
ESTADO DE MINAS GERAIS

COLEçAO
DOS

DECRETOS DE 1951

IMPBENSA OFICIAL
BELO HORIZONTE

1961



DECRETO N. 9 3.520, DE 4 DE JANEIRO DE 1951

Cria urn grupo escolar na cidade de Juiz de Fora, corn a denornina-
cdo de "Professor Quesnel".

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
1)ulc6es, resolve, nos têrinos do artigo 4. 1 , § 1.9, da Lei n.' 408, de 14
de seenibro de 1949, criar urn grupo escolar na cidade de Juiz de
Fora, que terA a denorninação de "Professor Qucsnel".

Palácio da Lil)crdade, Belo Horizonte, 4 de janeiro de 1951.
MILTON SOARIIS CArIPos'
Orlando dc Magalhdes Carvalho

*

DECRETO N.' 3.521, DE 4 DE JANEIRO DE 1951

Cria inn grupo escolor na cidade de Lagoa du Prata, corn a denorni-
naçdo (IC "Alexwidre Bernardes Primo".

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicöes, resolve, nos têrmos do artigo 4. 9, § 1.9, da Lei n.' 408, de 14
de setembro de 1949, criar urn grupo escolar na cidade de Lagoa da
Prata, que terá a denorninacio de "A l exandre Bernardes Primo".

Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 4 de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Orlando de Magalhdes Carvaiho

*

DECRETO N.' 3.522, DE 4 DE JANEIRO DE 1951

Cria urn grupo escolar na cidade de Santo Antonio do Monte, corn a
deiiominação de "Waldorniro de Magallzãcs Pinto".

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicöe5, resolve, nos têrrnos do artigo 4.9, § 1.9, da Lei n.' 408, de 14
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de setembro de 1949, criar urn grupo escolar na cidade de Santo Ants-
nio do Monte, que terá a denominaçao de "Waldomiro de Maga1ht
Pinto".

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlwdo de Magalhdes Carvalho

*

DECRETO N.' 3.523, DE 4 DE JANEIRO DE 1951

Aprova conkis rekilivas a despesas a regularizar cia Prefeitura Mu-
nicipal de Campo Bela

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buicöes legais c nos têrmos do artigo 5.' do Decreto-lei n.' 2.135, de
5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Campo Belo, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o perlodo de 1.' de abril a 1.' de outubro de
1947, na importância total de Cr8 1.141,10, por se haver verificad
que tais despesas, feitas no interêsse do Municipio, estSo compro-
vadas pela documentaçSo apresentada.

Palácio cia Liherdade, Belo Horizonte, 4 de janeiro de 1951.

MILTON SOABES CAMPOS
Domingos Peluso.

*

DECRETO N.' 3.524, DE 8 DE JANEIRO DE 1951

Allera a Decrelo n. 2.847, de 1.' de setembro de 1948

0 Governador do Estado do Minas Gerais, usando de suas airi-
huicoes legais e nos têrinos do artigo 41 cia Lei n.' 147, dc 16 de ja-
neiro de 1948, decreta:

Art. 1.' - 0 Departamento de Pessoal fornecerá a Comiss5e
Paritária os seguintes elernentos:

I - ReiaçSo de todo o pessoal, mensalista e diarista, cm or-
dern de antigfiidade na classe e corn indicaçSo do tempo de serviço
na Estrada, apurado de acôrdo corn os artigos 4.' e 5.' da Lei n.'

141, de 16 de janeiro de 1948, bern comb Os cargos que tenlia exer-
cdo ens cornissão ate 31 de dezemnbro de 1947.

2 - Relação atualizada de propostas de promoçSeS apresenta-
das pelos senhores chefes de Departamentos, Divisöes e demais ser-
viços, contendo, no máximo, quatro nomes para cada vaga.

3 - Quando houver necessidade, ern determinados casos, c6-
pia cia fé de oficio dos candidatos.

4 - Rclacão das vagas definitivas existcntes no quadro de
mensalistas e diaristas, corn indicaciio das datas em que so verifica-
ram, Se possivcl.

Art. 2.' - As promoçoes pot mercciineiitO scrSo feitas de acôr-
do corn o artigo 4•1 c seus parágrafos e artigos 5.' e 7. 11 cia Lei n.'
147, de 16 de janciro de 1948, apresentando a Cornissão Paritãria,
para cada vaga, lista triplico, da qual será escolhido o nome pela au-
toridade coinpetente.

Art. 3.' - As promoçcies para lotacSo do novo quadro da RCde
serão feitas do acôrdo corn o disposto na Lei n.' 147, de 16 de janeiro
dc 1948.

Art. 4.' - Para 0 padrão J, inicial cia carreira de Auxiliares-
Adm inistratiwos, scrSo nomeados concorrentes habilitados em con-
curso do titulos c provas, servidores ou näo da RCde Mineira de
ViaçSo.

§ 1.' - 0 pacirSo J, inicial da carreira de Auxiliares-TCcnicos,
serci precncliido por concurso de titulos e provas, de livrc inscriçäo,
atendidas as exigências do Conseiho de Engenharia.

§ 2.' - Ao padrão J, de oficiais, do carroira de Escritcirio,
sornente poderSo ser promovidos os escriturários letra I.

§ 3.' - Ao padrão I, de Mestre de Oficinas, concorrerão quais-
quer artifices e Chefes de Turma, mediante concurso de tItulos e
P rovas.

Art. 5.' - Os lugares de Chefes do Turina XVIII scrão preen-
chidos por artifices, mediante concurso de titulos c provas.

Art. 6. - 0 cargo de Mestre do Linha será preenchido por
coricurso do provas, entre os feitoros.

Art. 7.' - Nos concursos de tItulos c provas, aquêles terão o
peso 7 (sete) c êstes o peso 3 (três)

Art. 8.' - Este decreto entrarâ cm vigor isa data do sua publi-
cacao, revogadas as disposiçcies em contrcirio.

Palcicio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 do janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Syluio Barb GSa.

*
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DECRETO N.' 3.525, DE 11 DE JANEIRO DE 1951

Aprova conlas relalivas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Calaguases

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buiçöes legais e nos têrmos do artigo 5." do Decreto-lei n." 2.135,
de 5 dc juiho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Cataguases, relativas a despesas a regularizar, realiza-
das cm sua gestiio, durante os exercIcios de 1945 e 1946, na impor-
tãncia total de Cr$ 58.102,90, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interCsse do Municipio, estüo comprovadas pela do-
cumcntação apres&ntada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de janeiro de 1951.

MILTON SORES CAMPOS

Candido Lara Ribeiro Naves, respondendo pelo expecliento
da Secretaria do Interior.

*

DECRETO N. 0 3.526, DE 11 DE JANEIRO DE 1951

Oulorga mandato ao Curso Norma! Regional "Maud", de Sabara
para ministrar o ensino normal de segundo ciclo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buic6es e nos têrmos do artigo 2.' do Decreto-lei Federal n.' 8.530,
de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal) e do § 2."
do artigo 4.' do Decreto-lei Estadual n.' 1 .873,  de 28 de outubro de
1946, resolve outorgar mandato ao Curso Normal Regional "Mauá",
de Sahara, par mninistrar o ensino normal dc segundo ciclo.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Orlando de Magal.hães Carvalho

*

DECRETO N.' 3.527, DE 11 DE JANEIRO DE 1951

Cria urn Grupo Escolar na Cidade de Galiléia, coin a denominação
especial de "São Tome".

0 Govemnador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçoes, resolve, nos têrmos do artio 4. 9, § 1.' da Lei n.' 408, de 14

de setembro de 1949, criar urn Grupo Escolar na cidade de Galiléia,
que terá a denominacão especial de "SAO Tome".

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de janeiro de 1951.

MILTON SOAIIES CAMPOS

Orlando de Magalhües Carvallmo

*

DECRETO N.' 3.528, DE 12 DE JANEIRO DE 1951

Auforiza a inskilação da ColOnia Penal, modifica o Rcgulamcntt. da
Casa de Correção e contém outras disposiçães

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de alribui-
côes que Jlie confere o artigo 4." do Decreto-lei n.' 2.147, de 11 de
jullio (Ic 1947, decreta:

Art. 1.' - Flea autorizada a instalaço da ColAnia Penal,
criada pelo art. 3. 9, n.' 25, do Decreto-lei n.' 2.147, de 11 de juiho
(Ic 1947, na Fazenda do Born Sucesso, dc propriedade do Estado,
na area para Csse fim destinada, coin as seguintes divisas e con-
frontaçOes:

Conicca na confluCncia do córrego Born Sucesso coin tun
afluente da mnargern esquerda, em divisas corn os terrenos do Sr.
Vital Caetano e do Sanatório de tuberculosos; &ste ponto, con-
frontando coin os terrenos do Sanatório segue pelo cOrrego do Born
Sucesso, acima, nurna extensão de 160 m e, dCste ponto, a esquer-
(ta segue por uma reta de 400 m ate encontrar a divisa dos terrenos
(10 Eslado, no cspigão, nas proxirnidades da estaca n.' 18; dai, a di-
reita, segue pelo espigão, confrontando corn terrenos do Estado ate
o alto, estaca n.' 36; a direita, confrontando corn terrenos da Pre-
feitura Municipal e outros, segue ate a estaca n." 78, onde se pôs
urn marco; e a direita confrontando corn terrenos do S.E.S.C.,
segue corn o rurno de 69,40 0' NE e a 416,40 ate encontmar o córrego;
it direita confrontando coin quern do direito, segue pelo córrego
abaixo ate a barra corn o Born Sucesso, ponto de partida.

Art. 2.' -- A Colônia Penal se destina no cumprimento das
penas impostas a criminosos on contraventores a que se refere o
art. 20 da Lei n." 319, de 30 de agôsto de 1949.

Art. 3.' - 0 chefe de Policia designará urn Delegado pam
excrcer, em comnissSo, as funçoes de Diretor da Colônia Penal (art.
21, da Lei n." 391) e, para nela terem exercicio, os servidores do
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Estado, subordinados a Chefia de Poilcia, que forern necessários
nos seus serviços.

Art. 4.' - Para os serviços internos, podero ser admitidos
assalariados, nos têrmos da legislacao aplicável.

Art. 5.' - Ao Diretor da Colônia Penal incumbirà:

a) A aplicação das dotacôes orçamentárias, mediante pres-
taçSo de contas, devendo ser solicitada prévia autorização do Chefe
de Policia, nos casos em que o exija a legislacao vigente;

b) baixar as instruçôes necessárias ao born andamento dos
trabaihos;

c) admitir e dispensar o pessoal assalariado de que trata
o art. 4.4;

d) aplicar as penalidades regulamentares e estatutárias;
e) organizar o regime de trabaiho e seleção;
f) cumprir corn presteza as ordens e requisicSes das auto.

ri clades competentes.

Art. 6.' - Na Colônia poderão ser mantidos ate 200 crimi-
nosos ou contraventores.

Art. 79 - Aplicar-se-ão a Colônia Penal, subsidiàriamente,
as normas regulamentares aprovaclas pelo Decreto n.' 9.677, de 4
de setembro de 1930, corn as modificaçôes introduzidas nêste de-
creto.

Art. 8.' - A Casa de Correcão, enquanto nSo forem insta-
ladas as cadeias regionais a que se refere o art. 3. 0, n.' 26, do be-
creto-lei n.' 2.147, servirá tambérn como cadeia regional, para a
iona central do Estado, 'que será delimitada em Portaria do Chefe
de Policia.

§ 1.' - A Casa de Correcao, enquanto servir corno cadeia re-
gional, se destinará ao cumprimento de penas do reclusão on de-
.lenção e a receber presos que aguardem julgamento.

§ 2.' - 0 Diretor da Colônia Penal dirigirá a Casa de Cor-
recSo, corn os vencimentos do cargo de Delegado, de que for titu-
lar, acrescidos de gratificacão autorizada na legislação vigente.

Art. 9.' - Ao Delegado Diretor da Casa de Correção com-
pete:

1) a gestão dos recursos em vestuário, alimentação, mcdi-
camentos e aplicacôes das dotacöes orçarnentárias, mediante pres-
taço de contas, devendo ser solicitada prévia autorização do Chefe
de Policia, nos casos em jue o exija a legislacão vigente;

2) remeter a Chefia de Poilcia, ate o dia 15 de cada mé,
mapas do movimento de presos recolhidos no mês anterior, de
acôrdo corn os modelos adotados;
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3) fixar as atribuiçöes dos seus auxiliare, corn observãcr
cia das leis e regulamentos em vigor;

4) premiar Os reclusos que se recomendam pelo seu corn-
portamento, dedicação ao trabaiho e zêlo no cumprimento dos seus
dcveres, nos têrmos da legislação penal;

5) admitir e dispensar o pessoal assalariado necessário ao
servico, observados os dispositivos da Lei ii.' 545, de 15 de dezem-
bro de 1949;

6) impor aos servidores e detentos as penalidades a que
estiverern sujeitos, nos têrmos das normas aplicâveis;

7) avocar, quando conveniente, quaisquer das atribuiçöes
conteridas no administrador e desnais serventuários.

Art. 10 - Ao Administrador da Casa de Correçao incumbe:

1) Auxiliar o Diretor do Estabelecimento, exercendo as atri-
buiçôes que pelo mesmo ihe forem cometidas;

2) franquear a Casa e sua cscrituracào ao Presidente e mem-
bros do Conseiho Penitenciário, facilitando4hes a visita as prisöes
c audiência dos presos e ministrando-11es as informaçôes que soli-
cituirern;

3) proibir que Se introduzam no Estabelecimento bebidas
alcoOlicas, substâncias tóxicas e entorpecentes, armas e objetos que
sirvam ipara fugas ou arrombarnentos.

Parágrafo finico - Fica revogado o art. 6.' do Regulamento
da Casa de Correcão.

Art. 11 - 0 Chefe de Policia, designará, por proposta do
Diretor cia Colônia Penal, urn investigador do Corpo de Seguranca
iara exercer as funcöes do inspetor de disciplina da Casa de Cor-
recão c Colônia Penal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de janeiro de
1951.

(an) MILTON SOARES CAMPOS

Domingos Peluso
Cdndido Lara Ribeiro Naves

*

DECRETO N.' 3.529, DE 12 DE JANEIRO DE 1951

Modifica o Regularnento do Impdslo de Transmissão de Propriedade
"Inter-Vivos".

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
çAo que ihe confere o artigo 7.' da lei n.' 24, de 3 de novembro de
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1947, resolve modificar, nos têrrnos dêste decreto, o Regulainnto
do Irnpôsto do Transrnissljo de Propriedade "Inter-vivos", aprova-
do pelo Decreto n. 9 3.440, do 25 de outubro do 1950.

Palãcio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, 12 do janeiro de
1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Cdiidido Lara Rib eiro Naves

*

REGULAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE PROPRIE-
DADE "INTER-VIVOS" A QUE SE REFERE 0 ART. 7Q DA LEI

N.' 24. DE 3 DE NOVEMBRO DE 1947.

CAPIT1JLO I

I)a incidéjicia do 'iinpósto.

Art. 1.' - 0 impôslo do transxnissão do propriedade "inter-
vivos" rccai sôbre a transferêncji de hens imóveis existeutes on
situados no Estado, nos têrinos dêste. Regulamento.

§ 1. - Considcrani-se bens ilnoveis, para efeito do irnpôsto:

I - 0 solo coin a sun superficie, os seus accssórios e adjacên-
cias naturals, compreendondo as árvores e frutos pendentes, o es-
paço aéreo o o subsolo;

II - tudo quanto o hornem incorporar permanenteinente no
solo, corno a somente Iançada it terra, os edificios e construçöos, do
modo quo se n5o possa rotirar sent fliodificação, fratura
ou dano;

III - tudo quanto no inióvcl o proprietário mantiver inten-
cionairnento ompregado em sun cxploraçSo industrial, aforinoseamento.
on cornodidacI (art. 43 (10 Código Civil).

IV	 Os diroitos rcais sôhre iinoveis, inclusive o penhor agri-
cola c as acöes quo os assegurarn;

V - as apólices da (Ilivida piihlica, oneradas coin 	 cláusula
da in alien abilidado;

VI - o direito ii sucessäo aberta (art. 44 do Código Civil).

§ 2. - N5o pordern o caráter do imóveis Os rnatoriais proviso.
rj amonto separados do urn prédio, iara nêle rnesrno so re'oml)legarent
(art. 46 do Código Civil).

it -

Art. 2. - Estão sujeitos no impôsto:

I	 a coinpra o venda on ato equivabente;
II - a doaçao do hens imóvois;
III - a transferência do iinOveis em virtude dc qualquer sen-

tença, inclusive a declaratória do usucapiSo;
IV - a incorporaciio de hens imóveis no patrimOnio do so-

ciedades do qualquer tipo, coino quota do capital do sócios ou socia-
listas, on para a forrnacäo do capital social; a aquisicäo por qualquer
sócio ou ex-sOcio, hem coiiio a fusão do sociedade, quanto aos bens
irnóvcis;

V -- a transferência de direitos e aç6es relativas a hens imO-
veis on direitos reals, oxceto a hipotoca e a anticrose;

VI - a sub-rogaçao de bons inalienáveis;
VII - os conti'atos do cornpra c venda do ' direito a sucessao

aberta, referentes a beiis situados ou existentcs no Estado;
VIII -.- a cess5o, transferência, aquisicão on venda do benfei-

torias, inclusive de construç5o existeute em terreno alhoio, horn corno
do minérios nibo cxtraIdos e do matas não ahatidas;

IX - a constituicibo do enfiteuse e subenfitouse no Estado;
X - as aquisiçöes de terras devolutas, scm prejuIzo dos selos

dos nümeros 127 e 130 da Tabola 6, do Decreto-lei n.' 67, do 1938;
XI - a rernincia ou dosistência de horancas em favor de de-

terminada pessoa;
XII - a instituiç5o ou transferência do usufruto;
XIII - a arrornatacüo, a adjudicaçüo e a rernissSo do hens

inióveis, ainda quo foita a hordciro quo tenha rernido divida do es-
polio, on par indcnizaçSo de legados ou dospesas;

XIV --- a procuracéo em causa própria par vcnda de irnóveis,
scndo quo, quando a escritura dofinitiva nSo vier a ser lavrada em
nome (10 prirnciro rnandatário, o impOsto será pago tantas vêzes
quantas tonham sido as transaçöes consecutivas;

XV - as toruas on reposicöes, qualqucr que seja o valor,
quando feitas cut 	 imóveis;

XVI - o valor quo, em bens imóvois, fOr atribuido, nas par-
tibhas, a qualqucr dos herdeiros, acilna do valor da sua quota heredi-
tOria;

XVII -- o valor dos hens imóvois quo, nos dosquites ou nos
inventários, for atrihuido no cônjugo aciina do valor do sua moacäo;

XVIII - a difereica ontre o valor da quota-parte material,
recebida por urn on mais condbminos, nas divisUcs, c o valor do sua
quota-parte ideal;

XIX - it cossibo de privilégios e concessSo feitas para explo-
racão de sorviços pOblicos on do qualquor outra naturcza, quo tenharn
por objcto hens irnóvcis;

0
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XX - os demais atos, fatos on contratos translativos da pro,
priedade de imóvel.

