel do
cômodo ocupado pela Coletoria de São Tiago,
relativo -ao I)CríOdo de 23 de maio de 1950
a 31 de dezembro (te 1951 ..........	6.780,00

Antônio de Paula Reis - Aluguel do cômodo ocupado
Pela Coletoria de Cristais, no período de
1.' de janeiro a 31 de dczeiiihru de. 1951 -	3. (ií)O00

Virgínia M. Canabravi - Aluguel do prédio onde
se acha instalada a 18.' Circunscrição Fiscal,
situado cai Curvelo, rcfeiunte ao período de
1.' de setcrntjro a 31 (te dezembro de 1951	4.800,00

Cia. Mogiana de Esi radaa de Feri-o - São Paulo
- Transportes relativos ao mês de dezembro
de 1951 ........................	32.214,70

83.310,30

Art . 2. Para atender às ([c;pesas deeorenles desta lei,
fica o Govêrno autorizado a realizar ,as operações de crédito que
se tornarem necessárias,

Art. 3.' --- Esta lei entrará CLII vior na data de sua publi-
cação, revoga([as as (IlSpOSiçÕes em Contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a queiu o conlie-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão ir.teiramcn e corno nela se contém

Dada ILCI Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro
de 1952.

JUSCELIN0 KuH1TscI1El DL,' OL1VI1IRA

José Maria lkmini

*

LEI N.' 910, 1)12 15 l)E SETEMBRO DE 
1952

Abre ei Secretaria da Educação O Crédito espechü de Cr 138..'-)53,10

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria (Ia Educação o crédito
especial de Cr$ 138.553,10 (cento e trinta e oito mil, quinhentos

1.3.000,00

1. 020,uO

5.041,30

4. 293,30

l.2u0,0U

2.484,t+0

a s' ,
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e cinqüenta e três cruzeiros e dez centavos), para ocorrer ao paga-
mento de compromissos assumidos em exercícios anteriores, como
segue:

Cr$
Iracema Rocha - Professôra primária na Vila Boa

Família, município de Muriaé - Adicionais
de 10% relativos ao período de 7 de novembro

	

a 31 de dezembro de 1947 ............	106,e•
Aldemiro Fernandes Tôrres - Transportes de pro-

	

fessôras, na linha de Venda Nova, em 1951
	3.778,01

Afrânio Terra Júnior - Transporte de professôres
das Escolas Reunidas da Vila São Francisco
e Grupos Escolares "São Vicente de Paulo"

	

e "Padre José Anchieta", em 1951 ......	28.591,00
Mauro Xavier - Transporte (te profssôras (Ia Cidade

	

Industrial e Barreiro, eia 1951 ..........	9.010,0
Osvaldo Nogueira Pena	Transporte de professôras

do Grupo Escolar "Professor Morais" e Escolas
Reunidas "Dom José Gaspar", eia 1951 .	 6.000,00

Sociedade "Dom Bosco" - Despesas de alimentação
do pessoal do Curso Regional (te Treinamento,

	

de março a agôsto de 1951 ..........	7.479,00
Coleta Rodrigues Cordeiro - I'rofessôra primária na

Vila de Buritizeiro, município de Pirapora
Adicionais de 10 17o relativos ao período (te

	

31 de agôsto de 1945 a 31 de dezembro de 1947
	1.438,40

Brasil Palace Hotel	Capital - Despesas de
hospedagem de estudantes (te Juiz de Fora,
em	abril e maio de 1951 .........	26.474,30

Brasil Palace Hotel - Capital - Despesas de
hospedagem (te estudantes do Rio de Janeiro,

	

Diamantina e Bahia ..............	35. 156,8e
Brasil Palace Hotel -- Capital -- Despesas de

estudantes do Mackenzie e da Faculdade de
Filosofia "São Bento", de agôsto e setembro

	

de 1951 ........................	20.553,10

138.553,11

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarem necessárias.
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Art. 39 - Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro
de 1952.

JUSCELINO KUSITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens
José ufana ti lkniinm

*

LEI N. 917, DE 15 DE SETEMBRO DE 1952

Dispõe sóbre aquisição de imóvel destinado a Curso Regional de
Treinamento para professôres rurais

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais
autorizado a adquirir um imóvel no município de Viçosa, até a
quantia de quatrocentos mil cruzeiros (Cr$ 400.000,00), para a
instalação (te 11111 Curso Regional de Treinamento para professôres
rurais.

Art. 2. Para ocorrer às despesas de compra e adaptação
do prédio e para a aquisição de um veículo, tipo rural, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial na impor-
tância de quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 550.000,00),
podendo o Govêrno realizar, para isso, se necessário, operação de
crédito.

Art. 30	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas, as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio mia Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro
de 1952.

JUSCELINO KURITSCHEK DE OUVELRA
José Maria Alkminm
Tristão Ferreira da Cunha

*

1 
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Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno neta se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 15 de setembro
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkznim

Geraldo Storiing Soares
Tristão Ferreira da Cunha
Odilon Bchrens
Dilermando Cruz
Mário Iluqo Ladeira

*

LEI N.9 920, DE 16 DE SETEMBRO DE 1952

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 245.261,30

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 245261,30 (duzentos e quarenta e cinco mil,
duzentos e sessenta e um cruzeiros e trinta centavos), para ocorrer
ao pagamento das seguintes despesas:

Panair do Brasil S.A. - despesas de transportes
nos meses de agôsto, outubro, novembro e
dezembro de 1951 ................

Organização Mineira de Transportes Aéreos -
Transportes nos meses de novembro e de-
zembro de 1951 ..................

Emprêsa de Transportes Aerovias Brasil S.A. -
Transportes nos meses de setembro a de-
zembro de 1951 ..................

Cr$

11.560,20

6.421,70

8.022,00
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LEI N.' 918, DE 15 DE SETEMBRO DE 1952

Modifica o artigo 7.' da Lei iz.' 657, de 20 de novembro de 1950

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

Art. 1.' - O art. 7.' da Lei n.° 657, de 20 de novembro de
1950, passará a ter a seguinte redação: "Art. 7•9 -- o regime de
tempo integral será exigido dos servidores da Universidade, nos
têrmos do respectivo Estatuto (art. 3.9, § 1.9, n,' 16, da Lei 272).

§ 1.' - Não se incluem na disposição dêste artigo os pro-
fessôres, pertencentes ao quadro da Universidade, que lecionarem
matérias propedêuticas ou as que não comportarem trabalhos técnicos
de experimentação.

§ 2.' - A critério do Conselho Universitário, poderá qual-
quer professor ou servidor ser dispensado do tempo integral, sem
prejuízo dos direitos e garantias que lhe forem assegurados em lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Trislãø Ferreira da Cunha
José Maria Alkmim

*

LEI N.' 919, DE 15 DE SETEMBRO DE 1952

Revigora a autorização contida no art. 11 da Lei ri.' 770, de
24 de novembro de 1951

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

Art. 1.' - Fica revigorada, para o Corrente exercício, a
autorização contida no art. 11 da Lei n. Q 770, (te 24 de novembro
de 1951.

1 -1 ~'1'^



118 -

Transportes Aéreos "Nacional" Ltda.	Transportes
nos meses de outubro e novembro de 1951

Real S.A. Transportes Aéreos - Transportes
feitos em dezembro de 1951 ..........

Companhia Telefônica Brasileira - Instalação de
uma mesa (le ligações no Instituto de Educação
a assinatura da mesma durante os meses de
outubro a dezembro de 1951 e assinatura do
aparelho instalado na Escola Normal de Vis-
conde do Rio Branco em novembro e de-
zembro de 1951	................

Companhia Industria Ouro-pretana de Tecidos,
Fôrça, Luz e Telefones - Assinatura do apa-
relho telefônico da Escola Normal de Ouro
Pr&to no 4 • 1 trimestre de 1951 ........

Dr. Gladistone de Faria Alvim Indenização de
despesas e com assinatura de telefone do
Ginásio Mineiro "Raul Soares", de Ubá, de
que é Reitor, durante o ano de 1951 .

Dr. Joaquim Ernesto Coelho - Exames médico-
biométricos feitos nos alunos (Ia Escola Normal
de Monte Santo de Minas, no primeiro
semestre do corrente ano ..........

Dr. José Vilela da Cosia Pinto - Exames médico-
hiométricos feitos nos alunos (lo Colégio
Estadual de Barbacena, durante o periodo
de 1.9 a 15 de novembro de 1951 ......

Agostinho Ilciefonso Cunha - Aulas extranumerárias
prestadas na Escola Normal Oficial (te Itabira,
em 1951	........................

Dr. Geraldo Marques Gontijo Exames médico-
bioinétricos prestados nos alunos (lo Ginásio
Estadual de Bom Despacho, durante o ano
de 1951 ........................

Dr. Valdeinar Campos Exames médico-biométricos
feitos em alunos do Ginásio da Escola Normal
de Pitangui, no 2.Q semestre de 1951
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Joaquim Ernesto Coelho	Exames méilico-biomé-
3.020,00 tricos feitos em alunos do Ginásio (Ia Escola

Normal Oficial de Monte Santo de Minas,
no 2.9 semestre de 1951 ............

2.177,00 Br. \aldomiro Apocalipse - Exames médico-
biométricos feitos em alunas da Escola Normal
Oficial de Ouro Fino, no primeiro semestre
do corrente ano ..................

Iracema Martins Ribeiro Aulas extra numerárias
regidas na Escola Norai:ml Oficial de florim
Sucesso fl05 eXerCÍCiOS (te 1949 e 1950 .

23. 086,40 Maria Teresa Guarini - Aulas extranumnerárias regi-
das nos anos de 1943, 1944, 1945 e 1916 na
Escola Normal Oficial de Ouro Fino

Preno Soares Maia - Exames nlélico-biOlnétriCoS

	

100,50	 feitos nos alunos da Escola Normal Oficial
dePassos ......................

Iracema Martins Ribeiro - Aulas extranumerárias
regidas na Escola Normal Oficial de Bom

	

1 .005,40	 Sucesso ......................
Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho - •- Exames

méd i co-biométricoS realizados ciii alunos da
Escola Normal dc Itaúna, em 1951 ......

3.255,00 r. José Campos - Exames médico-biomimétricos,
realizados eia alunos da Escola Normal de
Itaúna, em 1951 ..................

Dr. Virgílio Gonçalves de Sousa -- Exames médico-

	

4.965,00	 biométricoS realizados em alunos da Escola
Normal de Itaúnà, em 1951 ..........

Dr. Bento de Oliveira Castanheira - Exames
720 00 mnédico-bometricos realizados cai alunos do

Curso Ginasial da Escola Normal (te Bom
Sucesso, em 1051 ..................

Dr. Lacrtc Vieira Gonçalves - Exames médico-
bioinétricos realizados eia alunos do Colégio

	

5.160,00	 Estadual de Uberlândia, em novembro de 1951
Martinho José Tôrres - Adicionais de 10% relativos

ao período de 1.1 de janeiro (te 1948 a 31

	

1.185,00	 <te dezembro de 1952 ..............

.4

2.850,00

3.570,00

855,00

23.000,00

4.125,00

4.750,00

705,00

795,00

795,00

3.390,00

5.400,00

3.600,00
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Grande hotel de Belo Horizonte - Despesas de
hospedagem do Dr. Sílvio de Miranda Freitas,
durante os dias 13 e 14 de dezembro de 1951

Hotel Financial de Belo Horizonte - Despesas de
hospedagem do Dr. (leorge M. Morris, durante
os dias 14 e 15 de novembro de 1951

Grande Hotel de Araxá - Despesas de hospedagem
dos Srs. Nilo de Sousa Coelho e Antônio
Halbino, durante o inês de novembro de 1951

Brasil Palace Hotel Belo Horizonte - Despesas
de hospedagem da Embaixada de Estudantes
de Ilhéus - - Bahia ................