CAPITULO II

Dat isenQ6es - do imposlo

Art. 3. - São isentas do irnpôsto:
I - as transniissöes em que a União, o Estado on o MunicIpio

foretn adquirentes;
II - as transmissöes a partidos politicos e a templos do qua!-

quer culto;
III - as transmissSes a instituiçöes de educacAo e assistência

social, inediante apresentaçAo dos estatutos devidamente registrados;
IV - as transmissöes du sitios ate 20 hectares, isentos do

impôsto territorial, quando se destinarem a ser cultivados pelo adqui-
rente, so on corn sun farnilia, c ado possua êle outro irnóvel;

V - a aquisiçSo do priinciro prédio para rcsidência própria,
cujo valor não exceda a Cr$ 40. 000,00 em Belo Horizonte e Juiz de Fora,
e a Cr$ 15.000,00 nos demais municIpios, utna vez que o adquirente
não possua outro imóvel;

VT - a aquisição do irnóvel urhano on suburbano feita por
jornalista militante, para sua residência, uma vez que não possua
outro imóvel, vigorando a isençSo durante 15 anos, a contar de 5 de
fevereiro de 1946;

VII - as aquisiçäes efetuadas no periodo de 14 do novembro
de 1947 a 13 de outubro de 1951, feitas por civis ou militares, resi-
dentes em Minas Gerais anteriormente a declaração de guerra, e que
do 1942 a 1945 tenharn prestado serviço militar, on de natureza re-
levante, por mais de urn ano, uma vez quo nSo possuam outro imO-
ye! (Leis n.s 13, de 13 de outubro de 1947, e 518, de 1. 9 de dezembro
de 1949);

VIII - as aquisicöes feitas pelo Instituto do Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais on por seus associados, por
intermédio da carteira predial (Lei nOmero 390, de 24 de agôsto de
1949, cart. 157, do Decreto-Iei n.° 1.416, de 24 do novembro de 1945);

IX - a aquisição financiada pela Caixa Econômica do Estado
de Minas Gerais, on pela Caixa Beneficente da Policia Militar, no
limite do empréstimo (Lei n. 9 46, de 18 de dezembro de 1947, art.
30, e Decreto n.9 2.612, de 3 de marco de 1948, artigo 70);

X - a aquisição feita :por sindicato de trabaihadores (Lei n.9
275, do 16 do novembro de 1948);

XI - a aquisição de terreno para instalação on amp1iaçao de
campos de pouso (Lei n.° 165, de 13 de julho de 1948).
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Art. 4 • 9 - Nos casos abaixo cspecificados, a isencSo do artigo
anterior será reconhecida mediante a apresentacSo dos seguintes do-
cumentos:

a) - nos casos dos itens II c III, estatuto devidamente regis-
trado e balanco do ültimo exercicio financeiro, pelo qual so possa
verificar que o partido politico, a instituição de educaçSo on assis-
tCncia social on religiosa emprega integralmente as suas rendas no
Pats, para os respectivos fins;

b) - nos casos dos itens IV, V, VI e VII, cortidöes negativas
dos CartOrios do Registro de ImOvcis da situacSo, e declaração, corn
firma reconhecida, feita polo adquirente de que n5o possui irnOvel
em ontro lugar.

-	 § 1.' - Será cobrado o irnpôsto se, dentro do primeiro ano
da aquisicäo:

a) - os sitios a quo se refere o item IV nibo continuarem a
ser cultivados pelos adquirentes;

b) - Os imóveis mencionados nos itens V, VI e VIII, bern como
no item IX, parte referente a aquisiciio financiada pela Caixa Benefi-
cente Militar, nSo forem ocupados pelos adquirentes;

c) - forcin alienados os lotes adquiridos pelos sOcios do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado on da Caixa Be-
neficente Militar.

§ 2. - AlCm dos provas mencionadas neste artigo, serSo
ainda exigidas:

a) - dos jornalistas, certidSo de sua inscriçSo no Registro
do ProfissSo Jornalistica, fornccida polo Delegacia Regional do Mi-
nistério do Trahalho, IndOstria e Comércio, atestado da emprêsa em-
pregadora de que trabaiha mediante remuneracSo, certidilo do Sin-
dicato a que pertence e declaraçao do prOprio punho, corn firma
reconhecida, de quo o imóvel so destina a sua moratha;

b) - dos civis e militares quo tenhain prestado servico re-
levante, certidSo do Cornando do Regiöes on da Diretoria do Pessoal
da Armada ott da AeronOutica e atestado de autoridade judiciária
on policial, corn firma reconhecida, do que residia no Estado, ante-
riormente C declaração de guerra;

c) - no caso dos itens VIII e IX, certidöes negativas dos
cartCrios do Registro do ImOveis e atestado (10 Presidente do Ins-
ituto do qual constein o valor do pecClio e inscriçSo do interessado

no carteira predial;
d) - no caso do item X, prova da existéncia legal (carteira

sindical on ptmlica forma da mesma) e de que se cumpre as finn-
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lidades sociais, medianle atestado do juiz de direito, no interior ou
do delegado (10 Ministério do Trabaiho, na Capital;

e) - no caso (10 item XI, prova de personalidade juridica
estatutos devidamente aprovados pelo Departamento (IC Aviacão

Civil.
3. - A concess5o das isen5es compreendidas nos nüme-

ros II a XI do artigo 3.9 depende de requerimento, devidamente
instruIdo, a Secretaria das Financas, e prevalecerã porcento e oitenta
(180) dias, findos os quais as comunicacöes (IC deferimento serSo
devolvidas ao Serviço dos Impostos sôbre Imóvcis, podenclo 0 inte-
ressado requcrer novo exame do proccsso.

CAPITULO III

Des Taxa.s

Art. 5. 0 - 0 irnpôsto será arrecadado t taxa de 95o, cahendo
integralmente ao Estado.

Parigrafo ünico - A taxa a que se refere êste artigo corn-
preende 7,5% par o impôsto de transrnis5o, 1 110 do sélo da Tabela
8 do Decreto-lei n. 9 67 e 0,55o do sêlo do n.9 134 da Tabela 6 do
Decreto-lei n.9 67.

Art. 6. Quando o valor (10 imóvel adquirido for igual ou
superior a Cr$ 100.000,00, cohrar-se . i ainda a taxa de 1%, cujo
produto scrO levaclo a crédito da "Fundaç5o da Casa Popular", nos
têrmos do Decreto-lei n. 9 2.116, de 6 de junlio (Ic 1947.

ParOgrafo dnico - Tratando-se de imóvel adquirido em con-
dominio, levar-se-á em conta a quota-parte (le cada adquirente.

CAPITULO IV

Da base pare pagarnenlo do irnpóSlo

Art. 79 - Nas transinissSes em geral, tomar-se-á para base
(10 pagarnento do impOsto o valor real dos hens transmitidos,
segundo a cstiinativa conium.

Art. 8. - Nas espdcics abaixo discriminadas a base será:

I ---- nas transm jssSes simultâncas de imóveis e móveis, 0
valor total dos hens, salvo se da guia c da escritura constar rela(;So
especificada dos rnóveis c respectivo prcco, caso cm que o impOsto se
calcularO sabre o valor dos imóveis, corno tais considerados em
(lireito (art. 1., § 1.9 , dêste Rcgulaiiicnto)

11 - -- nas transferências de apólices da divida piblica, one-
radas coni a ch\usula de inalienabilidade, a cotac5o oficial do dia;
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III - na arremataç5o, adjudicaçSo, remissSo on icilSo, o
preço respectivo. Quando se tratar de acSo em qime n5o tenha
havido avaliaç.iio judicial, o irnpOsto scré cobrado sObre o valor
real, apurado na forma dos arts. 10 e seguintes;

IV - na adjudicacao ao cOnjugc meeiro par remnissSo de
divida, a metade do prcco dos hens adjudicados;

V - nas renñncias, o preco pago ao renunciante, ou cedente
ou o valor que dc receber;

VI - nas renuncias de heranca, quando feitas coin determi-
nacão de beneliciário, o valor das quotas hereditãrias, conforme
inventário;

VII - nas cessOes de direito a sucessão aberta, o prcco do
respectivo contrato, sujeilo a avaliaçSo;

VIII - nas doacoes em pagamento, o valor real dos bens
dados para solver o ddbito, nSo importando o mnontantc dêstc;

IX - nas sub-rogacOes, o rendimnento de urn aim mnultiplicado
por Chico;

X	 na consl ituiç5o (IC enfileuse, o valor do dominio titil,
correspondente ito valor do irnóvel reduzido de trinta foros anuais;

XI -- na subenfiteuse, o valor referido no nOmnero anterior,
deduzido do hwuëmiio, se houver, fixado cm 2,5% sObrc o prcço
da avaliação, salvo convenç5o cm contrario;

XII - no caso de resgate de enfitetise, abater-se-a do valor
real do inióvcl a imnportãncia de vinte foros;

XIII --- na transferência do domninio direto (IC imóvel afora-
do, trinta torus anuais;

XIV - nas permutas, urn dos valores permutados, Se forem
iguais, ou o major valor, se forem desiguais. Cobrar-se-â o sêlo
de 0,5% para trariscriçiio sObre o valor do imóvel isento de im-
pOsto de transrnissão, e o da Tabela 8 (10 Decreto-lei n. 9 67 sObre o
mesmo valor, somado 0 torna, se houver;

XV - nt aquisic5o onerosa dc terras devolutas, o preço res-
pectivo;

XVI - nas doaç.Oes conjuntas, o valor total dos hens, ainda
gue haja pluralidadc de doadores.

ParOgrafo dnico - As deducoes refcridas nos n. 9s X a XIII não
poderSo exceder de 50% do valor real do imOvel.

Art. 99 - Para deterrninaçao do valor do usufruto vitálicio,
oneroso ou gratuito, e da nua-propriedade, tomar-se-á por base o
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valor da propriedade plena, repartido entre o usufrutuário e o nu-
proprietário, na proporco da seguinte tabela:

Valor da nua-
Made do usufrutuário Valor do usufruto 	 propriedade

Ate 20 anos cumpridos 	 7/10 prop. plena	 3/10 prop. plena
30	 6/10

	
4/10

40	 5/10
	

5/10
50
	

4/10
	

6/10
60
	

3/10
	

7/10
70
	

2/10
	

8/10
Mais de 70 anos cump.	 1/10

	
9/10

§ 1.' - No caso de usufruto temporário o usufrutuário, pagara
as taxas sôbre 4/5 e o nu-proprietário sôbre 1/5 da propriedade
plena.

§ 2. - Quando houver pluralidade: de usufrutuários, o valor
do usufruto e o da nua propriedade serão baseados na ?arte con-
ferida a ada usuirutuário.

CAPITULO V

Do fiscalizacdo do impóslo

Art. 10 - Se o valor declaraclo pela parte for inferior ao
valor-real do imóvel, on se houver suspeita de fraude quanto no
preço do contrato, a autoridade fiscal recusará extrair o conheci-
rnento de pagamento do impôsto.

Art. 11 - No caso de recusa, poderá a parte requerer a an-
toridade fiscal, por escrito, o arbitramento extrajudicial, observadas
as prescriçöes dos parágrafos seguintes.

§ 1.' - 0 arbitramento será precedido de compromisso, no
qual a autoridade fiscal e o contribuinte darSo os motivos da diver-
gência, corn citação expressa dos valores divergentes, louvando-se
em dois árbitros e dois suplentes, jurIdicamente capazes, corn corn-
petência par eleger, no caso de laudos discordantes, urn terceiro
desempatador.

§ 2. * Por pal-te da Fazenda Estadual funcionarSo, de pre-
ferência, os avaliadores judiciais.

§ 3. * A avaliação se farã obrigatôriamente "in-loco", e do
laudo constarão os caracteristicos e confrontaçoes do imóveJ.
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§ 4.' - Em se tratando de hens que exijam conhecimentos
t6cnicos, para garantia e segurança do arbitramento, tanto os ár-
hitros indicados pelas partes como os desempatadores devem ser
escoihidos entre profissionais.

§ 5•9 - 0 arbitramento deverá ser feito no prazo de cinco (5)
dias, quando o imóvel estiver situado na sede do municipio, e de
quinze (15) dias, quando fora.

§ 6. - 0 arbitramento será submetido a homologação cia
Secretaria das Finanças e prevalecerá por urn ano.

Art. 12 - Quando os imóveis doados corn a cláusua de. re-
vcrsSo no doador por mortte do donatário forem descritos no in-
ventário dêste, não poderá o juiz mandar dar baixa na descricão,
nern entregar os hens ao doador, sem a prova do pagamento do
£fllpôsto referente a reversão.

Art. 13 - Os taheliôes, escrivães, oficiais de registro de
mOveis e quaisquer outros serventuários não poderão lavrar escri-

turns on têrrnos, fazer registros, expedir instrumentos on titulos Fe-
Jativos a atos em que se efetuern transmissöes de hens de direitos
sujeitos ao irnpôsto de transmissão "inter-vivos", scm que os late-
rassados provem o pagamento dêste tributo.

§ 1. - Excetuados Os casos de transmissijo de direitos, de-
vera ser provacta também a quitaçSo de todos os trthutos que re-
caiarn sôbre o imóvel.

§ 2.9 - Os tabeliaes, escrivScs e serventuários transcreverão
nos atos que ihes competem o inteiro teor do conhecimento pelo qual
tenha sido page o impôsto e as certidOes de quitacão fiscal.

§ 3c - Nos casos de isenç5o, será transcrita certidão do
despacho quc a reconhecer.

Art. 14 - Antes de expedir o conhecirnento de pagamento do
irnpôsto de transmissSo, o coletor lera ao comprador e vendedor, ou
aos seus procuradores, o disposto no CapItulo VII dêste Regulamenlo,
corn relaçao as penas a que estão sujeitos aquêies que fraudaremn o
fisco.

Art. 15 - A Junta Comercial do Estado não averhará con-
tratos em que baja incorporaçSo de hens imóveis a sociedade, ou
sun reversao aos sócios scm a prova do pagamento do impôsto ou
declaraçao de isencSo, feita pela autoridade fiscal competente.

CAPITULO VI

Da arrecadacâo e escriluração do ixnpdslo

Art. 16 - 0 pagarnento do impôsto realizar-se-á:

I - nas transmissöes por escritura püblica, antes de ]avrada
eta, mediante guia, cxpedida em duplicata, pelo escrivão de notas
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ou tabelião, da qual constará se o imóvel foi objeto de i)romessa de
compra e veiida, corn indicação dos nomes das partes;

II nas transrnissöes por instrumento particular, mediante
a apresentação clesta a exatoria, dentro de dez (10) dias, se passado
em sede de coletoria, c de sessenta (60) dias, quando fora;

III nas transmissöes efetuadas por meio de procuração em
causa própria, antes de lavrado o respectivo instrumento, mediante
guia em duplicata do tabeliAo;

IV - na aquisição de terras devolutas, antes de assinado o res-
pectivo tItulo, que deverá ser apresentaclo ao Servico de Impostos sôbre
Imóveis Para cá!culo dos impostos devidos, e no qual será anotado o
conhecimento;

V - na transferência de imóvel em virtude de qua!quer sen-
tença, ate trinta (30) dias depois de transitada em julgado a decisão;

VI	 na ccssão dos direitos cia arrcmatação, adjuclicacäo ou
remissiio, antes de efetuada a transferência;

VII - nas transmissôcs ocorridas fora do Estado, dentro de
trinta (30) dias, após a assinatura do titulo (art. 7 •9 do Decreto-lei
n.9 893).

Art. 17 - - Inctiinbe ao adquirente o pagamento do impôsto.
Parãgrafo ünico - A secretarja das Finanças fornecerá aos

coletores, Para serem distribuidos aos serventuários aos quais se
refere êste Capitulo, os impressos destinados a guia Para pagamento
do itnpôsto.

Art. 18 - 0 inipôsto será pago no lugar da situacao do
imóvei.

§ 1. - Quando o ato Se efetuar em outro lugar, neste poderá
seir pago o impôsto, corn precedência de informacoes sôbre o valor
e os onus fiscais que gravem o irnóvel, fornecidas pela coletoria
(Ia situação, 0 qua] será creditada em conta corrcnte a percentagem
pe!a arrecadação.

§ 2.0 - 0 coletor que arrecadar impOstos nos termos do pará-
grafo precedente comunjcarO o fato, em oficio, do qual constem
os noines das partes, a importOncja cohrada, o nümero e a data do
conhecirnento, ao D.T.C. e ao coletor da situação, que procederA
As devidas modificacöes nos lancamentos do impôsto territorial.

Art. 19 - 0 inipôsto de transmissOo "inter-vivos" será arre-
cadado mediante conhecimento especial e eseriturado sob a res-
pectisro titulo, como renda do exercIcio em que fOr recehido.

CAPITULO VII

Das disposiç6es peiwis

Art. 20 - 0 compradoj e o vendedor que assinarern, em pessoa
ou por intermédjo de representantes, escritura de transmissOo da
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qunt constc preco menor quc o valor real da transacão, ficarão sujei-
los a onulta de 10 a 30% sObre a importOncia sonegada scm prejuizo

£rnpOsto complenientar.
§ 1. - Ent igual pena incorrerão Os que, Para se eximirem

• so pagarnento (10 impOsto, deixarern de mencionar na guia e na
£scritura os frutos pcndentcs c outros hens considerados imóveis,
par lei ou por destino, assim como os hens imOveis transinitidos
.jtlfltam&fltc corn a propriedade.

§ 2. - A inulta será imposta inediunte prova do fraude ou
coufissäo, apuradas adniinistrativamcnte.

§ 3. - A multa serO aplicada no grau mInirno, quando a
infrator so prontificar a pagO-la, acrescida do impôsto devido, desis-
linda do quaisquer recursos, em documento assinado corn duas tes-
ternunhas, cahendo 0 autoridade fiscal quo fizer a arrecadacão re-
correr do ofIcio Para a Secretaria das Financas.

Art. 21 - Quando a escrituracSo for Iavra(la scm o prévio pa-
ganiento do iinpôsto, êstc serO acrescido da multa de 10 a 20%.

§ 1. - Essa multa é extensiva As escrituras !avradas fora do
Estado, quando o pagamento do impôsto não so verificar dentro
de (rinla (30) dias, contaclos da assinatura (Art. 7. 9 , § 1., do Decreto-
lei n.9 893, do 29 do janeiro de 1943, comhinado corn o parOgrafo
inico do Art. 112 (Ia ConstituicOo Estadual).

§ 2. - Tanto essa multa como a cominada no art. 20 ser5o
impostas repartidamente aos culpados, on integralmente, a qualquer
dêles, se assirn for conveniente Para facilidade da cobrança.

Art. 22 - 0 adquirente de imOvcl, par titu!o particular, que
deixar do o apresentar 0 co!etoria no prazo do n.° II, do Art. 1,
16ste Hegulamento, ficarO sujeito a multa de 20% sObre a quantia
devida (art. 20, parOgrafo finico, do Código TrihutOrio, combinado
corn o parOgrafo imnico do art. 112 (Ia ConstituiçOo Estadual).

Art. 23 - 0 contribuinte •que fizer falsa declaracOo corn a fim
do evitar o pagarnento do irnpOsto ficarO sujeito a multa do Cr$
1.000,00 (art. 20, n. IX, do COdigo TributOrio).

Art. 24 - FicarOo sujeitos As penalidades do art. 18, da Lei
n° 614, de 4 de setembro de 1950, inclusive a multa de Cr$ 1.000,00,
o scrventuOrio de justica e o juiz quo lavrar escritura ou assinar
carla (IC arrematacOo, adjudicaçOo ou remissOo, sent quo esteja pago
o impOsto devido.

ParOgrafo ünico - As pena!idades serOo impostas pela Cor-
regedoria (IC Iustiça nos térmos do art. 19, n. IV, da citada Lei n.°
614, au polo juiz competente, no caso do parOgrafo ünico do mesmo
utigo, anediante representacSo fundamentada da Secretaria das Fi-
nanças.

Art. 25 - Sempre quo fOr verificada infração ou deficiência
do pagamento, serO expedida notificac0o no contribuinte, exceto
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se o caso, por sua natureza, exigir a instauração de inquérito admi-
flistrativo.

Art. 26 - A notificaçAo de que trata o artigo anterior serA
extraida em quatro (4) vias, por decaique a carbono, devendo ser
assinada, quando possivel, por duas testemunhas e consignar a
recusa do contribuinte que nAo a queira assinar. A falta de tesle-
inunhas não prejudicará a notificação nos seus efeitos.

ParAgrafo ünico - As notificaçOes podcrão ser inteira ou
parcialmente dactilografadas, on ainda impressas em relação As pa-
lavras a elas comuns, devendo nesse caso os claros serem preenchi-
dos a mao ou a rnmiquina e as linhas em branco inutilizadas por
quem as Iavrar.

Art. 27 - Expedida a notificação, entregar-se-á a 1. 4 via ao
notificado ou ao scu representante, a 2. 4 a coletoria de residência ou
do domicIlio do notificado, devendo a 3. 4 ser remetida ao Servico
de Impostos Sôbrc Imôveis, c a 4•3 ao Departamento de Fiscalizaç5o,
sendo de vinte (20) dias o prazo para a reclamação.

Art. 28 A 3.4 via da notificaçao deve ser sempre acompa-
nhada de ceriidAo do inteiro teor do ato tributAvel, quando lavrado
cm notas ptthlicas, ou dc documenlos que comprovem a infraç5o.

Art. 29 Pc posse da notificaçao, o Serviço de Impostos So-
lire Irnóvejs poderA em despacho pulilicado, cancelá-la, determinar
diligência para produçao de provas ou cumprimento de formali-
dades legais Ott reformar o cAlculo da imnportAncia a ser cobrada.

Art. 30 - Contra a decisOo desfavorável ao contribuinte ca-
bcrá recurso para o Conseiho de Contiibujntes do Estado tie Minas
Gerais, no prazo tie vinte dias, observando o disposto nos arts. 12
e 15 do Decreto-lei n. 1.618, de 1946.

ParAgrafo ünico 0 prolator do despacho final recorrerá
obrigatOriamente para o mesmo consetho, em caso de cancclamciito
de débito superior a Cr$ 1.000,00.

Art. 31 - Quando a notificacOo for lavrada fla presença do
notificado ou de representante seu, hem corno quando aquéle ou êste
se negar a assinA-la ou recebê-la, serA remetida poe carta registrada,
corn reciho postal "A. R.".

§ 1. - Ocorrendo a hipótese dêsse artigo, o prazo de 20 dias,
para apresentacao de defesa, serA contado a partir da data do rece-
bimento do aviso postal.

§ 2. - Quando o notificado se negar a assinar a notificaçao,
ou quando nAo fOr possivel a remessa de que trata o parAgrafo an-
terior, o Serviço de Impostos Sôbre Imóveis convidará o infrator, em
publicaçao no "Minas Gerais", dando-Ihe o prazo de vinte (20) dias,
a recoiher o débito notificado ou, sob pena de revelia, a apresenlar
defesa.
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Art. 32 - Esgotado o prazo para a apresentação de defesa,
e nio ocorrendo esta, nem o pagamento do "quantum" notificado,
seth o débito decorrente da notificacAo irnecliatamente inscrito para
execuçiio.

CAPITULO VIII

Das Iransmissöes uixwulados a prom essas de coin pra e venda

Art. 33 - Para a cobrança do irnpOsto tie transmissOes yin-
euladas a promessas de compra e venda serSo observadas, como apli-
cacAo do parAgrafo tinico do art. 49 da Lei n.' 24, de 3 de novembro
de 1947, as seguintes regras:

I - Uma vez inscrito o contrato, na forma tia Lei Federal
n. 649, de 11 de marco de 1949, será devido o impOsto pelo corn-
promissArio, dentro de cento e oitenta (180) dias, contados da ins-
criç5o, calculado sôhre o valor tribtitAvel na forma dos artigos 10 e
11 déste Regularnento, sendo o conhecimnento vAlido para a transfc-
rencia (lefinitiva.

II - Se o irnóvel vier a ser transferido definitivarnente a
terceiros, dentro de cento e oiteiita (180) dias subseqilentes ao pa-
gamento, serA restituido o impOsto a que se refere o item anterior.
0 cessionArio ficarA sujeito a novo pagamento, no ato da averhaçOo,
podendo, entretanto, ser aproveitado o conhecimento, se assim prc-
ferirern as partes, mediante pagarnento da sobre{axa de 20% de que
trata o parAgrafo ünico do art. 4.' da Lei n.° 24, e selos dos n.'s
115 e 116 da Tabela 6, anexa no Dccrcto-lei fl.9 67, de 20 de janeiro
de 1938.

III - A taxa serA de 9 17o quando a transfcrCncia do dominio
fOr feita no prirnitivo compromissArio, c de 10,8 17o na hipOtese con-
trAria.

IV - A comitribuicOo para a Fundação da Casa Popular serA
exigivel nos termos do art. 6.' e seu parAgrafo, dêste Regulamento.

V - A prova do pagamento do irnpôsto serA transcrita na es-
critura de compra e venda ou na carta de adjudicacao.

VI - 0 disposto no n.° I déste artigo nSo se aplica As pro-
messas de compra e venda regularmente pactuadas, desde que a ins-
criçAo seja feita dentro de trinta (30) dias, contados da vigência
dste Regulamento, ou iii tenha sido feita.

VII - Também nAo se aplica o disposto no n.' I dêste artigo
As promessas de compra e venda de imóvel loteado na forma do
Dccreto-lei Federal n.' 58, de 10 de dezembro de 1937, nas quais
o impôsto de transmissão serA pago por ocasião da escritura defi-
nitiva de compra e venda.
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§ 1. - Para Os fins dêste artigo, os oficiais do Reisro de
lmóveis fornecerSo is coletorias ou aos Serviços Fiscais, onde hou-
ver, ate o dia 10 de cada rnês, a relação das inscriçöes feitas em seus
eartórios no mCs anterior.

§ 2. - - A relacSo referida no parágrafo anterior conterã OS
elementos necessários a fiscalizacão, e , principalinente:

a) data da inscricão;
b) nomes c cnderêços das partes;
c) situação do imóvel objeto do contrato;
(I) preço do contralo.

CAPITULO Ix

Da res!itui(-.äo (10 impóslo

Art. 34 - 0 irnpôsto serã restituido nos seguintes casos:

I nas transmissöes em geral, quando o ato on contrato a
que se referir nio se efetivar ou for anulado por decisibo irrecorrivel,
provados êsses fatos:

a) qnan(Io a escritura n.5o chegar a ser assinada, por certi-
dOes negativas dos escrivi-tes de notas on tabeliães do distrito da si--
lua(;iio do iinOvej e (le sede do tCrmo, e dos oficiais do Registro de
Lmóveis.

h) quando a escritura tiver sido assinada, 0 vista (la certi-
dOo de distrato feito on registrado em notas piThlicas;

c) quando Sc Iratar dc anulaçiio por decisibo irrecorrivel, por
certidão da mesma, corn declaraçibo de ter passado em julgaclo;

d) nas vendas judiciais, por certidibo (1e que o ato foi anu-
tado.

I - quando houver ahatimento do preço em virtude de dcci-
so judicial, na proporçao do valor abatido, mediante certidOo que
o comprovc (art. 1.105, (to Código Civil);

II - na venda corn o pacto de meihor coniprador, quando
ato nOo tiver produzido efeitos, rnediantc prova dc pagamento do
impOsto devido pelo (1llinio adquirente (art. 1.159, (Jo Código Civil).

Art. 35 - Na compra e vcnda corn o pacto comissório on de
retro-venda, o impOsto nibo serO restituIdo.

Art. 36 - A validade (10 conhecimento de ImpOsto (le Trans.
missibo de proprie(lade imOvel "inter-vivos" serã de 180 dias para
todos os efeitos legais, inclusive para restituição, quando requerida,
por não haver sido utilizado.
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Art. 37 - 0 irnpOsto cobrado indevidainente é restituivel se
requerido dentro de 1 (urn) ano.

Art. 38 - Qualquer rcstituiciio sO sejil feita mudiante ap)'CSefl-
taço do •conhccimento, on certidibo que o supra, e certidibo tie qui-
tac5o ampla para corn a F'azcnda Estadual, anotada a segunda via
do respectivo conhecirnento no Departarnento de Tomada de Contas.

Art. 39 - Urna vez concedi(la a rcstituiciio, far-se-a obrigalO-
riarnente na segunda via do conhecirnento a anotacibo do nOmero (10
processo, data do deferirnenlo e quantia icstituIda.

Art. 40 -- A transferCncia (IC acOcs (IC sociedades que lenham
por objeto o cornCrcio (Ic imóveis, ficarO sujeita ao irnpOsto tie trans-
missilo, na forma quc se cstabelccer em regulainento especial.

Art. 41 - Este regularnento entrarO em vigor na data tic sua
publicaçiio, revogadas as disposiçOes em contrArio.

Secretaria (las Financas do Estado (IC Minas Gerais, enr Belo
Horizonte, aos 12 de janeiro dc 1951.

o SecretOrio das Finanças,
Cdndido Naves.

*

DECHETO N.' 3.530, DE 12 DE JANEIRO DE 1951

TransfOrma em Grupo Escolar as Escolas Reunulus "Pio XI"
do cidade de Barbacena

0 Governador do Estado (le Minas Gerais, usando tic suas
atribuiçOcs, resolve, abs terrnos da alinea "g" (Jo artigo 4.' da Lei
n.' 408, (Ic 14 de seteinbro (Ic 1949, transforiiiar eta Grupo Escolar
as Escolas Heunidas "Pio XI", tin cidade (IC llarbaccna, dando-Ihe
a mesma dcnolninaçibo.

Pal0cio (Ia Liberdatic, Belo Horizonte, 12 tie janeiro tie 1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Orlando de Magolhdes Cw'valho

*

DECRET() N. 3.531, DE 12 DE JANEIRO DE 1951

Transforma ciii Giupo Escolar as ESCO1aS Rezinids de Virjoldndia,
cOfli a denominacâo especial de 'Floréncio Malta"

0 Governador (10 Estado de Minus Gerais, usando (IC suas
atril)uiçOes, resolve, nos têrinos tin alinca "g" (10 aitigo 4. 1 da
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Lei n. 0 408, do 14 do seteinbro de 1949, transformar em Grupo
Escolar as Escojas Reunjdas do Virgolândia, dando-Ihe a denomi-
naç5o especial do "Fiorêncjo Malta".

Palácio da Liberdacle, Belo Horizonte, 12 de janeiro 'de 1951.

MILTON SOARES Cuipos
Orlando do Magalhacs Carvaiho

*

DECRETO N.° 3.532, DE 19 JANEIRO DE 1951

Cria urn Grupo Escolar na cidade do Cldudio, corn o denorninaçao
do "Inocéncjo Arnorirn"

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçoes, resolve, nos têrmos do art. 49 § 1.0 da Lei n.0 408,
(Ia 14 do setembro de 1949, criar urn Grupo Escolar na cidade de,
Cláudio, que terá a denominaçao de "Inocêncio Amorim".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 19 de janciro
do 1951.

MILTON SOARES CAMEOS
Orlando do Magalhães Carvaiho

*

DECRETO N2 3.533, DE 20 DE JANEIRO DE 1951

Aprova as conlas relativas a despesas a regularizar da Prefeilura
Municipal de Rub irn

0 Governador do Estado do Minas Gerais, no uso do suas
atrihuiçes legais e nos têrmos do artigo 5.' do Decreto-lei n.' 2.135,
do 5 do juiho do 1947, resolve aprovar as contas do então Prefejto
Municipal de Rubirn, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestSo, durante o exercIcio do 1946, na ilnportâncja total do
Cr8 37.907,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse do Municipio, estão comprovadas pela documentaçao
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Dorningos Peluso

*
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DECRETO N.' 3.534, DE 20 DE JANEIRO DE 1951

Aprova con(ãs relalivas a despesas a regalarizar do Pefei1ura
Municipal do Palrocinio

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribulçes legais e nos têrmos do artigo 5.' do Decreto-lei n.° 2.135,
do 5 do juiho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal do Patrocinio, relativas a despesas a regularizar, reali-
zadas cm sua gestão, durante o perIodo de 25-3-1947 a 9-12-1947,
na irnporttncia total de Cr$ 39.638,60, por so haver verificado
quo tais despesas, feitas no interêssc do Municipio, estSo corn-
provadas pela docurnentaçao apresentada.

Palácio da Liherdade, Belo Horizonte, 20 (Ic janeiro do 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Dorningos Peluso

*

DECRETO N.' 3.535, DE 22 DE JANEIRO DE 1951

Aprova contas relalivas a despesas a regularizar da Prcfcilura
Municipal do J0 quitinhonlia

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atrihuiçôes legais e nos têrmos do artigo 5.' do Decreto-lei n.' 2.135,
(Ic 5 do juiho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal do Jequitinhonha, relativas a despesas a regularizar,
realizadas em sua gestão, durante o periodo de 30 de junho a 30
do dezembro do 1947, na importância total do Cr8 27.023,30, por se
haver vcrificado que tais despesas, feitas no interêsse do Municipio,
est5o comprovadas pela documentaçäo apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de janeiro do 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso

*

DECRETO N.0 3.536, DE 24 DE JANEIRO DE 1951

Aprova contas relalivas a des pesos a regularizar do Prefeitura
Municipal do São Goncalo do Sapucal

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso do suas
atribuiçöes legais e nos térmos do artigo 5.' do Decreto-lei n.' 2.135,
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de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de São Gonçalo do Sapucal, relativas a despesas a regu-
larizar, realiza(Ias Cal sua gestão, durante o periodo de 31 do marco
a 30 (Ic novombro (Ic 1947, na importâncja tottal do Cr$ 21.904,00,
por se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do
Municipio, cstão comprovadas pela documentacao apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de janeiro de 1951

MILTON SOARES CAMI'OS
1)omingos Peluso

*

DECRETO N.' 3.537, DE 25 DE JANEIRO DE 1951

Aprova porlarias, ins/ru çöes e circulares ref erenles a Organiwçao
Policiat do Es/ado e serviços complernenlares, expedidas de
con formidade corn o arligo 4.' do Decrelo-lei n.' 2.147, do
11 do lu/ho do 1947, bm como as baixadas de acdrdo cont
o disposlo no artigo 22 da Lei ii.' 391, de 30 de agdslo de
1949.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a
necessidade do coligir portarias, instruçOes c circulares refererites
ii OrganizaçSo Policial do Estado e serviços compbementares,

DECRETA:

Ficam aprovadas as seguintes portarias, instruçOes e cir-
culares baixadas polo Cliefe do Policia: Portarias n.°s 1.279, do
2 de fevereiro do 1948; 1.713, de 16 de junho do 1949; 1.865,
do 19 do novembro die 1949; 2.078, 2.079 e 2.080, do 21 dc
abril do 1950; 1.562, de 7 do junho de 1948; 1.569, do 26 de juriho
do 1948; 1.824, 1.825, 1.826, 1.827, 1.828 e 1.829, do 31 do outu-
bro de 1949; 1.975, de 3 do fcvcreiro (IC 1950; 2.170, de 7 de
juiho do 1950; 2.100, do 3 do maio do 1950; 1.298, de 19 do
marco de 1948; 1.551, do 29 (IC maio de 1948; 1.598, de 24 de
agôsto de 1948; 1.693, (IC 24 do junho do 1949; 1.154, do 5 (IC
setembro de 1947; 1.566, (IC 11 (IC junho do 1948; 1.902, de 15
de dezembro (Ic 1949; 2.153, (Ic 26 (le mnaio de 1950; 2.200, de
17 do junho (Ic 1950; 2.201, do 17 de junho de 1950; 1.281,
do 6 do fovereiro do 1948; 1.623, de 18 do setombro do 1948;
1.098, do 23 do maio (10 1947; 1.155, do 11 de sotenibro do 1947;
1.157, (Ic 20 do setembro do 1947; 1.170, do 22 do outubro do
1947; 1.171, de 25 do outubro do 1947; 2.082, do 24 de abril
de 1950; 2.171, do 7 de junho do 1950; 2.352, de 21 de outubro
de 1950; 2.363, (IC 20 do novembro de 1950; 2.410, de 23 de
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dezembro de 1950; 2.442, de 8 do janeiro de 1951; 2.466, de
11 de janeiro de 1951; 2.450, de 13 de janeiro de 1951; 2.395,
do 15 do dezembro de 1950, e 2.470, do 25 do janeiro de 1951;
Circular n.' 5/50, de 11 de agôsto de 1950.