Grande liote! de Ouro Prêto - Despesas de hospe-
dagem de Teófilo José Marinho, em 1951

Diretoria Regional ilo ,, Correios e Telégrafos de
Minas Gerais - - Despesas feitas em 1951

528,90

1.740,01

5.017,60

5.071,40

3. 858,10

LEI N.' 921, DE 17 DE SETEMBRO DE 1952

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

Art. 1.' -- Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer
a plena propriedade da Sociedade Anônima Sanatório Belo Hori-
zonte nos terrenos situados nesta Capital, formados dos quarteirões
números seis (6), sete (7), doze (12) e treze (13) da décima
segunda (12. 1 ) secção urbana, com os limites e áreas da planta
cadastral da (idade, que lhe foram doados, sob condições, por
escritura de 20 de março de 1931, lavrada no Cartório do 4.' Oficio
de Notas de Belo Horizonte, no livro número trinta e oito (38), a
fôlha.s setenta verso (70v) a setenta e dois verso (72v) transcrita,
em vinte e três (23) do mesmo mês de março, no Cartório do
3.' Ofício do "Registro de Imóveis", no livro número três (3), a
fôlhas cinqüenta e três (53) sob número duzentos e quarenta e
nove (249)

Parágrafo único - - Será feito o reconhecimento da plena
propriedade, sob as seguintes cláusulas: a) desde que se obrigue
a donatária a vender os lotes de números um (1) a vinte e quatro
(24) do quarteirão seis (6), uni (1) a treze (13) do quarteirão
sete (7) e quatro (4), cinco (5), seis (6), sete (7), oito (8), dez (10),
doze (12), quatorze (14), dezesseis (16), vinte (20), vinte e um (21),
vinte e dois (22), vinte e três (23) e vinte e quatro (24) do
quarteirão treze (13), todos da referida décima segunda (12.4)
secção urbana, com os limites e áreas da planta cadastral da cidade,
ao preço de trinta mil cruzeiros (Cr$ 30.000,00) cada um, aos
jornalistas que, não possuindo imóvel algum, estejam, há mais do
um ano, no efetivo exercício da profissão em redação dos jornais
diários e de agências jornalísticas nacionais, na Capital mineira,
para nêles construírem suas residências, observadas as condições
do art. 2.' desta lei, ficando estabelecido que, dos lotes relacionados
será vendido uma à Associação Mineira de Imprensa, para construção
de sua sede social, à sua escolha e pelo mesmo preço de trinta mil
cruzeiros (Cr$ 30.000,00); b) serem supressas as condições im-
postas à donatária na aludida escritura de 20 de março de 1931,
exceto a que se refere ao respeito, em todo tempo, às leis municipais.

Art. 2.' - Os adquirentes dos lotes a que se refere o art. 1.'
ficarão sujeitos às seguintes condições:	 --

Hotel Financ d de Belo Horizonte	Despesas de
hospedadem em 1951 ................103.464,90

245.261,30

Art. 2.' - Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei
fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3.' --- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada ao Palácio(Ia Liberdade, Belo Horizonte, 16 de setembro
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCUEK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
José Maria A lkmim

*

Autoriza o Poder Executivo a promover modificações na escritura
977,20	 de doação de imóvel à Sociedade Anónima Sanatório Belo horizonte

e dispõe sôbre a venda de terrenos a jornalistas profissionais, para
construção de casa própria



1) cada jornalista só poderá adquirir um lote;
11) a aquisição do terreno deverá formalizar-se, em escritura

pública, dentro do prazo de cento e vinte (120) (lias, a partir da
data desta lei;

III) o lote adquirido não poderá ser alienado ou gravado
dentro do prazo de dez anos, salvo a hipoteca do mesmo aos
Institutos de Previdência Social ou estabelecimentos de crédito,
para financiamento da casa própria dos jornalistas;

IV) a construção do prédio para residência do jornalista,
deverá ser iniciada dentro de dois anos, a contar da escritura 4e
compra e venda.

Parágrafo único A inadimplência (te qualquer das condições
estabelecidas neste artigo -importará reverter o lote ao patrimônio
do Estado, assegurado ao adquirente apenas o direito à devolução
da importância ia pela aquisição do terreno.

Art. 3.° -- Fica criada a Comissão Especial da Casa Própria
do Jornalista, de duração transitória, e cujos integrantes nada
perceberão por seu trabalho, a qual será constituída (te 12 (doze)
membros, nomeados pelo Governador do Estado, a saber: um
representante do Govêrno do Estado, que será o seu Presidente;
um representante da Prefeitura Municipal (te Belo Horizonte, .um
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais (te Minas Gerais, um da
Associação Mineira de Imprensa, um da Associação de Repórteres
Fotográficos de Minas Gerais, um da Sociedade Anônima Sanatório
Belo Horizonte e um (te cada qual dos seguintes jornais de Belo
Horizonte: "Estado de Minas", "Fôlha de Minas", "O Diário",
"Diário da Tarde", "Diário (te Minas" e "Tribuna de Minas".

Parágrafo único - - A comissão terá a incumbência de solu -
cionar os casos omissos e (te estabelecer os critérios para a inscrição
e classificação dos candidatos à aquisição dos lotes a que se refere
o art. 1.9 desta lei. De sua decisão caberá recurso para o Gover-
nador (To Estado, no prazo de CiflCO (lias, depois de cientificado
dela O interessado inscrito.

Art. 4•0 - Esta lei entrará ema vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a queni o conhe-
cimento e execução (lesta lei periencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
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Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 17 de setembro
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
José Afaria Alkrnim

*

•1
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LEI N. 922, DE 24 DE SETEMBRO DE 19;)2

 o Govérno do Estado a promover obras de restauração e
conservação nas cidades coloniais e centros de atração turística

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a promover
obras de conservação e restauração das obras nas cidades coloniais
de Minas e nos centros de atração turística, diretamente ou por
intermédio do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
despendendo para isso, anualmente, a importância de Cr$ ......
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Art. 2.9 - Quando a aplicação (te partes da referida impor-
tância se fizer por intermédio do Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional o plano de obras a ser executado deverá ser
prèviamente levado ao conhecimento (lo Governador do Estado.

Art. 39 Para ocorrer às despesas previstas nesta lei, no
corrente exercício, fica aberto o crédito especial de Cr$ ......
5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros), podendo o Govêrno, se
necessário, realizar operações de crédito.

Art. 49 - Os orçamentos do Estado, para os exercícios
seguintes, incluirão dotação necessária ao cumprimento desta lei.

Art. 59 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 24 de setembrode 1952.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Odilon Rehrejzs
Tristão Ferreira da Cunha
José Maria A lkmizn
Dilerinando Mctrtins da Costa Cruz Filho

*

•1
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LEI N.° 923, DE 24 DE SETEMBRO DE 1952

Abre ao Departamento Geográfico o crédito especial de ^W1
Cr$ 60.000.00

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento Geográfico o crédito
especial de Cr$ 60,000,00 (sessenta mil cruzeiros), para atender
no corrente exercício às despesas com o levantamento das plantas
cadastrais de Uberlândia e Pará de Minas.

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes desta lei
fica o Gvêrno do Estado autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3•Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de setembro
de 1952.

JUSCEUNO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Diler,nando Martins da Costa Cruz Filho
José Maria Alkinini

*

LEI N.9 924, DE 1.11 DE OUTUBRO DE 1952

Fixa o efetivo da Policia Militar para o exercício de 1953

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

Art. 1.9 - Para o exercício de 1953, é fixado em 8.978 (oito mil
novecentos e setenta e oito) elementos o efetivo da Polícia Militar
do Estado de iMnas Gerais, a qual terá a seguinte organização:

1 - Quartel do Comando Geral, compreendendo:

1 - Comando Geral:

A - Comandante Geral;

B - Gabinete.	 EM

2 - Estado Maior Geral:

A - Chefia;
B - S11 - Pessoal e efetivo;
G - 8/2 - Informações;
D - 8/3 -- Instruções e Operações;
E - S/4 - Suprimentos, evacuações e transportes.

3 - Inspetoria Geral:

A - Inspetor Geral;
B - Adjuntos.

4 - Ajudância Geral:

A - Ajudante Geral;
B - Adjuntos;
C - Secção Administrativa
D - Comando do Q.C.G.;

Comandante do Q.C.G.;
Secção de comando;
Tesouraria do Q. C. G.
Almoxarifado do Q.C.G.
Destacamento de Saúde do Q.C.G.;
Çompanhia de Comando;
Companhia de Serviço.

E - Arquivo do Q.C.G.;

F - Protocolo geral e serviço de correio;
G - Gabinete de identificação (G.I.P.4);
II - Tesouraria Geral;
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5 - Serviço de Fundos.
6 - Serviço de Intendência.
7 - Chefia do Serviço de Saúde.
8 - Chefia do Serviço de Assistência Religiosa.
9 - Quadro Suplementar.

10 - Casa Militar do Governador do Estado,
11 - Caixa Beneficiente.
12 - Serviço de Subsistência.
13 - Missão Militar Instrutora.

11 - Departamento de Instrução.
111 - Batalhão de Guardas (1.' Batalhão de Infantaria).
IV - 8 (oito) Batalhões de Infantaria.
V - Esquadrão de Cavalaria.

VI - Corpo de Serviço Auxiliar.
VII	Hospital Militar.

Art. 2.' --- A organização das Unidades enumeradas nos itens
1 a VII do artigo 1.' e os seus efetivos serão os Previstos flO quadro
anexo número 1.

Art. 3,9 O pagamento do pessoal da Polícia Militar correrá
por verba própria no Orçamento Geral do Estado, de acôrdo com o
quadro anexo número 2.

Art. 4.' - O tenente-coronel, o major e o médico da Polícia
Militar que servem em comissão no Corpo de Bombeiros, por êste
perceberão os seus vencimentos.

Art. 5.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei ciii vigor a 1.' de janeiro de 1953.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.' de outubro
de 1952.

JUSCEL.INO KunnscIiEIc DE OLIVEIRA

Geraldo Stariiny Soares
José Maria Alkniini *
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POLICIA MILITAR DO EST	DE MINAS GERAIS
ESTADO-MAIOR GERAL - S-1 --- PREVISÃO PARA 1953

-	-	--------	 -----	 -
OFICIAIS	

PRAÇASPRAÇAS

1 MNI 1 l'rI;NrEs

UNIDADES

sIr,vIço,;

SAi:DE
ADMI-
NIS-

MÉDICOS	

1	
T)lNr1Sr.S _I	cÃO MÁIA

FILEIRA,	 CLASSIFICADAS

Comando-Geral
Gabinete
Estado Maior
Geral

Z Inspetoria Geral
Ajuclância Geral
St'rviÇoS de

ç Fundos
S. de Inlrnd.
Chefia S. S.
Chefia SAR.
Q. S......
Casa Militar
C.B .....

. S. de Suhstst.
D M.M.I.....

SOMA .....

D.I.......
Btl. de Guardas
2. Y B. Infantaria
3,0 B Infantaria
4 • 0 13, Infantaria
5u B. Infantaria
6.9 B. infantaria
7 •9 B'infantaria
8.9 13. Infantaria
9.Q  B. Infantaria
Esquadrão de
Cavalaria .
C.S.A .....
H.M.....

TOTAL

TOTAL GERAL

1	
'	 '

'

i :1	HT1
1	 - 2--— - --i 2 6

i	l_i

- 1 ii	 5	 --- -	-- -- -
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6,	8	8	24 	1	1	2

-	 68 824_	I	 1	— -- - — 1 2 5

-	 7 10 10 29 - -- 1 — - —	 -- - - 
1 2

—	 6 8 3 24f - __ 1	 --	 1 2

1 1 710 1029 —— 1	 -	 1 2

- 1 1 6 
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11 . 399,20
78.399.110
:z. 000,00
uO.101),UO
47.320,00
4h 320,00
32.400,00
32.400,00

56.160,00
56,160,00

56. 160,00

40.320,00

28.800,00

42.480,00

19.920,00

99 .909,0'-'
1811.798,1'.

1. 959 . 990,011
2.952. 000,0"
7.132.320,1111
($705.360,00
3.560.190,00

939. 600,00
2.491-8001(11:

63. 399,6''
561. 600,0o
280. 800,1''
50.160,1111

168 . 4811,11 1.

56. 160,0'-'
36.160,1w
47.520,0))
47.520,C''
47.520,0'.'
47.820,00
40.320,00
40.320,00
40.320,00
40.320,00
40.320,00
80.640,00
40.320,00
40.320,00
40.320,00

32.400,00
57.600,00
56.160,00
81.960,00
10.080,00
59.760,00 30.3(47. 824,0

VENCIMENTOS

1 Curoiiel Ci,niatiduiite Geral	. . .	. .	 •	a
2 (:oronéis riisissionados, na itistiça Militar	. . . .	a

2j	eILII itis Coroii 1 s, sendu uni no Carpo (te Itoni lwi rua .	a
41 Majores, sendo um no Corpo de Bombeiros	 .