Art. 2.' - Ficam, igualmcntc, aprovadas as Portarias n.'s
1.075, do 19 dc abril de 1947, e 1.089, do 1.' de maio de 1947,
expedidas anteriorinente no Decreto-lei n.' 2.147, de 11 de juiho
de 1947.

Art. 3.' - Os atos enumerados nos artigos anteriores ficam
incorporados ao Regulamento da Policia Civil do Estado, revo
gadas as disposiçöes em contrãrio.

Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de janeiro
do 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso

*

DECHETO N.' 3.538, DE 25 DE JANEIRO DE 1951

- Localiza no inunicipio do Paraopeba urn pós!o do Servico Rural
do Defesa e Fomenlo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo eni vista
a au'torizaçSo contida na Lei a.' 549, do 15 do dozombro do 1949,
decreta:

Art. 1.' - Fica localizado no municipio do Paraopeba, urn
Pôsto do Serviço Rural de Defesa e Fumento, criado pela Lei n.9

549, de 15 do dezembro do 1949.
Art. 2.' -- As desposas para oxecução do presente decreto,

neste exercicio, correrão por conla (105 recursos próprios do
orçamento vigente.

Art. 3.' - Rovogam-se as disposiçöes em contrário, entrando
êste docreto em vigor na data do sua publicacSo.

Mando, portanto, a tôdas as autoridados, a quem o conhe-
ciniento e execucäo (Iêstc decroto pertencer, quo o cumpram e
façam cumprir, tao intciramcnte conlo nêle so contém.

Palácio (Ia Liberdado, cm Belo Horizonte, 25 de janeiro
(be 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo René GianneHi
Cdndido Lara Ribeiro Naves

*
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DECRETO N.' 3.539, DE 25 DE JANEIRO DE 1951

Localiza no municipio de Sao Gonçalo do Pard urn Pôsto do
Servico Rural de Del esa e Fornento

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçöes legais e tendo em vista a autorizaçao contida na Lei
n.' 549, de 15 de dezembro de 1949, decreta:

Art. 1.' - Fica localizado no municIpio de SAO Gonçalo
do Pará, urn Pôsto do Serviço Rural de Defesa e Fornento, criado
pela Lei ii.' 549, de 15 de dezembro de 1949.

Art. 2.' - As despesas para a exccução do presente decreto
correrSo por conta da verha própria do orcamenlo vigente.

Art. 3.' - Revogarn-se as disposiçes em contrário, entrando
êste decreto em vigor na data de sua publicaçäo.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem O conhe-
cirnento e cxecuçäo dêste decreto pertencer, que o cumpram e
facam cumprir, tao inteirarnente corno nêle se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de janeiro
de 1951.

MILTON S0AREs CAMPOS
Arnérico René Giannetti
Cdndido Lara Ribeiro Naves

*

DECRETO N.' 3.540, DE 25 DE JANEIRO DE 1951

Trans/'orrna em grupo escolar as Escolas Reunidas "Abilio Neves",
de Campo Belo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçOcs, resolve, nos têrmos da alinea "g" do artigo 4.' da
Lei n.' 408, de 14 de setembro de 1949, transformar em grupo
escolar as Escolas Reunidas "Abilio Neves", de Campo Belo,
dando-ihe a mesma denominação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de janeiro
de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlando de Magalliães Carvailio

*
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DECRETO N.' 3.541, DE 26 DE JANEIRO DE 1951

Modifica o arligo 50 do Decreto n.' 2.481, de 23 de setembro
de 1947

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
bui?ão que Ihe confere o artigo 34 do Decreto-lei n.' 2.131, de
2 de julho de 1947, decreta:

Art. 1.' - Fica elevado para oito o nümero de Assistentes-
Auxiliares do Servico de Assistência Judiciária, a que se refere
o artigo 5.' do Decreto n.' 2.481, de 23 de setembro de 1947.

Parágrafo i.inico A designacao dos novos Assistentes-
Auxiliares recairá em Iuncionários estaduais, que exercerão a
funcao corn os direitos e vantagens decorrentes dos cargos de
que forem titulares, na forma do parágrafo ünico do art. 34 do
Decreto-lei n.' 2.131, de 2 de julho de 1947.

Art. 2.' - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicacão, revogadas as disposiçoes em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso

El

DECRETO N.' 3.542, DE 26 DE JANEIRO DE 1951

Cria Escolas Reunidas no Quadro "B" da Capital, corn a
denorninaçao de "João Alplionsus"

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicSo que ]he confere o artigo 6.' da Lei n.° 408, de 14 de
setembro de 1949, resolve criar na Vila Parque Jardim, no Quadro
"B" da Capital, Escolas Reunidas corn a denominação de "João
Aiphonsus".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de janeiro
de 1951.

MILTON SOARES CAMPUS
Orlando de Magalhães Carvalho

VA



DECRETO N. 3.543, DE 26 DE JANEIRO DE 1951

Cria, cow a denorninaçao de "Major Mota", urn Grupo Escolar no
pvoado de Capelinha do Chumbo, distrilo de Chumbo,
municipio de Palos de Minas.

0 Governador (10 Estado de Minas Gerais, usando das atri-
huicöes que Ihe são conferidas pela Lei n.' 408, de 14 de setembro
de 1949 e atendendo a que no povoado de Capeliiiha do Chumbo,
distrito (IC Chuinbo, municipio de Patos de Minas, foi construldo,
corn auxilio do Govêrno Federal e nos têrmos do convênio cele-
brado entre a UniSo e o Estado, urn prédio para funcionamento de
grupo escolar rural, resolve criar urn Grupo Escolar naquela
Jocalidade, corn a denominação de "Major Mota".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de janeiro
(Ic 1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Orlando dc Magalhães Carvalho

*

DECHETO N.° 3.544, DE 27 DE JANEIRO DE 1951

Aprova o Regularnento do Scrviço de Moagen? de Calcdrio

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiçao que Ihe confere o art. 6. 9 da Lei n 0 446, de 7 de outubro
tIC 1949, resolve aprovar o Regniamento do Serviço de Moagem
de Caicãrio, baixado pelo Secretário cia Agricultura, Indüstria,
Comércio c TrabaIho.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 27 dias do mês
(IC janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Arnérico René Gianne!ti

*

REGULAMENTO DO SERVIO DE MOAGEM DE CALCARIO

0 Secretário da Agricultura, Indtistria, Comárcio e Trabalho
do Estado tic Minas Gerais, usando das atribuiçöes que Ihe confere

-

a Lei n.' 446, de 7 de outubro de 1949, resolve expedir o seguinte
regulamento para o Scrviço de Moagern de Calcário:

CAPITULO I

TM organLzoçao do Serviço de Moogern de Calcdrio C seus fins

Art. 1.0 - - 0 Serviço (IC Moagem de Calcãrio, subordinaclo
diretainente ao Secre'tário dii Agricultura, Ind(istria, Comércio e
Trabalho, tein por fun:

a) estudar a localiza(;So (las instalaçöcs de moagem de
'calcário, para dcliberaçSo do Governador do Estado;

I)) pesquisar as jazidas de calcário e elaborar o piano de
Iavra (laquelas que forem escolhidas;

c) fornecer a Assistência Juridica os dados necessãrios ao
tflcatninhamento dos PedidOS (IC autorizaçiio e concessSo de lavra;

(1) estudar, especificar, projetar, orçar, inontar, operar
inilustrialmente as instalaçôes dos moinhos tie calcãrio;

e) distribuir a produçSo dos 25 moinhos (IC calcãrio, não
so através da venda direta aos con surnidores, como dos diversos
Departamentos da Secretaria;

f) difundir a aplicaçSo do produto;
g) nianter estreita colahoraçSo corn os demais Departa-

men Los.

Art. 2.' - 0 Serviço (IC Moagern de Calcário terá a seguinte
organizaçSo:

a) Chefia;
b) SecSo de Expediente;
c) Secao de Contabilidade;
(I) Almoxarifado Central;
e) Seção Técnica;
f ) Setores de ProduçSo, em nOniero dc 4 (quatro);
g) 25 (vjnte e cinco) moinhos de caicãrio, constituindo,

eada urn, urn Estabelecimento.

Art. 3.' - 0 Chefe do Serviço, no exercicio de suas funçOes,
tera os auxiliares que forem necessbrios.

Parágrafo I)nico - Junto a Chefia, funcionarão as Seçaes
tie Expediente, Contabilidade, Almoxarifado Central, Técnica e
Setores de Prod ução.

Art. 4.' - Compete a SecSo de Expediente:

a) manter em ordem e em dia o protocolo e fichãrio do
recebimento, andamento e saida dc todos os papéis e processos;
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b) fazer tôda a correspondêncja do Servico, conservando-a
em dia;

C) organizar a tabela de férias, de todos os servidores e
operários, de acôrdo corn as leis e regulamentos em vigor;

d) tomar providências para o fornecirnento de requisicöes
de passe e transporte e controlar o seu ernprêgo;

e) organizar o registro de todos os sérvidores do Serviço,
em fichas especiais;

1) anotar, em livro próprio, a presença de seus servidores;
g) fazer as fôlhas de pagamento do pessoal operário de

acôrdo com o ponto que the será encarninhado pelos Setores de
Produçao;

h) organizar e remeter ao Departarnento Administrativo a
relação de presença diana dos servidores;

i) proviclenciar, quando necessário, junto a outras depen-
dências da Secretaria, a remessa de processos que interessem ao
Serviço;

j ) manter o arquivo em dia;
k) providenciar o suprimento de materiais de escritório

necessários ao Serviço;
1) classificar e organizar fichário de publicaçoes que

interessern no Serviço.

Art. 5•9 - Compete a SecSo de Contabilidade fazer a
escrituração contãbil, econôinica, financeira e patrimonial do
Servico de Moagem de Calcário, para o que deverá:

a) registrar em ordem a entrada, salda, distribuição e
movirnentaçao dos papéis e documentos;

b) escriturar as operaçöes em forma contábil clara, por
partilhas dobradas, trazendo-as sempre atualizadas;

C) providenciar os pagamentos do material adquirido e (10
pessoal assalariado, que devam ser feitos pela renda dos Estahele-
cimentos;

d) providenciar o recoihimento diário das rendas do
Estabelecimentos;

e) fi.scalizar os Estabelecimentos para que haja ponluali-
dade nos serviços que Ihes dizem respeito, tendo em vista o
máximo interêsse pelos hens do Estado.

Art. 6. - Para atender 0 disposto na alinea "b" do arligo
5•9, a Contabilidade observará o seguinte:

a) a mais perfeita distribuição possivel dos trabalhos aos
servidores da Contabilidade;

b) maxima cstandardizaçao possivel dos serviços, em .lodos
Os Estabelecimentos, de acôrdo corn a natureza das operaçöes,

—33-

tanto no processo (Ic escri'turação, como no aparelhamento ado-
tado, constante de livros, impressos, fichas, móveis, etc.;

C) adocão de uma escrita analitica para cada Estabeleci-
inento, e uma geral, resumida, compreendendo o movimento do
servico;

(1) a escrita analitica descreverá, pormenorizadamente, tôdas
as operaçöes, de forma a explicar, corn clareza, as compras e
vendas, as despesas com especificaçao, Os resultados c as respon-
sabilidades, corn encerramento mensal que evidencie a sua situacüo
econômica e financeira;

c) a escrita analitica, assirn feita, determinará o seguinte:

1) a despesa e a receita, computando-se de urn ]ado as
aquisicOcs e despesas coni pessoal, material e outras; de outro
lado, as vendas e entradas diversas de nulnerãnio;

2) aplicação da verba orçarnentánia;
3) custo unitãrio dos diversos artigos de compra e venda

on das vãrias conversOes de matérias-prirnas em se tratando (lOS
Estabelecirnentos;

4) o patrirnônio do Estado, a cargo do Serviço e dos Esta-
belecimentos, estipulando-se a totalidade dos móveis, imóveis,
máquin as, apareihos, insta1açes, etc.;

5) confeccão de modelos e providCncias da aquisiciio dos
livros, fichas c iiripressos necessarios ao scu USO C dos Estahe-
lecirnentos.

Art. 7•0 - Para atender ao disposto na alinea "c" do arligo
5•9, a Contabilidade deverá considerar que:

a) os vencimentos do pessoal assalariado s.-to regulados,
privativamente, pelo Secretário da Agricultura;

b) as diárias e ajuda de custo deverão sen pagas dc acôrdo
corn criténio adotado pela Secretaria, se 'utro não for determinado
pelo Secretãrio da Agricultuna;

C) a confeccao das fôlhas de pagamento do pessoal assa-
lariado será feita mensalmente, e adotando como elenientos as
comunicaçöes de cumprimento dos deveres, enviadas pelas res-
pectivas Chefias;

d) os pagarnentos do pessoal assalariado dos Estabeleci-
mentos deverão ser feitos mediante remessa de nuinerário aos
respectivos encarregados, que prestarão conta de comprovação;

e) para as despesas normais de pronto pagamento e me-
diante estipulação aprovada pelo Secre'tário da Agnicultura, deverão
sen fornecidos suprimentos aos Estabelecimentos, de que prcstarão
conta, mensalmente, os responsãveis;

f) nos pagamentos das aquisiçOcs feitas pelo Serviço on
pelos Estabelecirnentos dcverá observar-se que:
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1) estejarn sempre, impilcita ou explicitarnente, autorizada
pclo Sccretário da Agricultura;

2) esteja completa e em ordein a ncccssát'ia (locumentação.

Art. 8. - Na execuço (10 quc determina a ailnea "d" do
artigo 5. 1, compete a Contabilidade:

a) adolar, coin conhecirnento (Jos Estabelecimentos, a
norma a sec seguida para o recoihimento (las rendas arrccadadas,
registrando-as cm livro próprio, para 0 devido contrôle e provi-
dencianclo iniediatamente, sempre qe a niesma for quebrada, o
seu restabelecimento pelos meios inais rápidos e eficientes;

I)) inspecionar, periôdicainente, os Estabelecimentos, tendo
em vista verificar a boa execucio dos trahaihos de escrita, a
cxatidao dos estoques e demais servicos que interessem a efici-
ência dos mesmos.

Art. 9• 1' - Cumpre a Contahilidade, na cxeducOo do disposto
na alInea "e" do artigo 5.9:

1) organizar, para as escritas geral e de cada estabeleci-
inento, o seguinte:

a) Mensalmente:

Balancete de receita e despesa, halancete de resultado, e
resumo elucidativo das contas.

1)) Anualmente:

Balniiço geral de receita e despesa; halanco geral de
resultado; balanco de ativo e passivo; resumo elucidativo
das contas.

2) Apresentar os inventários das mercadorias em estoque,
par efeito dos balanços anuais;

3) Confeccionar os inventOrios dos bens prOpriameate
patrimoniais do Estado, acertados anualmente;

4) Apresentar, mensalmente, no Chefe do Servico, os map
mensais de estoque e, periOdicamente, quando necessário, as notas
de estoque mInimo, para efeito de novas aquisicOes.

Art. 10 - Todos os elementos de Contahilidade serão ano-
tados e apresentados de acOrdo coin normas fixadas pela
Secretaria das Financas, de modo a se incorporarem fâcilmentc
a Contabilidade Geral do Estado.

Art. ii - 0 Serviço de Contabilidade será dirigido por
urn servidor especializado, que tcrá, além dos contadores, auxiliares
necessários.
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Art. 12 - A Secão de Almoxarifado Central, compete:

a) examinar todos os pedidos ou requisiçOcs de materiais
o sentido de precisar a procedência, qualidade, quantidade, no-

iencIatura, solicitando do requisitante todos os dados quc julgar
neccssários para perfeita caracterização do material pedido, fazen-
do-o corn a maxima urgência;

b) providenciar o expediente relativo no suprirnento de
rnateriais nao existentes em estoque, a fim de que seja encami-
nhado ao Chefe do Servico de Moagern de Caleário, e, por êste,
so Serviço de Material da Secretaria da Agricultura, que providen-
ciará sua aquisiço;

c) receber o material adquirido, conferi-lo corn o pedido
e aceitá-lo ou devolve-b, quando fOr o caso;

d) encaminhar a Seção de Cothabilidade a documentacao
de entrega dos fornecimentos, acompanliada dos comprovantes de
recebitnento e aeeitacão de compra;

e) a guarda e conservacão de todo material que receber;
f ) inanter, perfeitamente atualizada, a escrituração do

movimento de entrada e saIda do material;
g) levantar e remeter, mensalmente, o balancete do movi-

mento do Almoxarifado, corn indicaçOo dos estoques existentes, e
também do material imprescindIvel, cuja aquisição seja urgente.