127 Capitães, sendo um no Corpo de 1-lonibeiros ..........a
143 Frinirirus lcriciites ..........................ii
138 Segundos Intentes ............................a
29 Aspirantes ................................a
77 Sub-tenentes................................
1 Engenheiro ei eiiciiiIeiitoS de leis. Cii	sst	a.o) .	a

19 Profeasóres, coni vejjrnncutüs de Capitão (assemelhad's) a
5 Capelàes c/ venciiiiculoS de capitão (aseIlIelhadol	ii
1 Veterinário e	tnciriieiitos de capitão	assemelhado) .. a
3 Mecánicos :iieEs e/	'cimentos de Capitão (asemethadost a
1 A rqu itel	c	s 1 u' iin ciii s (te Capitão	assemelhado) ....a
1 Maestro e,;	,iniii,eiiioi. de Capitão (assentei liado )....a
l Desenhista c/ vencimentos de 1.' Teu. (assemelhado) . . a
1 Contabilista tio II. M. Nenc. de 1.ç, Ten.(assemelhado) a
1.9 Arquiteto ej vencimentos de Ly Tenente tassernelhado a
1 Encarregado de Remonta cl venc. de 1.' Teia. (assemelhado) a
1 Auxiliar de Transmissões c/ cenc. de 2. 9 Teu. (aSSeflul-
lbado) ................................a

1 Armeiro ei veuscimento) de 2.9 Tenente (assemelhado) . . a
1 Contabilista do 11. M. e, %enc. de 2.9 Teus. (assemelhado) a
1 Contabilista da C. B. venc. de 2. 9 Temi	(assemelhado) a
2 Condutores de Obras ei venc. de 2.9 Teia. (assemelhados) a
1 Serralheiro ruIecinico ei sesse. (le 2.9 Teu. (assmiuui(!ltuado) a
1 Desenhista e vencimentos de 2.e Ten. (assemelhado) . . a
1 OrçaniCuitiSa e/ venc. itt. 2.9 Ten. (assemelhado) ....a
1 Enfermeiro nitír e/ vene. de 2. 9 Ten.	assemelhado) . . a
1 Sub-tenente ehulerluei ro tte sala de ei ri 1	 (mi ssemehhuud,, ) a
1 Escriturário ci veuue. de Ja sargento (asseunelhado) ....a
2 Práticos de farmácia e/ venc. de 1. 9 sarg. (assemelhados) a
1 Diretor do Ginásio Tiradentes (civil) ............ ii
2 l'rofessôres do Ginásio Tiradentes (Civis) ..........a
1 Inspetor de Alunos do Ginásio Tiradentes (civil) ......a
3 Parteiras da Maternidade do 11. M.	 a

-I

1



28 . Sllll,lll)
2. 200,00
21.600,00
28.8041,00
25.200,00
21.600,00
14.400,00
12.600,00
32.400,00
28.800,00
25.200,00
21.600,00
14.400,00
12. 60(1.0(1

9 . 00(0(1

691.200,00
705.600,00
540. 0011,00

7.776.000,00
13. 003.200,00
19.980. 000,00
20,404.800,00
57 . 317 . 400,00

356.400,00
1.296.000,00
1.864.800,00
1.965.600,00
1.641. 600,00
2. 079.000,00

720. M.00 :10. 311, 4300,00

.14.661,

480.000,00	25.110.000,00

12.000,00

43.992,00

67.200,00

92.400,00
75.600,00

63 . 1:':
36.000,00
36 . 00 II, 110
90.00(3,00	no. 000,00

31.359,00
57.600,00
89. 836,00
20.160,00
8.640,00
3 o;	 1,122'2 "- - -

e

1.. 030,0 1)

17.20 a:-
11.3...'

5.616,00

4.248,00

3.	3-:, r -
84.240,0:.

8.496,00
200.000,00

45.500,00
200.000,00

4.500.000,00
- 500.000,01)

SOLDOS
24 Aluuos do iuc: P 2	 • a
2.M Alunos do IIC 1' 2 .. •, ............a
2' Alunos di, J/C 1' 2 ........................ a270 Primeiros Sargentos ..........a
510 Segundos Sargentos ......................a
920 Terceiros Sargentos ..	..	.	................1417 Cabos	.................................

1,-i9 Soldados	 a
11 Artjfjce's de classe especial c/ vdnc. de Sub-Tenente . a
43 Artlfici's de 1.: classe ei xcii. de 1° Sargento ......a
71 Artífices de 2.: classe c/ venc. de 2.: Sargento ......a
91 Artífices de 3,4 classe c/ vrnc. de 3,9 Sar:rnto ......a

III Artífices de 4,4 classe c/ venc. de Cabo ..........a
163 Artífices de 5,; classe com venc. tIo soldado ........a
III Artifices aprendizes e,' venc. de	. ,il1ri, ......a

Ordinárias:
ETAPAS

Para Oficiais de serviço de guarnição 1,ai'a ali a'lsção das prace
de acôrdi com a Lei 854, de 26 de dezembro de 1951 ......
Especiais:

P1 Oficiais e praças baixadas ao II. M. e enfermarias, de acõrdo
com a Lei 854. de 26-XTI-1951 ......................

GRATIFICACÔES:

Para representação do Comandante Gera! ................
Para 18 Tesoureiros c/ auxilio p/ quebras (3% sabre os venci-

mentos dêstes, de acôrdo com a lei) ..................
Para os médicos dos O.C.G., C.S,A., D.I. E.C. B.G. de 2.:, 3.9,

1.9, 5.9, 41,9, 7.;, 8. 9 e 9.9 IIB.!I. e CCII. rio Muzarnhinho e
TeófIlo Otoiri, v/ ajuda transporte ..................
l'i' ra a Missão Militar lo' rutora

1 Ten. Cel. do Exército Nacional (chefe) ................
1 Ten. Cel. do Exército Nacional (membro) ..............

1	3lajur co i.X	:ar:. :.0	tIitltr)	..................
1 CRpiião do lixa:'iio NIICLO1I,tL (ifleIal)rO)
1 Capitão do Eéicho Nacional (n)etnbro) ................
9 Oficiais Instrutolvs do Exército Nacional a Cr$
Para médicos e seus ituxilja,-i's que trabalham em Clinica ou la-

boratórios, 40% sObre os seus vencimentos de acõrdo com a
Lei n.° 77,, de l.9-Xi1-195l, is saber:

1 - Tenente-Coronel ..............................
2 - Majores ....................................
1 — Capitães ....................................
2 -	Seund,>s Snrciitos ............................
1 - - Terceiro Sargento ............................
1 — Soldado ....................................
Para auxiliares que trabalham em Clinica ou Loboratúrio di' lo-

lõslias 'contagiosas, 30% sObre seus vencimentos, de 3r(1ril ('.
o parágrafo único do artigo 26, do Dec. 11. 9 1.907. de 23 4e a--
venibro de 1946 c Lei n. v 78:4, de 3-Xt1-31, a saber:

1 Segundo Sargento ..........................
4 Cabos	......................................
3 Soldados ....................................
Quinze (15) qüinqü0nios eseolarro pura ti (seis) l 4I 'fcSS&res do DA.
Dois (2) qüinqüênios escoares para 1 (um) professor do Ginásio

Tiradentes ..................................
Aulas suplementares ..............................
I'urn oc')rrcr a despesas nas Escolas da E. Naciona l e r,411r59 P0-

lulas MIlifi,res dos Estados ......................
Si, lrslitiiçi5es regulamentares ........................
Duritis pala oficiais e praças lluand., rir: diligéricia rio S('rViÇo

público .....................................
Atidas de custo para oficiais e praças :r'e'sferid . s no Unidades . -

ADICIONAIS DE 10%

1)5 Lei n.9 425, de 1906, para:

1 Coronel	...........................
2 Te]rentes-coronéis ....................a	7.840,00
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LEI N.9 925, DE 3 DE OUTUBRO DE 1952

V3•ncede isenção do Impósto de transmissão "Inter-vivos" à Preul-
da eia Pió-(lei	Secular,	n, sede em Belo horizonte

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

Art. 1. - Fica isento do pagamento de impostos "inter-vivos"
a transmissão do domínio de unia área de terra, compreendendo os
lotes n.4s 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do quarteirão n.0 14 da Cidade Jardim,
Resta Capital, que a Municipalidade de Belo Horizonte doou à Pre-
vidência Pró-Clero Secular, com sede nesta Capital, conforme Le4
a.' 181, de 20 de fevereiro de 1951, para construção do Hospital
Nossa Senhora Medianeira de Tôdas as Graças.

Art. 2. - A isenção de que trata o artigo primeiro, condi-
ciona-se ao cumprimento de :,eu objetivo dentro do prazo de cinco
anos.

Art. 3, - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de outubro
de 1952.

JUSCELINO KUIIITSCIIEK DE Ouviun,.
José Maria Alkniim.

*

LEI N.° 926, DE 11 DE OUTUBRO DE 1952

Divide eia dois szibdist rijos o distrito de Lima Duarte, município
e comarca do mesmo nome

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

Art. 1.' Fica o distrito da cidade de Lima Duarte, municí-
pio e comarca do mesmo nome, dividido em dois subdistritos, que
e denominarão "Primeiro subdistrito" e "Segundo subdistrito".

Art. 2.' - O primeiro subdistrito compreende a cidade prè-
priamente dita e o território rural adjacente.

o O O	C
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Art. 3.' - O segundo subdistrito compreende o povoado de-
nominado "São José dos Lopes" e o território rural adjacente.

Art. 4.' - É a seguinte a linha divisória entre o primeiro
e o segundo subdistrito: "Começa no Ribeirão Rosa Comes, na ca-
choeira da Usina; segue pelo divisor de águas da Fazenda do Bru-
mado, na divisa com a Fazenda da Peroba, até a cabeceira do Cór-
rego das Pitangueiras; por êste córrego abaixo até alcançar o Ri-
beirão do Siio beiruo do Sato aciiic, u'.a foz do córrego que
vera da fazenda da Água Fria; segue pelo divisor da margem es-
querda do Ribeirão do Salto, até alcançar o paredão, no lugar de-
nominado "Pinheirinho"; ainda pelo Ribeirão do Salto Acima, até
alcançar a foz do córrego que vem da pedra do Urubu".

Art. 5.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 11 de ou-
tubro de 1952.

JUSCILINO KunIrscllaK DE OLIvEIii.
Geraldo Starling Soares

*

LEI N.' 927, DE 11 DE OUTUBRO DE 1952

Dá denominação ao Foram de Monte Carmelo

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

Art. 1.' - O Fórum de Monte Carmelo passa a denominar-
se "Fóruin Tito Fulgêncio".

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas a sautoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de outu-
bro de 1952.

JIJSCELINO KUI3ITSCHEK DE OLIVEIRA.
Geraldo Starling.

*

_,-
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LEI N.9 928, DE 17 DE OUTUBRO DE 1952

Autoriza o Govêrno do Estado a adquirir imóvel no município de
Diwnunlina e dá outras providências-0

 
 Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir
o prédio em que funciona o Grupo Escolar do Distrito de Guinda,
município de Diamantina, bem corno o respectivo terreno, podendo
dispender na aquisição até a importância de Cr$ 73,829,40, valor
da avaliação procedida pela Secretaria da Viação e Obras Públicas.

Ari. 2.' - A despesa respectiva correrá por conta da verba
232-224 (294) - Serviço e Construção de Edifícios para construção
e melhoramentos de Edifícios Escolares, inclusive aquisições neces-
sárias do orçamento do Estado para o exercício de 1952.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições era contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro de 1952.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA.

José Afaria Alkrnlm.
Odilon Behrens.
Dilerinando Marfins da Cosia Cruz Filho.

LEI N.' 929, DE 17 Di: LHflItO DE 1052 -

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 300.000,00

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros),
para ocorrer ao pagamento, neste exercício, da subvenção conce-

•l
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dida à Emprêsa de Transportes Aéreos Ltda. (OMTA), por fôrça de
contrato firmado cm 19 de março de 1948, nos têrrnos da Lei número
63, de 20 de dezembro de 1947.

Art. 2.' - Para atender ao disposto no artigo anterior fica
o Govêrno autorizado a, se necessário, realizar operação de crédito.

Ai, [.	:.''	Esta lei tLti'f'! CIJ	vigor Ira iIita ([C SUa pu-
blicação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outu-
bro de 1952.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA.

Diler:naizdo Martins da Cosia Cruz Filho.
José Maria Alkmim.

*

LEI N.' 930, DE 22 DE OUTUBRO DE 1952

Dispõe sóbre a realização de obras de conservação do Acroporia
de Carlos Prales

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

Ari. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
obras de conservação e melhoria no Aeroporto de Carlos Prates,
nesta Capital, até o limite de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros),
em cooperação com o Govêrno da União.