Art. 13 - A Secao Técnica, compete:

a) executar Os serviços constantes do artigo 1. 9 , alIneas
"c" e "d"

b) prestar a assistência técnica que Ihe for solicitada pela
Chefia do Servico;

c) constituirão a Secão Técnica Os quatro engenheiros do
Servico de Moagem de CalcOrio, enquanto durarem Os servicos
constantes do item "a", dêste artigo, e dexnais auxiliares contra-
tados.

Art. 14 - Aos Setores de Produção, em mimero de quatro,
compete a direcao dos vinte e cinco Estabelecirnentos, no sentido
de sua operação e manutenção industriais, constituindo Os órgãos
intermediOrios entre os Estahelecimentos e a Chefia.

1.' - Cada Setor de Produção será dirigido por urn dos
engenheiros do Servico de Moagem de Calcário, designado pelo
Secretário da Agricultura.

§ 2.' - Cada Setor de ProduçCo será constituido de urn
grupo de Estabelecimentos, ate o máximo de sete, escolhidos tendo
em vista a conveniência de sua administração, proxirnidade geo-
gráfica, facilidade de comunicacão entre si e corn a Chefia.
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Art. 15 - A cada Estahelecimento compete a operacfio
industrial da pedreira e instalacäo de moagem de calcário.

§ 1.' - Cada Estabelecimento será chefiado por urn dos 25
mecânicos do Serviço de Moagern de Calcário, designado pelo
Secretãrio.

§ 2. - 0 rnecinico, Chefe do Estabelecimento, terã como
auxiliares, urn encarrega(lo (10 expediente e ainda o pessoal de
obras julgado necessário pela Chefia (10 Serviço de Moagem de
Calcário, de acôrdo corn proposta do Chefe do Setor de Produção.

§ 3.' Cada Estabelecimento serã dotado de uTha oficina
mecnica para atender a manutenc5o e pequenos reparos. Junto
ao Estabcleciincnto localizado na Cidade Industrial, funcionarâ
urna Oficina Central para atender aos reparos exigidos pelo equi-
pamento (IC todos Os -Estabelecimentos, quando de major vulto.

§ 4.' - Cada Estabelecirnento contará corn urn almoxarifado
local, cujas atribuiçöes serao as mesmas descritas no artigo 12,
tetras "a" a "g".

§ 5.' - Cada Estabelecirnento realizará as concorrência
on coletas (le precos para as compras que devein ser leitas, obe-
'lecendo a legislacSo vigente nos têrmos ainda do artigo 7. 9 , letra
"g", (lêste Hcgulamento.

§ 6.' - Cada Estabeleciniento cfetuarñ as vendas locais (le
pó calcário, (le acôrdo corn a tabela (le precos aprovada pelo
Secretario.

CAPITULO II

Pessoal

Art. 16 - 0 Servico de Moagem de Calcário terâ o seuinte
pessoal:

a) Urn Engenheiro-Chefe, civil, de minas e ou de minas e
civil, padrão Q;

b) Quatro Engenheiros, civis, (IC minas ou de minas ,e
elvis, padrão P;

c) Vinte e cinco MecAnicos encrregados da monlagem e
operacão dos moinhos, padrão L.

§ 1.' - Junto a Chefia, haverá:

a) Uin Chefe da Secão de Expediente;
b) lJrn Chefe da SecSo de Contabilidade;
c) Urn Airnoxarife;
(1) Urn Arquivista;
e) Uma datilógrafa;
f ) Quatro topógrafos;
g) Dois desenhistas.
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O pessoal relacionado nos itens de "a" a "c", serâ recrutado
no quadro dos servidores do Estado, pôsto a disposiçao do Servico
(IC Moagern de Calcário, mediante ato promanado da autoridade
competente.

Os de "f" e "g" serão contratados, pelo prazo julgado
necessário, de acôrdo corn a legislacão em vigor.

§ 2.' - Junto aos Estabelecimentos, havcrá:

a) Urn Encarregado de Expediente;
b) Pessoal de obras.

CAPITULO III

Atribuiçöes do pessoa

Art. 17 - S.-to atribuiçöes do Chele (10 Serviço (IC Moagern
de Calcário:

a) Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos e portarias
a1)kciveis;

b) dirigir, executar, coordenar e fiscalizar as atividades do
Servico;

c) diligenciar para que Os teabaihos se facarn corn presteza
e econoinia;

d) submeter ao Secretário, devidainente estudados, corn o
scu j)(recer, os processos e papéis de sua alçada;

e) assinar on visar a correspondência e publicaçoes do
Serviço, exceto a que, pelo assunto e natureza, competir ao Secretârio;

f ) distribuir o pessoal do Servico prol)ondo ao Secretário
as remocôes que julgar necessárias;

g) organizar instrucöes e ordens (IC scrviço, submctcndo-as
a aprovaçao do Secretário;

Ii) proferir despachos interiocutórios em papéis c processOs;
i ) assumir a direçSo de qualquer setor quando designado

I)eIio Sccretário;
j ) propor ou aplicar penalidades aos servidores subordi-

nados nos têrrnos do Estatuto;
k) designar, nas faltas e impedirnentos, servidores-substi-

tuto, de acôrdo corn as normas estabelecidas;
1) aprovar a tabela de férias do pessoal do Scrvico;
m) apresentar o relatOrio anual das atividades do Serviço,

ate 31 (IC janeiro do ano seguinte;
n) promover, mensalmente ou quando julgar oportuno,

rcuniöes dos Chefes dos Setores de Producão, para examinar os
assuntos do Serviço e para estabelecimento do piano de trabaihos
do ano seguinte;
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o) inspecionar Os servicos do Setor de Produçao apri-sentan(Io relatórjo ao Secretário;
P) representar ao Secretãrjo sôbre as faltas on irregula-

ridades que não sejarn de sua cornpetêncja prover ou corrigir;
q) assinar as fôlhas de pagamento dos Estabelecjmentos,

juntarnente corn os Chefes dos Setores de Producao e o Chefe da
Contabilidade.

Art. 18	 São atribuiçoes dos Chefes dos Setores deProducao:

a) dirigir a execucSo e fiscalizacuo dos traba1hos a cargo
do Setor;

b) distrjljujr os assuntos e consultas aos seus auxiliares;
C) organizar a proposta orcamentarja do Setor;
d) organizar e submeter ao Chefe do Serviço de Moage*.

de Calcárjo o piano anual de trahaihos do Setor;
e) rever, informar e encaminhar ao Chefe do Serviço de

Moagem de Calcário todos os papéis e processos dependentes do
seu Setor;

f) promover junto a Chefia do Servico de Moagem de Cal-
carlo transferêncjas e desligarnentos de servidores do Setor;

g) exercer, permanentemente, a fiscaiizacao de todos os
trabaihos do Setor;

h) submeter ao Chefe (10 Serviço (le Moagem de Calcário
todos os assuntos e papéis sujeitos a sua deliberacao, bern corno as
ocorrêncjas de importâncja verificadas;

i) atender as partes em assuntos de sua alcada, encami-
nhando-as aos órgSos competentes;

j) inspecionar, constantemente, os trabaihos em realizaçS.
no seu Setor;

k) provjdencjar, junto a Chefia, a obten(;So de recursos
necessarjos ao born andamento dos trabaihos do Setor;

1) apresentar, ate o dia 20 de janeiro de cada ano, ao
Chefe do Servico de Moagern de Calcárjo, relatOrio circunstancjado
de todos os trabaijios realizados pelo seu Setor, assim como Osreiatórjos mensais;

m) indicar os nomes dos servidores que devem lazer viagens
aos Estabelecimentos;

a) cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento e as
demais ordens emana(las da Chefia do Serviço de Moagem de
Calcário.

Art. 19	 São atribuicoes do Chefe. da SeçSo do Expediente:

a) cumprir e fazer cumprir o que se contém no artigo 4.
dêste Regularnento;
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b) orientar aos scus auxiliares de modo a que o servico
tenha urn born andarnento;

c) as dernais incumbências que ihe forern dadas pelo Chefe
do Scrvico de Moagem de Calcãrio.

Art. 20 - São atribuicöes do Chefe da SecSo de Contabilidade:

a) cumprir e fazer cumprir o que se contéin nos artigos 5.'
e 10 deste Regulamento;

b) dirigir, coordenar e controlar os trahaihos pertencentes
a Secão;

c) orientar os seus auxiliares para que o servico se faça
corn a maxima prcsteza e correcSo;

d) cumprir as dernais incumbéncias que •lhe forem dadas
pelo Chefe do Servico de Moagexn de Calcário.

Art. 21 - São atribuicães do Airnoxarifc, cumprir fielmente
tudo o ciue se conténi no artigo 6., e mais:

a) ficar rcsponsável pelo material que receber e pela vigi-
tAncia permanente em tôdas as miependencias do Almoxarifado;

b) aceitar sàmente as requisicöes que estiverem corn 0

visto do Chefe do Servico de Moagern de Calcãrio on do Chefe do
Setor (IC ProducSo;

c) as dernais incunibéncias que the forern dadas pelo Chefe
do Serviço de Moagem de CalcArio.

Art. 22 - São atribuicôes do Cliefe do Estabeiccirnento:

a) cumprir c fazer cumprir o que se contémn neste Regu-
Larnento e, em particular, no artigo 15;

b) dirigir a cxecucão e fiscalizacão dos trabaihos a cargo
do sea Estabelecimento;

c) propor, ao Chefe do Setor de Produção, penalidades,
transfcrências e desliganientos do pessoal pertencente ao Estabe-
lecimento;

(1) aplicar as penalidades de sua alçada ao pessoal per..
tcncentc .to Estabeicciniento;

e) cncarninhar ito Chefe do Setor (le Produção todos os
papéis sujeitos a sua dcliberacSo, bern corno as ocorrências de
importãncia verificadas;

I ) providenciar, junto ao Sctor, os recursos necessários
ao born andarnento dos servicos do Estabelcciincnto;

g) fazer chegar, ate o dia 10 (Ic janeiro de cada ano, 0

relatOrio circunstanciaelo (le todos os trahalhos realizados pelo
Estabeleciincnto, assirn corno os relatórios mensais padrunizados,
A Chefia do Setor de Producão;
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Ii) as demais incumbências que forein dadas pelo Chefe
do Setor de Produço.

Art. 23 - Silo atribuiçocs do Encarregado do Expcdiente
de cada Estabelecjrncnto.

a) manter em ordeni e em dia o protocolo e fichário de
recel;jrncnto e andamento c saida de todos os papéis e processos;

h) fazer tôda a correspo16j1cja do Estabelecimento, con-
scrvando-a em dia c subnietencjo-a ao Chefe (10 Estabelecimento;

c) organizar o registro dos servidores cm fichas cspeciais;
(I) anotar em livro próprio a presença dos servidores;
e) organizar a tabela de férias dos servidores, de acôrdo

corn as leis e regulan-jentos em vigor, submetcndo-a ao Chefe do
Lstabelecjinento;

f) organizar e encaminhar ao Chefe (10 Estabelecirnento
a relaç5o de presença diana dos servidores, a fim de que seja
remetida ao Chefe do Setor de Produçao;

g) manter 0 arquivo em dia;
h) providencjar o suprirnento de todo o material necessário

ao Estabelecimento;
i) providencjar o pagarnento do material adquirido e do

pessoal, c despesas de pronto pagarnento;
j ) fazer o rccollijrnento diánio das rendas do Estabeleci-

fliento;
k) encarnjnhar os papéjs c documentos relativos as ope-

racöes dos Estabelecimentos, a Contabilidade Central, diàriarnente,
ou pela forma que a prática indicar, por intermédio do Chefe do
Estabclecjrnento;

I ) fazer a escrita, compreendendo o movimento do serviço
de acôrdo corn as normas estabelecidas;

rn) exarninar todos os pedidos on requisiçöes de materiais
no senticjo de precisar a procedência, qualidade, nomenclatura,
quantidade, solicitando do requisitante todos os daclos necessários
par perfeita caracterização do material pedido, fazendo-o corn a
maxima urgência;

n) providenciar o expediente relativo no suprirnento de
mateniais não existentes em estoque, a firn de que seja encaminhado
no Chefe do Estabelecimento, que 0 encaminhará ao Chefe do
Setor de Produçao;

0) receber o material adquirido, conferi-lo corn o pedido
o accitá-lo ou devolve-b, quando for o caso;

p) encaminhar a Contabilidade Central a docurnentaçao
de entrega dos fornecimentos acompanhada dos comprovantes de
recebimento e aceitação de compra;

q) guardar e conservar todo o material que receber;
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r) manter, perfeitamente atualizada, a escrituração do mo-
vimento de entrada e salda do material;

s) levantar e rerneter, mensalmuente, o balanccte (10 IflOVi-
menlo do Airnoxarifado, coin indicaciio dos estoqucs existentes
o tambCm (10 material imnprescindIv&, cuja aquisiäo seja urgente;

t) aceitar sômente requisicSes quo estiverem corn o visto
do Chefe do Estabelecirnento;

u) as dernais incumbCncias que ilie foremn dadas polo Chefe
do Estabelecimento.

DISPOSICOES GERAIS

Art. 24 - 0 horánio de trabaiho normal dos servidores do
Servico do Moagem de Calcário seth o observado na Secretaria da
Agricuitura, isto e, das 11,30 as 17 horas, exceto aos sábados, quando
será das 8,30 as 11,30 horns.

Parágrafo imnico - Para os trabalhos dos Estabelecimentos 0

horário seth de 8 horas diárias.
Art. 25 - Os servidores não poderão auscntar-se de suas

sedes, scm prévia autorizacão da Chefia do Serviço de Moagem
de Calcário.

§ 1.0 - A inobservância dCste artigo acarreta para o scrvidor
faltoso, a pena de suspensäo e, na reincidCncia, dernissão obede-
cendo as formalidades legais.

§ 2. - Independente de ordem da Chefia (10 Servico do
Moagern do Calcário, os Chefes dos Setores poderão percorrer e
autorizar quo seus subordinados percorram, a serviço, Os Estahe-
lecimentos de sua jurisdicão.

§ 3•9 - Ao se ausentar da sede, a servico de seu cargo,
farão os servidores, em livro próprio, declaração do itinerãrio de
sun .riagem.

Art. 26 - Os servidones deverão acatar corn solicitude as
ordens superiores, observando mñtua cooperaciio nos trabaihos,
par major eficiência dos servicos.

Art, 27 - Os casos ornissos, não previstos ncste ilegula-
mento, serão submetidos, polo Servico do Moagern de Calcário, a
decisão do Secretário.

Art. 28 - 0 presente Regularnento entrará em vigor na
data de sua publicacão, revogadas as disposicöes em contrário.

Belo Horizonte, 27 do janeiro de 1951.

(a) Américo Rend Giannelti.

*
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DECRETO N. 3.545, DE 27 DE JANEIRO DE 1951

Localiza Ceniros do Serviço Rural de Defesa e Foimenlo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçoes legais e, tendo em vista a autorizaçao contida na Lei
n-9 549, de 15 de dezembro de 1949, decreta:

Art. 1.9 - Fica localizado urn Centro do Servico Rural de
Defesa e Fornento, criado pela Lei n. 9 549, de 15 de dezembro de
1949, em cada urn dos seguintes Municipios: Lagoa Santa, Raul
Soares, São João Nepomuceno, Visconde do Rio Branco, Muriaé,
Pitangui, Oliveira, Itanhandu, Três Coraçöes, Delfim Moreira,
Andradas, Nuzambinho, Frutal, Paracatu, Corinto, Sêrro, Pedra
Azul, Carlos Chagas, Dôres do Indaiã, Machado, Monte Carmelo,
São Sebastião (10 Paraiso e Ipanema.

Art. 2.' - As despesas par a execucão do presente decreto,
nêste exercIcio, correrão por conta dos recursos próprios do
orçamento vigente.

Art. 3.' - Revogamse as disposiçOes em contrário, entrando
êste decreto em vigor na data de sua publicaçao.

Mando, portanto, as tôdas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução dêste decreto pertencer, que o cumpram e 0
facarn cumprir tao inteiramente como nêle se contém.

Dado no Palãcio da Liherdade, em Belo Horizonte, aos 27
dias do mês de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Américo René Giannelli

Cdndido Lara Ribeiro Naves

*

DECRETO N.' 3.546, DE 27 DE JANEIRO DE 1951

......Localiza Postos do Serviço Rural de Defesa e Fomenlo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de .suas
atribuiçoes legais e, tendo em vista a autorização contida na Lei
n.' 549, (Ic 15 de dezembro de 1949. decreta:

Art. 1.' - Fica localizado urn Pôsto do Serviço Rural de
Defesa e Fomento, criado pela Lei n.' 549, de 15 de dezembro de
1949, cm cada urn dos seguintes municipios: Rio Acima, Rio
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Prêto, Lima Duane, Senador Firmino, Palma, Além Paraiba,
Tombos, Carmo da Mata, Born Sucesso, Virginia, Silvestre Ferrax,

ão Goncalo do Sapucai, Boa Esperança, Pedralva, Boteihos, Nova
Rezende, Monte Santo de Minas, Sacramento, VerIssimo, Monte
Alegre de Minas, Tupaciguara, Carmo do Paranaiba, Jequitinhonha,
Conseiheiro Pena, Airnorés, Aguas Formosas, Novo Cruzeiro, Ja
cutinga, Cambui, Silvianópolis, Bambul, Campo Belo, Santa Juliana,
Campos Altos, Canápolis, Martinho Campos, PerdSes, Nepomuceno,
Carmo cia Cachoeira, Paraguacu, Coromandel, Abadia dos Dourados,
Tarumirirn, Ouro Prêto, Jo-5o Ribeiro, Alvinópolis, São Domingos
do Prata e Bueno BrandSo.	 -

Art. 2.' - As despesas para a execucSo do presente decreto,
neste exercicio, corrcrão por conta dos recursos próprios do
orcamento vigente.

Art. 3.' - Revogarn-se as disposicôes em contránio, entrando
êste decreto em vigor na data de sua publicacão.

Mando, portanto, a Was as autoridades, a quem o conhi-
cimento e execucão dêste decreto perten.cer, que o cumpram e
facarn curnprir, tao inteiramente como nêlc Se contém.

Dado no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aoz 27
dias do més de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Américo René Giannelti
Cdndido Lara Ribeiro Naves

*

DECRETO N.' 3.547, DE 27 DE JANEIRO DE 1951

Trans forma ern Grupo Escolar, corn a d.enorninaçäo de "Prof essdr.
Benvinda Carvaiho", as Classes Prirndrias Anexas a Cs.i
das Dornéslicas, da Capital.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buicbes que ihe confere o artigo 6.' da Lei n.' 408, de 14 de
setembro de 1949, decreta:

Art. 1.' - Ficam transformadas em Grupo Escolar, corn a
denominacão de "Professôra Benvinda Carvalho", as Classes Pri-
mámias Anexas a Casa das Domésticas, do Quadro "A" da Capit.

Parãgrafo ñnico - Instalar-se-á o Grupo Escolar "Professôi'
Benvinda Carvalho", que 6 noturno, no prédio do Grupo Escolar
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"Afonso Pena", mantida a sua condiciio tie estabelecimento anexo
a Casa das Domésticas.

Art. 2.' - Este decreto entrará em vigor na data de sua
pul)Iicaçiio, revogadas as disposiçöes em contrário.

Palbcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 27 de janeiro de
1951.

MILTON SOARS Ctiros
Orlando de Magalhâes Carvaiho

*

DECRETO N.' 3.548, BE 27 BE JANEIRO DE 1951

Declara imprescindivel o cargo de Assislenle-Juridico da
Secrelaria da Via cáo e Obras Ptiblicas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buiçoes que Hie confere o art. 33, do Decreto-lei ii.' 2.131, de 2
de juiho dc 1947. decreta:

Art. 12 Para Os efeitos do art. 33, do Decreto-lei n.'
2.131, tic 2 de julio de 1947, flea declarada imprescindIvel a
manutençao do cargo tie Assistente-JurIdico da Secretaria da Viacão
e Obras Pdblicas, integrante do quadro suplementar do Departa-
niento Juridico do Estado e que se vagou cm 16 do corrente, data
da posse do Bacharel Manuel Teixeira de Sales, que era titular
dêle, em outro cargo pdblico.

Art. 2.' - Revogam-se as disposiçoes em contrário, entrando
éste decreto em vigor na data de sua pubhcacao.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS
Dorningos Peluso
Cándido Lara Ribeiro Naves
Sylvio Barbosa

*

DECRETO N.' 3.549, BE 29 DE JANEIRO BE 1951

Delermina seja facullalivo o ponlo iias repartiçöes páblicas
.estaduais 110 dia 31 de janeiro de 1951

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçôes, clecreta:
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Artigo ünico - Será facultativo o ponto nas repartiçües
piiblicas e estabeleciinentos estaduais no dia 31 (Ic janciro dc 1951,
em que tomará posse o novo Govêrrio do Estado.

Palácio cia Liberdade, cm Belo Horizonte, 29 de janeiro de
1951.

MILTON SOARES CM1'os

Domingos Peluso
Cdndido Lctra Rib eiro Naves
Ainérico René Giannelli
Orlando de Magalhües Carvaiho
Sylvio Barb osa
José Buela Viaria

*

DECRETO N.' 3.550, DE 29 BE JANEIRO DE 1951

Localiza no nnznicIpio (le Conlagem 11111 Moinho de Colcdrio

0 Governador do Estado tie Minas Gerais, usando (las suas
atribuiçöes e, tendo cm vista a autorizac5o contida na Lei n.° 446,
de 7 de outubro tie 1949, decreta:

Art. 1.' - Fica localiZa(10 no municipio de Conthgem, na
Cidade Industrial, urn moinho (le calcário, integrante do Servico
de Moagern tie Calcãrio, criado pela Lei n.° 446, tie 7 tic oujubro
de 1949.

Art. 2. - As tiespesas par exccuçiio (10 prcscnte decreto
correrão por conta do crédito aherto pela citada lei.

Art. 30 - Revogarn-se as disposicoes em contrário, entrando

êste dccrcto ein vigor na data tie sua puhIicaçio.

Mando, portanto, a tôdas as autOri(ia(ICS a queiii 0 conlie-

cirnento e execuçiio dêste decreto pertencer que 0 cuiflpmamfl e
façam cuniprir, tao inteiramente como nêle Sc contêm.

Dado no Palácio da Liberdacle, Belo liorizonte, aos 29 dias
do mês de janeiro de 1951.

MILTON SOARES CAMPOS

Américo René Giannelli
Cóndido Lara flibeir.o Naves

*
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DECRETO N.' 3.551, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1951

Oulorga maxidato ao Giiidsio "Regina Coeli", de Rio Poinba, para
ininis(rar o ensino normal de segundo cicto

0 Governador (10 Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuiçoes e nos têrinos do artigo 2.' do Decreto-lei Federal n.'
8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal),
c do § 2.Q do artigo 4•9 do Decreto-lei Estadual a.' 1.873, de 28
de outubro dc 1946, resolve outorgar mandato ao Ginásio "Regina
Coeli", de Rio Pomba, para ministrar o ensino normal de segundo
ciclo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de fevereiro
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmizn, respondendo pelo expediente da S&
cretaria da Educacão.
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DECRETO N.' 3.553, DE 8 DE MARCO DE 1951

Outorga mandato ao Ginásio "Nossa Scnhora Aparecida", de Rio
Novo, para ininistrar o ensino normal de segundo ciclo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuiçöes e nos têrmos do artigo 2.' do Decreto-lei Federal n.'
3530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal),
e do § 2.9 do artigo 49 do Decreto-lei Estadual n.' 1.873, de 28
de outubro de 1946, resolve outorgar mandato ao Ginásio "Nossa
Senhora Aparecida", de Rio Novo, par ministrar o ensino normal
de segundo ciclo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de marco de
1951.

JUSCELINO KUBITSCJIEK DE Otivcuu.
José Maria Alkmim, respondendo pelo expediente da Se-

cretaria de Educacao.

*

*
	 DECRETO N.' 3.554, DE 30 DE MARCO DE 1951

DECRETO N.' 3.552, DE 8 DE MARCO DE 1951

Modifica o art. 22, letrcz "a", do regulameizto aprovado pelo Decrelo
n.' 2.931, de 13 de izovcmbro de 1948

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suis
atribuiçöes legais, decreta:

Art. 1.' - 0 art. 22, letra "a", do regulamento aprovado
pelo Decreto n.9 2.931, de 13 de novembro de 1948, passa a ter
a seguinte redacão: "a) ter no minimo clezesseis anos de idade
completos".

Art. 2.' - Este Decreto entrará cm vigor na data de sua
publicaçao, revogadas as disposiçöes em contrário

Palãcio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de marco de 191.

J us(:ELIN0 KunIrscJLEK DE OLI\'EIRA

Trislão Ferreira da Cunha

Abre a Secretaria das Finaizgas o crédito exlraordindrio
de Cr8 5.000.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de acôrdo corn
o disposto no art. 36, parágrafo dnico, da ConstituicSo do Estado,
resolve abrir o crédito extraordinário de Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhöes de cruzeiros) para atender a despesas corn os socorro
Is vitimas das enchentes verificadas em Ponte Nova e outras lo-
calidades do Estado.

Palácio do Govêrno, em Uberaba, aos 30 (Ic marco de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE 0L1vEIR
José Maria Alkmim

*

DECRETO N.' 3.555, DE 12 DE ABRIL DE 1951

Declara de ulilidade pdblica a AssociacuIo "Mendes Pimentel"
sediada nesta Capital

0 Govemnador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
*	 atribuiçSes e tendo em vista o disposto na Lei ii.' 187, de 23 de



- 48 -	 49 -

agôsto de 1948, resolve declarar de utilidade püblica a Associaco 	 setecentos e quarenta e otto cruzeiros e cinqilenta centavos), por
"Mendes Pimentel", sociedade civil, corn sede nesta Capital, desli- 	 se haver verificado que tais despesas, feitas no interêssc do Muni-
nada a prestar assistência moral e material aos detentos e suas	 cIpio, estão comprovadas pcla documentaciio apresentada.
familias, aos egressos dos estahelecimentos penais e As familias
das vItimas do ato delituoso. 	 PalAcio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 24 de abril de

1951.
Assirn o tenham atendido Was as autoridade a quern o co-

nhcciinento e execução dêste Decreto pertencer, para que 0 cum-
pram e façam cumprir, tao inteiramen'te como nêle Sc Contérn.

PalAcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de abril de
1951

JL'SCELINO KUBJTSCII1K iu OLLvEJ1

Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.556, DE 13 DE ABRIL DE 1951

Reñne as Escolas da cidade de FelixlOndia

0 Governador do Estado de Minas Gerais, resolve determi-
nar que passem a funcionar reunidas, corn a denominação especial
de "D. Maria Sofia", as escolas isoladas da cidade de FelixlAndia.

PalAcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de abril de
1951

JUSCELINO KUBITSCJIEK DE OLIVEIRA

José Maria AlA-mini, respondendo pelo expediente da Se-
cretaria da Educacão.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

AntOnio Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.558, DE 24 DE ABRIL DE 1951

Aprova contas rclativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal dc Aiuruoca

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuicöes legais e nos têrmos do artigo 5.' do Decrcto-lei n.°
2.135, de 5 de julbo de 1947, resolve aprovar as contas do então
Prefeito Municipal de Aiuruoca, relativas a despesas a regularizar
realizadas na sua gestão, durante 0 periodo de 1942 a 1945, na
importAncia de Cr$ 4.790,00 (quatro mil, setecentos e noventa
cruzeiros), por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do municipio, estão comprovadas pela docurnentaçAo
apresentada.

PalAcio da Liberdade, Belo Horzonte, 24 de abril de 1951.

JUSCELSNO KunITscITEK DE OLIvEIR.t

AntOnio Pedro Braga

*
*

(DECRETO N.' 3.557, DE 24 DE ABRIL DE 1951

Aprova conlas relativas a despesas a regularizar da Prefeilura
Municipal de São Gotardo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuiçöes legais e nos térmos (10 art. 5.' do Decreto-lei n.' 2.135,
de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do entAo Prefeito
Municipal de São Gotardo, relativas a despesas a regularizar rca-
lizadas na sua gestão, durante o periodo de 1942 a 1946, na
importAncia (IC Cr$ 224.748,50 (duzentos e vinte e quatro mu,

DECRETO N.' 3.559, DE 24 DE ABRIL DE 1951

Aprova conlas relatives a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de São Gotardo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
tribuiçöes legais e nos têrmos do artigo 5.' do Decreto-lei n.0

2. 135, de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do cntAo
Prefeito Municipal de São Gotardo, relativas a despesas a regu-
larizar realizadas na sua gestão, durante o perlodo de 1.' de
janeiro a 30 de abril de 1947, na importAncia de Cr$ 8.154,50
(oito mu, cento e cinqüenta e quatro cruzeiros c cinqücnta eenta-
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vos), por so haver verificaio quo tais (ICSpesas, foitas no intorêssé
do Municipio, estiio comprovadas pela docurnentaç5o apresontada.

Palãcio cia Li1)erdade, em Belo Horizonte, 24 de abril de
1951.

JUS(;ELINO KUIUTSCTIEJC DE

Antonio Pedro Braga

*
4	 DECRETO N.' 3.560, DE 24 DE ABRIL DE 1951

ilprova coiiias relativas a despesas a reqularizar da Prefeitura
Municipal dc São Gotordo

0 Governador do Estado (10 Minas Get-ais, no uso (IC suas
atrihuiçocs legais e nos têrnios do artigo 5.' do Decrcto-lei fl.°
2.135, de 5 do juiho do 1947, resolve aprovar as contas do cntão
Prefeito Municipal (le Silo Gotardo, relativas a despesas a regula -
rizar realizadas na sun gcstiio, durante 0 exercIcio (Ic 1945, n
importância (10 Cr$ 385,00 (trezontos e oitonta e cinco cruzeiros),
por se haver verificado quo tais (lespesas, feitas no intcrêsse do
IflUflicil)iO, estao comprova(las pela docurnentac5o apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 do abril do 1951.

.IusCELINO KunI'I';cIrEIc DE Ot.rvi.0
Aiitdnio Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.561, DE 24 DE ABRIL DE 1951
V

Aprova coiitas relations a despesas a z-eqularLzar da Prefeilura
Municipal (IC J3onfini

0 Govornador do Estaclo do Minas Gerais, no uso de suas
atrihuiçoes logais C nos têrnios (to artigo 5.' (10 Decreto-lei n.°
2.135, do 5 do juiho de 1947, resolve aprovar as contas do então
Profeito Municipal de Bonfirn, relativas a (lospesas a regularizar
realizadas na sua gostSo, durante o p01-10(10 do 1940 a 1942, na
importãncia de Cr$ 305. 738,20, p01- se haver verificado que tais
(lespesas, feitas no interêsse do inunicIpio, est5o comprovadas pela
documentacSo apresenta(la.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 24 de abril de
1951

JUSCELINO KUBITSCTTFK. DE OLIVEIR.

Anldnio Pedro Braga

*
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DECRETO N.' 3.562, DE 24 DE ABRIL DE 1951

Aprova coiltas relativas a (lespesas a regUl(lrizar da Prefeitura
Municipal (Ic' JadutiJl(Ja

0 Governador (10 Estado (10 Minas Gerais, no uso do suas
atrihuiçöcs legais e nos têrrnos do artigo 5.' (10 Decroto-lei fl.9

2.135, do 5 (10 julho do 1947, resolve aprovar as contas do entSo
Prefeito Municipal do Jacutinga, relativas a (lespesas a regularizar
realiZa(laS na sua gestSo, durante o perio(10 do marco C abril de

1947, na irnporl5ncia (10 Cr q,, 71.675,40, 1)01- Sc liaver verificado

quo tais despesas, feitas no intorêsse (to IiIUfliCipiO, estäo corn-

provadas pola docuinontacao apresenlada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 do abril de

1951.
JUsCEI.INO KUHITSCJ(LK ui 01,1viun.

Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.563, DE 24 DE ABRIL DE 1951

Aproi'a conilas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Jacutinga

0 Govornador (10 Estado do Minas Gerais, no uso do suas
atribuicôes bogais c nos têrinos (10 artigo 5.' (10 Decroto-Ici n.'
2.135, do 5 do jullio (10 1947, resolve aprovar as contas (10 então
Prefeito Municipal de Jacutinga, rolativas a despesas a regularizar
realizadas na sua gestão, duranto o poriodo do 1945 a 1946, na
iinportância do Cr$ 50.744,80, por so haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do jnunicipio, estilo coinprova(laS pela
documontacaO apreSCnta(Ia.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 24 (IC abril de

1951.
JUSCELINO KUBITsCI-IEK DE 01AVE1R.

AntOnio Pedro Braga

*

/ DECRETO N.' 3.564, DE 24 DE ABRIL DE 1951

Aprot'a contas relations a despesas a regulari:or (Id Prefeilura
Municipal dc SabiiiOpolis

0 GovernadOr do Estado do Minas Gerais, no uso do suas
atribuicöes legais c nos têrrnos do artigo 5.' do Decreto-lei n.°
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2.135, de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do entãG
Prefeito Municipal de Sabinópolis, relativas a despesas a regula-
rizar realizadas na sua gestão, durante o periodo de 9 de junho
de 1947 a 15 de novembro de 1947, na importância de Cr$ 60.215,50,
por se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do
municipio, estão comprovadas pela documentacão apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de abril de 1951.

JUSCELINO KUBJTSCHEK DE OLIvEmA
Arilónio Pedro Braga

*

DECRETO N.9 3.565, DE 1. 9 DE MAIO DE 1951

Inslitui o Diploma de Honra ao Menlo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas

atribuicOes, e
considerando dignos do testemunho de reconhecimcflto do

poder püblico os funcionários que, durante longos anos, hajam
devotadamente prestado relevantes servicos ao Estado;

considerando que o descanso decorrente da aposentadoria
não corresponde, por si so, a prêmio realmente merecido pelos que
revelaram, no exercIcio de suas atribuicöes, zêlo, virtudes cIvicas,
dediccão ao servico páblico e comprovada aptidão funcional;

considerando, finalmente, que não devem ao Govêrno pas-
sar despercebidos verdadeiros atos de abnegaco, bcnemerênCia,
sacrificio pessoal on heroIsmo praticados por quern quer que seja,
em território mineiro, decreta:

Art. 1. - Fica instituido o Diploma de Honra ao Mérito,
que será conferido pelo Chefe do Poder Executivo ao servidor
que se aposentar em cargo on funcão estadual, nas condiöes esta-
belecidas neste decreto.

Paragrafo ünico - 0 diploma mencionado neste artigo, des-

tinado a premiar Os clue se tornarem dignos da distinção por éle
representada, ser-lhes-á entregue, sempre que possIvel, em sole-
nidade promovida pelo Chefe da reparticãO respectiva.

Art. 2. - Fará jus ao Diploma de Honra no Mérito o
servidor do Estado que, no exercIcio de suns atribuicöeS, houver
revelado zêlo, virtudes cIvicas, dedicacão ao servico e comprovada
aptidão funcional.
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Art. 3.° - Poderâ ser conferidO o diploma instituldp por
sse decreto a quem quer que, no território do Estado, haja pra-

ticado gesto de assinalada benemerêflcia social, ato notOriO 
e ex-

cepcioflal de heroismO ou corrido risco de Vida, em benefICiO

da coletividade.ParágrafO ünico - Poderâ, ainda, ser conferida a honra
a que se refere êste decretO àquele que, no desemPenho habitual
de atividade cientifiCa on profissiOflaI de interêSSe püblico tenha
sido vitima de daub irreparâVel a saüde.