Art. 2. São aprovadas as despesas na importância de Cr$
30.743,00 (trinta mil setecentos e quarenta e três cruzeiros) com
as obras de emergência já realizadas pelo (iovêrno do Estado, no
Aeroporto do Carlos Prates a que se refere o artigo precedente.

Art. 3. - Pura atender às despesas realizadas e as que se
fizerem necessárias, nos têrinos dos artigos 1.' e 2.9, fica aberto •
crédito especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), com vi-
gência prorrogada até o final do exercício de 1953, podendo o Go-
vêrno do Estado realizar, para isso, se necessário, operação de cré-
dito.

1J5

Art. 4.'	Está lei entrará cm vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cemJ)rir tão inteiramente' corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de outu-
bro de 1952.

JUSCELINO KUIIITSCHEK DE OLIVEIRA.

Dilermando Marfins da Cosia Cruz Filho.
José Maria Aikmim.

*

LEI N.' 931, DE 27 DE OUTUBRO DE 1952

Dispõe sôbre contrato de financiamento a ser celebrado com o
Expori-Impori i3unk e dd outras providências

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

Art. 1.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a firmar,
com o Export-Import Bank, dos Estados Unidos da América do Nor-
te, um contrato de financiamento para a aquisição de máquinas agrí-
colas destinadas ao fomento da produção, até o montante correspon-
dente a US$5.000.000,00), (cinco milhões de dólares), com a ga-
rantia do Tesouro Nacional, nos têrmos da Lei Federal n.9 1.518, de
24 de dezembro de 1951.

Art. 2.' - As condições do financiamento autorizado no ar-
tigo 1.' serão as seguintes:

1) a operação de crédito será amortizada no mínimo cru
10 prestações semestrais e iguais, a partir da assinatura do res-
pectivo contrato, e vencerá os juros anuais de 4% (quatro por cento),
incidindo sôbre ela as comissões normais do Banco até o máximo
de 1%;

II) o Govêrno do Estado adquirirá as citadas máquinas agrí-
colas, mediante concorrência entre os fabricantes de equipamentos
americanos, que as entregarão no pôrto do Rio de Janeiro, preço CIF;

III) os equipamentos serão consignados ao Banco Mineiro
da Produção, que ficará autorizado a vendê-los aos fazendeiros, em
(ifleo prestações muais, cobrando preço de custo, acrescido das des-
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pesas do financiamento do Export-Import Bank e mais as despesas
de transporte, fretes, seguros, armazcn:igcrn, etc., que incidirem só-
bre os equipamentos até sua entrega aos fazendeiros.

Art. 3.' - Fica aberto um crédito especial da importéncia de
Cr$ 121.000.000.00 (cento e vinte e um milhões de cruzeiros, com
vigência até 31 de dezembro de 1958, destinado à cobertura da ope-
ração de financiamento de que cogita esta lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de outubro
de 1952.

JuscELINo Kunirscuic na OL1vEm.

Tristão Ferreira da Cunha
Jos	,	-

LEI N.' 932, DE 27 DE OUTUBRO DE 1952

Abre ô Secretaria do inferior o crédito especial de Cr$ 110.110,00

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
peei ,,][ dc Cr$ 110.110,00 (cento e dez mil, cento e dez cruzeiros),
para pagamento de vencimentos a 7 radiotelegrafistas do Serviço
fla cliotelegráfico do Estado, classificados corno extranumerários men-
salistas, rcferncia XX, de acôrdo com o disposto no Decreto núme-
ro 3.689, de 31 de janeiro de 1952, no período de fevereiro a de-
zembro dêste ano.

Art. 2.' - Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,
fica o Govêrno do Estado :iulnriz:rdo a realizar as operações de cré-
dito (Jl.1	mi

1- i.,J

Art. 3,' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de outubro
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA.
Geraldo Slarling Soares
José Maria Alkmiin.

*

LEI N. 9 933, DE 27 DE OUTUBRO DE 1952

Dispõe sôbre pagamento de pensão à Viúva do Dr. Levi Coelho
da Rocha

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a mandar
pagar à D. Maria do Carmo Alves da Rocha, Viúva do Dr. Levi Coelho
da Rocha, Diretor do "Hospital Cícero Ferreira", desta Capital, fa-
lecido cm 22 de abril de 1942, no exercício e desempenho do seu
cargo, cm consequência de injusta agressão motivada por ato re-
lacionado com cumprimento de seus deveres funcionais, a pensão
a que se refere a Lei número 700, de 27 de novembro de 1950.

Parágrafo único - A pensão, aquivalente à metade dos ven-
cimentos que percebia o funcionário vitimado, será paga a partir
da data de seu falecimento e nos têrmos da Lei número 700, de 27
de novembro de 1950.

Art. 2.'	Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de outubro
de 1952.

JUSCELINO KUBITSCTIEK DE OLIVEIRA.
Mário hugo Ladeira.
José Maria Alkzninr.

*

-.
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LEI N.9 934, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1952

Cria. Junto à Secretaria da Educação, o Serviço de Orientação de
Literatura infan lo-Juvenil

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

Art. 1.' --- Fica instituído, na Secretaria de Educação, o Ser-
viço de Orientação da Literatura Infanto-Juvenil:

Art. 2.' - Serão as seguintes as atribuições do Serviço Orien-
tador da Literatura Infanto-Juvenil:

1 - Sugerir prêmios que periádicutucute serão atribuídos pe-
lo Govêrno (10 Euo aluas de !crutiira pur:I crililças ou para
jovens;

1H -	' L.	 •	 de e s -
timular a atividade criadora, nesse gênero, inclusive mediante fa-
cilidades para a impressão das obras e aquisição de parte das edi-
ções;

111 responder a consultas de pais, educadores, estabeleci-
mentos de ensino, dirigentes de órgãos de divulgação acêrca do gê-
nero de leituras e livros convenientes à infância e juventude, da
organização de bibliotecas especializadas e da confecção de revis-
tas, suplementos ou programas radiofônicos, cinematográficos e de
televisão para crianças e jovens;

IV - promover cursos periódicos de literatura infanto-ju-
venil, conferências, congressos e outras atividades éulturais do gê-
nero, para o que poderá entrar em contacto com entidades parti-
culares a favor das quais proporá auxílio do Estado;

V - levantar anualmente relação das obras infanto-juvenis
publicadas no País, assinalando as que, pelo seu incontestável valor
esté ti co e pela sua honesta orientação moral, possam figurar ei
bibliotecas de estabelecimentos de ensino, ou ser recomendadas aos
pais e outros consulentes.