Art. 40 - ServirãO de elernentoS ao julgameflto dos requi-
sitos exigidOS par a concesSãO do Diploma de Honra no Mérito
registrOS e informacôes oficiais on fidedignaS, que serão apreciados
por cornissO especial nomeada pelo Chefe lo GovêrnO, a qual
ernitirá, a respeitO, parecer concluSivO, em caráter sigilar, sempre

que convefliente.Art. 59 - E instituido o Livro de Registro de Diplomas
r escriturado e conservado no PalãCio

de Honra ao Mérito, a se 
da Liberdade.Art. 6.° - evogadaS as disposicoes em contrário, entrarâ

êste decretO em vigor i-ia data de sua pubIiCac0.
PalâciO da Liberdade, em Belo Horizonte, 

1.0 de maiO de

1951.
JUSCELINO KUrnTSCHEK DE OLIvEiRA

OdilOn Behrens
Antonio Pedro Braga
José Maria Alkmirn
TrislãO da Cunha
José Estéves Rodrigues
Mario Hugo Ladeira

*
DECRETO N.° 3.566, DE 2 DE MAIO DE 1951

Cria urn Gnu P0 Escolan na cidade de ItapecefiCa, corn a denOrniIlaCão
de "COnCgo Cesdrio"

0 Govcrnadbr do Estado de Minas Gerais, usando de suas

atribuicécs, resolve, nos têrmOS do artigo 4.9, § 1.9 , da Lei n.° 408,

de 14 de sctembrb de 1949 criar urn grupo escolar na cidade de
ltipccerica, o qual terâ a denorniflacSo de "Conego CesâriO".

PaláciO da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de maio de 1951.

JUSCELJNO KUBITSCI-IFK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
*
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DECRETO N.' 3.567, DE 9 DE MAIO DE 1951

Locciliza Poslos de Iligiene Tipo ill

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo em vista e
disposto no artigo 4•9 e seu § 1. do Decreto-lei ri. 9 2.087, de 13
de marco de 1947, resolve localizar em coda ulna (las sedes do
Municipios dc Campina Verde e Ituraina urn Pôsto de Iligienc
Tipo III, cujas areas serão determinadas por decreto do Poder
Executivo.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de naio de 1951.

JUSCELINO Ku BITS cmJc DE OUvEUIA.
Mario Hugo Ladeira

*

DECRETO N. 3.568, DE 10 DE MAIO DE 1951

DispOe sdbre a orrecadaçOo a cargo da fiscaliza cão
de rem/as do Es (ado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que Ihe confere o artigo 23 da Lei n.° 20, de 1947, decreta:

Art. 1.' - Os funcionário€ da fiscalizacSo de rendas, ressal-
vadas as hipóteses previstas neste decreto, apenas podem arreca-
dar, além de dIvida ativa, impostos e 'taxas devidos por contri-
huintes sujeitos a multa por irifracSo do legislaçào fiscal do
Estado.

§ 1. 0 - NSo se aplica, quanto a inulta, o disposto neste artigc
sempre que se tratar de contrihuinte (le outro Estado quc ao
penetrar em território minciro, procure legalizar sun situacao
perante as autoridades fiscais estaduais on de ambulantes que nSo
se esquivarern a regularizaçSo de sua situacSo fiscal.

§ 2.' - Prcceder-se-á no conforinidade do preceituado no
par(igrafo anterior relativainente as operaçöes realizadas corn mer-
cadorias transportadas para o Estado, para venda ou consignaco
em território minciro.

Art. 2.' - 0 § 3.' do artigo 31 (10 Regulamento aprovado
pelo Decrc'to n.° 2.566, (Ic 1948, passa it ter a seguinte redaçSo:

§ 3.' Quando o infrator se dispuser a pagar o débito
fiscal apurado, acrcscido (Ia multa (leviela, o funcionario da fisca-
lizaçiio efetuará a arrecadaçSo".

Art. 30 - Quando Sc verificar, nos térnios de dispositivOS
vigentes, cobrança de tributos quan'to it operaçöeS decorrentes
de forrnacão, alteraçSo ou dissoluçao (ic sociedades, o funcionario
da fiscalização arrecadará, acrescida do multa, a importãncia apu-
rada mediante conclusilo fiscal, expcdifi(l0, caso o res1oflSáVel Sc

negue ao pagamento, a necessária notificacão.
§ 1.0 - Os 'tributos relativos a transferéncia do fundo de

cornercio serSo arreCa(lados pela fiscalizacio, scm niulta, (lentro
(Los prazos legais e (lesde que nio satisfeitos, oportunanicilte,
inediante selageni de livro on documento próprio.

§ 2.0 Existindo stock de cstainpilhas, a arrecadacão refe-
rida no paragrafo anterior limitar-se-á a (liferença entre o valor
do inesmo e dos tributos devidos.

Art. 4.' - Revogam-se as disposicôeS eni contrário, entrando
êste decreto cm vigor na data de suit publicacSo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de maio
dc 1951.

JUSCEL1NO KuI(I'I'SCIIEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmini

*

DECRETO N.9 3.569, DE 17 DE MAIO DE 1951

Cria urn Grupo Escolar na didade (IC Naneique, corn a denorninacOO

especial de "Americo Macluedo"

0 Govei'nador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçSes, resolve, nos têrmos do art. 4. 11 , § 1., do Lei n.9 408,

(IC 14 de setembro (1C 1949, criar urn Grupo Escolar no cidade
de Nanuque, que terá a denotninacao especial de "AinéricO

Machado".

Palácio do Liberdade, em Belo Horizonte, 17 (ic inaio de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEI( 1)E 0 1,IVEIRA

Odiloic Behrens
*

DECRETO N.' 3.570, DE 6 DE JUNHO 1)E 1951

Aprova contas relalivas a despesas a reijulalizar da Prefeilura

Municipal de (2aroliuja

0 Governador do Estado (Ic Minas Gerais, no uso de suaS
atribuicSes legais c nos têrmos (10 artigo 5.' do Decreto-lei 2.135,
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de .5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do ento Prefeito
Municipal de Caratinga, relativas a despesas a regularizar reali-
zadag na sua gestijo, durante o perlodo de 14 a 24 de outubro de
1947, na importSncja de Cr$ 30.653,30, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do Municipjo, estSo comprovadas
pela documentaco apresentada.

Palácjo da Liherdade, em Belo Horizonte, 6 de junho de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHER DE OLIVEIDA

AnIdjo Pedro Braga

*

DECRETçj N." 3.571, DE 12 DE JUNHO DE 1951

Aprova contas relatives a des pesos a regularizar do Prefeitura
Municipal de Estréla do Sul

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suns
atribuiçoes legais e nos têrrnos do artigo 5." do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do ent5o Prefeito
Municipal de Estrêla do Sul, relativas a despesas a regularizar
realizadas na sua gestao, durante o periodo de 1942, na impor-
tância de Cr$ 12.452,00, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do Municjpjo, estão compro yadas pela documen-
tação apresentada.

Palãcjo da Liherdade, em Belo Horizonte, 12 de junho de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvErn&

Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N." 3.572, DE 15 DE JUNHO DE 1951

Abre a Secre(arja de Saz'ide e Assislêncja o crédj(o especial
de Cr 11.412.900,20

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformjdade
corn a atribuicSo que ]lie foi conferida pelo artigo 7. 0 da Lei n.° 673,
de 22 de novembro de 1950, resolve abrir urn créclito especial de
Cr$ 11.412.900,20 (onze milhöes, quatrocentos e doze mil nove-
centos cruzeiros e vinte centavos), para ocorrer ao pagamerito de
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zlespesas corn o Sanatório "JoSo Penido", de Juiz de Fora, e o Sa-

natório Estadual de Belo Horizonte, durante o corrente cxcrcicio,

como segue:
Cr$

Pessoal ............................3.333.000,00

Gratificacoes ..........................999.900,00

Material (a cargo da Secretaria) ..........850.000,00

Material (a cargo do D.C.F.) ............7.230.000,20

11.412.900,20

Os Secretários de Estado dos Negócios de Saádc e Assistência
e das Financas assim o tenham entendido e facam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de junho

de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Mario Hugo Ladeira

José Maria Alkmim

*

DECRETO N." 3.573, DE 20 DE JUNHO DE 1951

Fixa data para lnstalaco da coniarca de Medina

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que Ihe confere o artigo 6." do Decreto-lei nümero 1.630, de
15 (Ic janeiro de 1946, e considerando que foram cumpridas as
exigências constantes dos artigos 3.', 2. 1, e 4.9, § 4.9, do citado

decrcto-lei, mediante doaç5o no Estado de prédios para Forum,
f'risüo Pühlica e Qaartel do destacamento policial, remodelados de
acôrdo corn plantas aprovadas pela Secretaiia de Viação e Obras

Pciblicas,

Decreta:

Art. 1." - Fica marcaclo o dia 23 de junho do corrente ano
para instalaç5u cia comarca do Medina, criada pela Lei ntuncro 336,

de 27 de dczernbro de 1948.
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Art. 2.' - ste decreto entrará em vigor na data de
Publicaçao, revoga(Ias as (lisposicoes em Contrárjo.

Mando, portanto, a tôdas as autorjdades a quem o conheci.
rnento e execuçao dêste decreto pertencer, que 0 cumD"am e façai*cumprir, ISo ilitciramente com b nele se contém.

PalSejo da Liberdacic, em Belo Horizonte, 20 de junho de 1951.

JUSCELINO KUB ITSCW . Jc !)E OuVEIR&
Azmlónjo Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.574, DE 21 DE JUNHO DE 1951

Aprova coiilas relajjvas a despesas a regular izar da Prefeilma
Municipal de Exirerna

0 Governa(lor do Estado (IC Minas Gerais, no uso de suas
atribujcoes legais e nos têrmos do artigo 5.' (10 Decreto-lei n.' 2. 135,
de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do entiio Prefeilo
Municipal de Extrema, relatjvas a despesas a regularjzr realizadas
na sua gestSo, durante o periodo (Ic 2 de janciro a 22 (Ic abril
de 1947, na import5ncja de Cr$ 2.310,00 por se haver verificatleque tais d espesas, feitas no interêsse (10 Municipio, estSo compro-
vadas pela documentaçao apresentada

PalScjo da Liberdade cmii Belo Horizonte, 21 deunho
de 1951.

JUSCELINO KUBITsCIIEK DC O'.rvEm.k
Anldjo Pedro Braga

*

DECRETO N 3.575, DE 21 DE JUNIJO DE 1951

4prova Con/as reluliv(zs a despescis a regulari:r da Prefejitira
0 Municipal de Nova Lima

0 Governador do Estado (Ic Minas Gerais, no uso de
atribujcoes legais e nos térmos (10 artigo 5.' do Decreto-lei n.' 2.135,
de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do eniSo Prefeto
Municipal de Nova Lima, relativas a despesas a regularizar 

reali-
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zadas na sua gestSo, durante o periodo de 16-4-1945 a 10-11-1945,
na importSncia (Ic Cr$ 6.097,50 por se ba yer verificado que tais
despesas, feitas no intrêsse do Municipio, estSo comnprova(Ias pela
docurncntaçiio aprcsentada.

1a1Scio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de junh.
de 1951.

JUSCEI.INO KuBI'rscIIIIc DC OLIvEIRA
Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.576, DE 21 DE JUNIIO DE 1951

Aprova coimlas relalivas a despesas a regularizar da Prefeilura
Municipal de Conceicdo do Rio Verde

0 Governador (10 Estado (Ic Minas Gerais, no uso (ic suas
atribuiç6es legais e nos têrmos do artigo 5.' do Decrcto-lei n.° 2.135,
de 5 (Ic juiho (Ic 1947, resolve aprovar as contas (10 entSo Prefeito
Municipal (Ic ConceicSo do Rio Verde, relativas a despesas a regu-
larizar realizadas na su.a gestSo, durante o periodo (Ic abril (Ic 1947,
na import5ncia (Ic Cr$ 14.123,10 poe Se haver vrificmido que lais
despesas, ft(Itas no interesse do MunicIpio, csl5o comprovadas pela
documentacSo aprcscflta(la.

Pahcio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 21 (Ic junlio (IC 1951.

Ju SCELINO Ku BITSCI-IEK DC OLIVEIRA

AntOnio Pedro Braga

*

DECRETON.9 3.577, DE 27 DE JUNIIO DE 1951

Regula a aliermacão (Ic terras devolutas

0 Governador do Estado (Ic Minas Gerais, tendo em vista a
inexistência (Ic critério normativo para determinacSo (Ic valor das
terras devolutas do Estado a serem alienadas:

Considerando que a Lei n.' 550, de 20 (Ic dezemnbro (Ic 1949,
que (lispoc sObre a concessSo (IC terras devolutas, nSo cstabcleceu
base para a fixaciio (lb que Sc entendera por "preco corrente na
zona (art. 22), elcinento essencial it avaliaçiio (Ic ditas ter'-as;
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Considerando que o meihor e mais prudente critério, Para
resguardo do patrimônjo do Estado, é o de serem tomados em consi-
deracso os dodos objetivos das transmjssöes havidas com imóveis
em equivalente situaçäo;

Considerando mais, que compete a Secretarja das Financas, a
entralizacao do registro contábil dos atos relativos ao patrimônio

piThlico, conforme o disposto no Decreto-lei n.' 1.424, de 30 de
novembro de 1945, e que as Coletorjas Estaduajs dos Municipios
onde so localizam as terras devolutas dispoem de elementos precisos
sôbre as aludjdas transmjssöes e os fornecem ao Servico dos Im-postos sôbre Imóveis do mesma Secretaria;

Considerando, ainda, que deverão ser estabelecjdos processos
efjcazes de defesa do Fazenda P(lica Estadual no tocante a obser-
vância dos preços básicos dos terras e a garantia do pagamento
do preço e dos tributos devidos pelo adquirente dos mesmas;

Considerando, finalmente, quo tais processos nib deverão
servir de impecjlho i legitimacao de terras devolutas, nos têrmos
do § 3., do art. 119 do Constituicijo do Estado, que visa a elevados
fins como o povoamento, a colonizacuo e o estImulo aos pequenos
odupantes dessas terras, que outras propriedades nibo possuam
Para cultivar.

DECRETA:

Art. 1.0 - A detorminaçao dos valores correntes na zona, da
qual depende o preço a ser dado as terras devolutas, nos têrmos do
art. 22 da Lei n.' 550, de 20 do dezembro de 1049, obedecerá as
seguintes normas:

a) as Coletorjas Estaduajs dos Municipios onde existern terras
itevolutas fornecerão, mensalmente, ao Serviço dos Impostos sôbre
Imóveis, os valores, por hectares, dos transmissöes de terras de
equivalente situação dos devolutas;

b) essa tabela esepecificará tanto quanto possIvel, o valor da
terra nua, por qualidade, dos benfeitorias, e (las matas;

C) o Serviço dos Impostos Sôbre Imóveis, de posse dêsses da-
dos, organizará uma tabela de prcços dos terras, dos benfcitorjas e
dos matas, quo vigorarib por três moses, fornecendo cópia ao Depar-
tamento de Terras, Matas e Colonização da Secretarja do Agricultu-
ra, Indüstria, Comércjo e Trabaiho;

d) nos vendas de terras polo regime preferencial, naquelas a
vista on a prazo, bern corno nos efetuadas mecliante edital, o prcço
a ser arbitrado pelo Superintondente do Departamenlo de Terras,
Matas e Colonizacão obc(Icccrib a tajjela em vigor, organ izada pclo
Serviço dos Impôstos sôbre Imóveis cujo chefe também assinará o
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edital de venda e visará as propostas de compra apresentadas pelos
interessados.

Art. 2,' - 0 pagarnento do Imposto do Transrnisão "inter-
vivos", nos têrmos do art. 2.' parágrafo ânico, do Lei 24, de 3
de novembro de 1947, precederá a assinatura dos titulos definitivos
do propriedade, a quo se refero a Lei 550, do 20 de dezembro
do 1949.

Art. 3.' - 0 Departamento de Terras, Matas e Co1onizaco
estabelccerá Iroccsso especial, corn prioridade, Para a legitimaçäo da
propricdade dos ocupantes do pequenos tratos de terras devolutas,
a quo so refere o .§ 3.' (10 art. 119 (Ia Constituicão do Estado, expe-
dindo e divulgando amplarnente instrucöes sôbre a forma de se
provar o preencliimento dos requisitos indispensávois a obtencao
do benefIcio.

PariIgrafo ünico - Para esta legitimaçäo, a determinação de
valor (in propriedade, a arrecadaçibo e lançamento do tributos obe-
deceribo o criteria constante dCste decreto.

Art. 49 - 0 Departamento de Terras, Matas e Colonizacão en-
viará ao Servico dos Impostos Sôbre Imnóvois Os titulos devida-
monte preenchidos, antes de serem assina(Ios polo Governador, de
acôrdo corn o n.' IV do art. 16 do Decreto n.' 3.529, do 12 de janei-
de 1951.

Art. 5.' - Do posse dêssos titulos o Sorvico dos Impostos So-
bre Imóveis expodirá guia a coletoria do rospcctivo rnunicipio Para
arrecadacibo dos impostos e taxas devidos e dovoluçiio corn a de-
claracão do nümoro do conhecimento, data, total recolhido, Para
quo o mesmo Servico, depois do anotar Csse pagamento no próprio
tItulo, o remota a proccdência.

Art. 6.' - 0 titulo, (lepois do assinado polo Govornador, serã
pelo Departamonto do Terras, Matas e Colonização oncaminhado a
coletoria Para ser entregue ao interessado, dopois de ofetuado 0
lancamento do imóvel Para efeito do cobrança do imposto territo-
rial e integralizado o pagamento do preco, do uma sO vez on quando
se verificar o pagamento da ültima prcstacSo, so em prestacöcs for
realizada a legitimacão.

Art. 7.'	 Este decreto entrará em vigor na data do sua
publicacão.

PalOcio da Liberdade, orn Belo Horizonte, aos 27 de junho
de 1951.

JUSCELINO KunxTscrnIc DE OLIVEIRA

José Maria Alkmim
Trisiulo Ferreira da Cunha

*
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DECRETO N.° 3578, DE 28 DE JUNIIO DE 1951

Aprova con/as relalivas a despesas a rejularizar dci Prefeitura
Municipal de Barbaocna

0 Governaclor do Estado (IC Minas Gerais, no uso de suas
atribuiçöes legais e nos têrrnos do artigo 5. 9 (to Decreto-lei n. 9 2. 135,(Ic 5 dc juiho de 1947, resolve aprovar as contas do entSo Prefeito
Municipal de Barbacena, relativts a clespesas a regularizar reali-
zadas na sua gestSo, durante o periodo de 1943 a 1945, na impor-
tiincia de Cr 401.109,20, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do inunicIpio, cstSo comprovadas pela documen-
taciio apresentada.