Art. 3. - Os cargós e funções do serviço serão preenchidos
por funcionários já existentes no quadro da Secretaria de Educação.

Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de no-
vembro de 1952.

JUSCELINO KUBITS01EK nu Ouvuin,
Odilon Belirens.

*

	

1
LEI N.' 935, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1952

Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado de Afinas Gerais, para
o exercício de 1953

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

Art. 1.' - O Orçamento do Estado de Minas Gerais, para o
exercício de 1953, estima a Receita em Cr$ 3.044.124.000,00 (três
bilhões, quarenta e quatro milhões, cento e vinte e quatro mil cru-
zeiros) e fixa a Despesa em Cr$ 3.246.194.954,90 (três bilhões,
duzentos e quarenta e seis milhões, cento e noventa e quatro mil,
novecentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e noventa centavos).

Art. 2.' - A Receita será realizada com o produto do que
fôr arrecadado sob os seguintes títulos e subtítulos:

1 -- Receita Orilnd,ia:

Cr	 Cr$

a) - Receita Tributária .	2.160.704.000,00
1)) - Receita Patrimonial	31.247, 000,00
e) - Receita Industrial .	349,673.000,00

	

- Receitas Diversas ....	120.000.000,00 2.661.624.000,00

	

II - Receita Extraordinária:	 382.500.000,00

3.044.124.000,00

1
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Art. 3.' - A Despesa discriminada com anexos, relativa a

Pessoal Permanente e Variável, Material Permanente e de Consumo
e Despesas Diversas, distribuir-se-á pelos seguintes órgãos:

§ 1,' - De acôrdo com o estabelecido no Decreto-lei n.' 1.636,
de 1046, correrão 'pelo Departamento de Compras e Fiscalização as
requisições de material, l)etil como a movimentação e contrôle das
respectivas verbas, nas importâncias seguintes, já incluídas nos
totais a que se refere êste artigo e constantes das tabelas explicativas
anexas:

Palácio do Govêrno ......
Assembléia Legislativa ......
Tribunal de Contas ........
Departamento Jurídico ......
Departamento de Administra-

ção Geral ..........
Departamento Estadual de In-

formações ..........
Departamento Estadual de Es-

tatística ............
Assessoria Técnico-Consultiva
Departamento Geográfico
Departamento de Águas e

Energia Elétrica ......
Departamento Estadual de Es-

tadual de Estradas de Ro-
(lagcrn ............

Rêde Mineira de Viação
Secretaria do Interior .
Secretaria das Finanças .
Secretaria das Agricultura, In-

dústria, Comércio e Tra-
balho ............

Secretaria da Educação
Secretaria de Saúde e Assis-

tência ............
Secretaria da Viação e Obras

Públicas ............

Cr$	 Cr

3.822.7513,00
15.1386.000,00
3.321.820,00
3.138.620,00

9. 503.680A0

2.174.687,20

5.360.980,00

1.535.080,00
7.139.3913,00

16.488.140,00

240. 000.000,00
391.745.000,00

470.665.511,30

1.055.483.959,60

221.551 .754,30
374.025.540,50

Palácio do Govêrno ......
Tribunal de Contas ......
Departamento Jurídico ......
Departamento de Administra-

ção Geral ..........
Departamento Estadual de In-

formações ..........
Departamento Estadual de Esta-

tística	............
Assessoria Técnico-Consultiva
Departamento Geográfico
Secretaria do Interior .....
Secretaria das Finanças
Secretaria da Agricultura, In-

dústria, Comércio e Traba-
lho	..............

Secretaria da Educação
Secretaria de Saúde e Assis-

tência ..............
Secretaria da Viação e Obras

Públicas ............

Palácio do Govêrno ......

Tribunal de Contas ......
Departamento Jurídico

Departamento de Administra-
ção Geral ..........

Departamento Estadual de In-
formações ..........

Departamento Estadual de Es-
tatística ..............

Secretaria do Interior ......

Cr$	Cr$

290.000,00
212.000,00
97,000,00

796.000,00

108.000,00

623.000,00
427.000,00

405.000,00
56.418.800,00

25.331.000,00

32.772.600,00
12.517.000,00

80.440.000,00

2.614.000,00	213.051.400,00

Cr$	Cr$

20.000,00
4.800,00

2.000,00

18.000,00

-1.500,00

10.000,00

1 000 00000

248.369.718,00

176.182.312,00 3.246.194.954,90

§ 2. - Além das verbas de material de que trata o pa-
rágrafo anterior, ficarão, também, a cargo do referido Departa-
mento, visando a melhor fiscalização e mais eficiente contrôle dos
respectivos gastos, as verbas destinadas ao serviço de fôrça e luz,
assim distribuídas pelas diversos órgãos:

w^_ . "5,_, ^

	r
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Secretaria das Finanças:
(i•l	 Cr$

Paa ilumina-
ção da Capitnl 3. 500.000,00
Para as depen-
dências da Se-
cretaria	290.000,00	3.790.000,00

Secretaria da Agricultura	 500.000,00
Secretaria da Educação	 350.000,00
Secretaria de Saúde e Assis-

	

tência ............	800.000,00
Secretaria da Viação e Obras

	

Públicas ............	 55.000,00	6.551.300,01

Art. 4.' - Fazem parte integrante da presente leis os anexos
que a acompanham, especificando a Receita e discriminando a
Despesa.

Art. 5.' - Fica o Poder Executivo autorizado de abrir cré-
ditos stiplementares até o limite de 10% (dez por cento) da Des-
pesa fixada, bem como realizar as operações de crédito para co-
bertura do "deficit" e as que se tornarem necessárias, como ante-
cipação da Receita, observado o limite de 1/3 (um têrço) da Re-
ceita prevista.

Art. 6.' A presente Lei vigorará durante o exercício de
1953, a partir de 1.' de janeiro, revogadas as disposições em con-
trário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e exeduçêo (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, to inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de no-
vembro de 1952,

JUSCEI..INO K UIIITSCIIE1( DE OLIVEIRA.
Geraldo Starlinu Soares.
José Maria Alkiitini.
Tristão Ferreiro da Cunha.
()2ilorz Behrens.
I.)ilermando Martins da Costa Cruz Filho.
Mário Hugo Ladeira.

*
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