1951, Palácio cia Liberdade, cm Belo Horizonte, 28 de junho de

.JCSCELINO KUI3ITSCHIIC DE OLIVERA
Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N. 9 3.579, DE 28 DE JUNIIO DE 1951

Aprova con/as relalivas a despesas a regularizczr dci Prefeitura
Municipal de Caralinga

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuiçöcs iegais e nos têrrnos do artigo 50 do Decrcto-lei n.9
2.135, de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do ento
Prefeito Municipal de Caratinga, rcia'tivas a despesas a reguiarizar
realizadas na sua gest5o, clurante o periodo de 24 de outubro a
9 dc (lezembro dc 1947, na importãncja de Cr$ 58.173,40, por se
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do municipio,
cstiio comprovadas pela documentação aprcsentacla.

1951. PaIáco cia Liberclade, cm Belo Horizonte, 28 de junho de

JUSCELINO KUBITSCHEI( DE OLIvEIRA
An/On i/ Pedro Braga

*

DECRETO N. 9 3.580, DE 28 DE JUNIIO DE 1951

Aprouci con/as relativas a (lespesas a regularizar dci Prefeitura
Municipal de Estréla do Sal

0 Governador do Estado dc Minas Gerais, no uso de suas
atrii)uicoes legais e nos têrmos do artigo 5•Q do Decreto-lei n.'
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2.135, de 5 (Ic jullio tIc 1947, resolve aprovar as contas do então
Prcfcito Municipal (IC Estrêta (10 Sul, relativas a despesas a regu-
Jarizar realizadas na sun gestSo, durante 0 periodo de 16 de
sctcinbro a 7 (Ic novcinbro (Ic 1916, na importãncia de Cr8 ....
5.405,80, i)or se layer verificado que tais despesas, feitas no inte.
rêssc (to Ifluniciplo, est.-to comprovados pela documcntaçSo apre-
sentada.

Paiácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 dc junho de
1951.

JUscELIN0 Kunns CIIEK DE OLIvERA
AntOnio Pedro Braga

*

DECRETO N. 3.581, DE 28 DE JUNIIO DE 1951

Aprovci con/as relativas a despesas a regulari:or da Prefeitura
Municipal de Extrema

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suns
alribuic5es legais e nos têrmos do artigo 5. 11 do Dccreto-lei n.'
2.135, (le 5 dc juiho (le 1947, resolve aprovar as contas do cntSo
Prefeito Municipal dc Extrerna, relativas a cicspcsas a regularizar
rcalizadas na sua gcst5o, (Iurantc o perIodo (Ic 22 (ic abril a 2
de (lezembro de 1947, na irnport5ñcia (IC Cr$ 30.668,90, por se
haver vcrificado que tais despesas, feitas no interêsse (10 muni-
cipio, estäo comprovadas pela documentaç5o apresentacla.

1951. Palácio da Liber(lacle, em Belo Horizonte, 28 dc junho de

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLTVELRA
AntOnio Pedro Braga

*

DECRETO N. Q 3.582, DE 5 DE JULHO DE 1951

Aprova con/as ielativas a despescis a regularizcir do Prefeilura
Municipal de Caldas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suns
atribuiçoes legais e nos têrmos do artigo 5•9 do Decreto-lei n.'
2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então
Prefeito Municipal de Caldas, relativas a (lespesas a rcgularizar
rcalizadas na sua gestSo, durante o perioclo de 1940 a 1946, na
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importSncja de Cr$ 571.045,50, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do municipio, estAo comprovadas pela
documentaçao apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de juiho de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N. 9 3.583, DE 5 DE JULHO DE 1951

Aprova as contas do ex-Intenderite Municipal de Candpolis

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuicSes legais e nos têrmos do que determina o artigo 15, § 2.'
da Lei n.' 336, de 27 de dezembro de 1948, resolve aprovar as
contas prestadas pelo ex-Intendente Municipal de Canápolis, Sr.
Claudimiro Pena Fernandes, relativas ao perlodo de fevereiro a
dezembro de 1949, e assini demonstradas:

R e c e i t a	 Cr3

Rendas arrecadadas ..........	 264.160,00
Outras operaçöes ............ 	 68.390,00

332.550,00
Des pesa

Despesas realizadas ..........	 303.324,20
Outras operacOes ............ 	 21.050,00
Saldo para o exercicio de 1950

	
8. 175,80

332. 550,00
Situa gao Patrimonial:

Ativo....................	 195.801,90
Passivo..................	 47.340,00

Patrimônio liquido ............	 148. 461,90

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de juiho de
1951

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEIRA
AntOnio Pedro Braga

*

- 65 -

DECRETO N.' 3.584, DE 5 DE JIJLHO DE 1951

Aprova as contas do ex-Intendente Municipal de Pratinha

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuicOes legais e nos térmos do que determina o artigo 15, § 2.'
da Lei n.' 336, de 27 de dezembro de 1948, resolve aprovar as
contas prestadas pelo ex-Intendente Municipal de Pratinha, Sr.
Antonio Vieira Barbosa, relativas ao perlodo de 4 de janeiro a
19 de marco do exercIcio de 1949, assim demonstradas:

R e c e i t a	 Cr$

Rendas arrecadadas ..........	 25. 241,40
Operagöes de crédito ..........	 30. 000,00
Outras operacSes ............	 500,00

55.741,40
Des pesa:

Despesas a aprovar ............ 	 55.163,60

Saldo .....................	 577,80

55.741,40

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de juiho de 1951.

JUSCELINO KUBITSCREK DE OLIVEIRA

AntOnio Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.585, DE 9 DE JULHO DE 1951

proua cantas relativas a despesas a regularizar da Prbefeitura

Municipal de Cristina

0 Govern p.dor do Estado de Minas Gerais, no usa de suas
atribuigöes legais e nos têrmos do artigo 5.' do Decreto-lei fl.'
2.135, de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do então
Prefeito Municipal de Cristina, relativas a despesas a regularizar
realizadas na sua gestSo, durante o periodo de 12 de novembro
de 1937 a 10 de dezembro de 1946, na importSncia de Cr3 51.687,60,

D
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por se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do
municIpio, estSo comprovadas pela documentaçSo apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de juiho de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N.1 3.586, DE 9 DE JULHO DE 1951

Abre crédito suplementar de Cr8 2.000.000,00 a verba 276-34-8873,
do orçamento vigente da Secretaria do Viaçao e Obras POblicas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que Ihe foi conferida pelo artigo 4•0 da Lei n. 0 609, de
1.9 de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplemen-tar de
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhbes de cruzeiros), a verba 276-34-8873

Material Para ConservaçSo de Edificios Püblicos - do orcarnento
vigente da Secretaria da ViacSo e Obras Püblicas.

Os Sccretái-ios de Estado dos Negócios da Viac5o e Obras
Piblicas e das Finanças assim o tenham entendido e facam
executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
julho de 1951.

JUSCELNO KUBITSCHEK DE OLIVEERA

José Esteves Rodrigues

José Maria Alkmii-n

*

DECRETO N.9 3.587, DE 9 DE JULHO DE 1951

Abre a Secretaria de Saáde e Assisténcia o crédito especial de
Cr$ 1.000.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade
corn a autorizaçSo que Ihe foi concedida pelo artigo 5 • 9 da Lei n.'
675, de 22 de novembro de 1950, resolve abrir a Secretaria de
Sañde e Assistência o crédito especial de Cr8 1.000.000.00 (urn
rnilhâo de cruzeiros), Para atender as despesas provenientes da
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execucão do convênio celebrado entre o Esh do c a Fundacão
"Benjamim Guimarães", durante o corrente exercicio.

Os Secretários de Estado dos Negocios de Satde e Assis-
tência e das Financas assim o tenharn entendido c façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 9 de
juiho de 1951.

JUSCELINO KUDITSCJIEK DE OLIVEIRA

Mario Hugo Ladeira
José Maria Alkmirn

*

DECRETO N.' 3.588, DE 9 DE JULHO DE 1951

Abre a Secretaria de Satde e Assisléncia o crédito especial de
Cr8 1.000.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade
corn a autorizacSo que ihe foi concedida pelo artigo 5.' da Lel.
n.° 672, de 22 de novembro de 1950, resolve abrir a Secretaria
de Sañde e Assistência o crédito especial de Cr8 1.000.000,00
(urn milhão de cruzeiros), Para atender, no corrente exercicio,
As despesas decorrentes do convênio celebrado corn o Instituto
"Borges da Costa" (Instituto do Radium).

Os Secre'tários de Estado dos Negócios de Sañde c Assis-
tência e das Financas assim o tenharn entendido e facarn executar.

Dado no Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, 9 de
juiho de 1951.

JuscEi.INo KURITSCHEK DE OLIVEIRA

Mario Hugo Ladeira
José Maria Alkmizn

*

DECRETO N.' 3.589, DE 10 DE JULHO DE 1951

Outor.qa mandalo ao Curso Normal Regional "Nossa Senhora das
Gracas", de Areado, para minislrar o ensino normal do 1.' ciclo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuicbes legais, nos têrrnos do artigo 2.' do Decreto-lei Federal
n.0 8.530, de 2-1-946 (Lei Orgânica do Ensino Normal) e de con-
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formidade corn o § 1. 9, art. 4." do Decreto-lei Estadual n." 1.873,
de 28-10-946, resolve outorgar mandato no Curso Normal Regional
"Nossa Senhora das Graças", de Areado, para ministrar 0 ensino
normal de 1." ciclo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de juiho de
1951.

JUSCEUNO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens

*

DECRETO N." 3.590, DE 13 DE JULHO DE 1951

Dectara feriado o dia 14 de julho de 1951

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no usa de suns
atribuicöes e atendendo a praxe que tern sido observada, decreta:

Artigo dnico - E declarado feriado estadual o dia 14 de
juiho de 1951, em hornenagem no 4." aniversário da promulgação
da Constituicão do Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de juiho de
1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEIRA
Antonio Pedro Braga
José Maria Alkmim
Tristão Ferreira da Cunha
Odilon Behrens
José Esleves Rodrigues
Mario Hugo Ladeira

DECRETO N." 3.591, DE 13 DE JULHO DE 1951

Cria urn grupo escolar na cidade de Diamantina

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, resolve, nos têrmos do artigo 4. 9, § 1. 1, da Lei n.° 408,
de 14 de setembro de 1949, criar urn grupo escolar na cidade de
Diamantina.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de juiho de
1951.

JIJSCELXNO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens

*
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DECRETO N." 3.592, BE 13 DE JULHO DE 1951

Estabelece normas para admissdo e promo ção do pessoal da
Réde Mineira de Viacao

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçOes legais e nos têrrnos do artigo 41 da Lei n." 147, de
16 de janeiro de 1948, decreta:

Art. 1." - 0 Departamento de Pessoal da Rêde Mineira
de Viacao organizará, ate 31 de marco e 30 de setembro de cada
ano, rernetendo-a, diretamente no Diretor, Chefes de Departamento,
Chefes de Divisäo e demais Chefes de Serviço, uma relação dos
empregados, por categoria e classe, discriminando o tempo de
servico lIquido na classe e o na Estrada, bern como a assiduidade
cm servicos ordinários e extraordinários.

§ 1." - Essa relação deverá ser organizada tendo-se em
vista as vagas existentes, isto e, serão relacionados apenas Os

empregados da classe inferior a em que houver vaga.
§ 2." - A assiduidade será representada pela relacão entre

0 námero de dias de comparecimento e o mimero de clias de
trabaiho, nao se contando como falta as ausências dos ferroviárioS
dadas por motivo de férias e nos casos previstos no artigo 5.9 da
Lei n." 147, dc 16 de janeiro de 1948.

§ 3.' - Ao encaminhar essa relação, o Departamento de
Pessoal indicarã, na de marco, as vagas verificadas no segundo
semestre do ano anterior e, na de setembro, as verificadas no
primeiro semestre do ano em curso.

§ 4." - No corrente ano, será organizada em juiho a relação
referente no mês de marco, sendo consideradas as vagas e feita
a contagem do tempo de servico na Estrada e na classe ate 31
de dezembro de 1950.

Art. 2." - Os Chefes de Servico, de posse dos elementos
constantes do artigo anterior, organizarão listas de caráter infor-
inativo, indicando Os empregados seus subordinados que facam
jus a promocãO por merecimento e que possuarn Os seguintes requi-
sitos: dedicacão no trabaiho, exação no cumprimcnto do dever,
aptidão para o cargo, eficiência e probidade.

§ 1.0 - Os Chefes de Serviço enviarão no Diretor as refe-
ridas listas ate 30 de abril e 31 de outubro, sendo enviada ate
20 de agosto a relacäo mencionada no § 49 do artigo anterior.

§ 2.' - As listas serão organizadas corn três nomes para
cada vaga de promoção por merecimento, e nas classes interme-
diárias so a êles concorrem os candidatos que ocuparem as dois
primeiros tercos de antiguidade de classe.

§ 3•0 - 0 Diretor remeterá essas listas a Comissão Pari'tária.
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Art. 3•o - A ComissSo Paritãria será constitulda de sei
membros, dos quais três representantes cia Administraçso, nornea-
dos pelo Diretor, e três eleitos pelos empregados, além de urn
Presjcicnte de livre nomeac5o. do Diretor e scm direito de vo'to.

1. - Ilaverá igual niimero (IC suplentes, que funcionarSo
quanclo convocados pelo Presidente nas ausências, faltas c impe-
dimentos dos efetivos.

2.' - A Comissijo Paritária, a vista dos dados prescritos,
organizará, em ordem alfabética, lista trIplice dos emregados a
serem prornovidos por merecirnento, bern como lista dos que
tenharn direito a promoçiio por antiguidade, na ordem desta, en-
viando-as ao Diretor, ate 20 de maio e 20 de novembro, sendo
W 5 (Ic setembro a referente ao primeiro semestre de 1951, e
dentro (le dcz dias o Diretor submeterá as listas ao Governador
do Estado para as promoçôes de sua alçada, on ainda, dentro dêsse
periodo, fará as prornoçöes dos (Ilaristas.

§ 3.' - A Comiss5o Paritãria devcrá reunir-se nos dias e
horas estabelecidos pelo Diretor, sendo lavrada ala das reuniôe3
pelo empregado que o Diretor designar para servir como Secretirio.

§ 41 o inembro da Comissiio n5o poderá votar nos casos
em quc for interessado pessoalmcnte, on sejam interessados seus
pais. filhos, irmSos, netos, sobrinhos, cônjuge, sôgro, genro e
curihados, durante o cunhadio.

§ 5• \Terjfjcan(Jose o impedimento previsto no parágrafo
anterior, será convocado o suplcnte para a apreciação do caso
em que tiver ocorri(Io o impediniento.

§ 6.' - A inclusijo em urna lista de merecimento n5o con-
fere ao einprcgado o direito de permanecer em lista ao se organizar
outra.

Art. 4.' - Para o padrSo J, inicial (la carreira de Auxiliares-
Adm i nistrativos, seräo nomeados concorrcntes hahilitados em con-
curso de titulos e provas, servidores da liCde Mineira de Viac5o.

§ 1.' - 0 padr5o J, inicial da carreira de Auxiliarcs .
-Técnicos, será preenchido por concurso de titulos e provas, de

livre inscriçSo, atendidas as exigCncias do Conseiho de Engenharia.
§ 2.' - Ao padrSo J, de Oficiais, de carreira de Escritório,

sômente poderSo ser proniovidos Os escriturários letra I.
§ 3.' - Ao padrijo I, dc Mestre dc Oficinas, concorrerão os

Chefes de Turma, mediante concurso de titulos e provas.
§ 4•0 - Os lugares de Chefes de Turma XVIII scrão preenchi-

dos por Artifices, mediante concurso de tItulos e provas.
§ 5.' - 0 cargo de Mestre de Linha será preenchido por con-

curso de provas, dntre Os feitores.
§ 6.' - 0 cargo inicial de condutor será preenchido por

concurso de provas, entre empregados da RCde.
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Art. 5.' - 0 Diretor expedirá instruçöes de serviço estabe-
lecendo as normas dos concursos e provas de habilitação de que
trata o art. 2.' da Lei n.' 147, (Ic 16-1-1948, e fixando os prazos
em que se realizarSo as inscricOes C provas, Os quais nSo poderão
ser inferiores a trinla (has para iiiscriçiio C sessenta dias para inicio
das provas, sendo os respectivos e(Iitius publicados no "Minas
Gerais", dando-se aviso dessa puhlica4;5o ao pessoal, por meio de
circular telegráfica.

I
§ 1.9 - Os editais prescreverSo quc o candidato deveril:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter idacle minima (Ic 18 anos conipictos, a data do encer-

rarnento (la inscricSo c maxima de 35 anos, a data da abertura
da inscricSo;

c) apresentar prova dc que está em din corn suas obri-
gaçöes inilitares;

(1) submeter-se, perante o Servico Sanitãrio da flêde, a
prova de sanidade e capacidacic fisica, quc terá poi , fun verificar
se o candidto n5o apresenta (locncas transinissiveis, alteracOes
orgSnicas on funcionais dos diversos aparcihos e sisteinas, bern
comb contra indicacao para o exercicio da funço, por anomalia
morfológica on funcional;

c) apresen'tar atestado de idoneidade moral, passado pela
Policia, com firma reconhecida;

f) exibir a carteira profissional ou diploma, quando se
tratar de cargo tCcnico.

§ 2.' - A satisfacSo das condicSes enumeradas nos itens
a, b, e e f do § anterior, deverá ser comprovada no ato da inscricibo,
mediante a apresentac5o de documcntos hñbcis, que poderão ser
desde logo restituidos, após a devida anotacao cm ficha, quando
no houver ddvida quanto a sun autenticidade.

Art. 6.' - Nos concursos (le tItulos C provas, aqueles terão
o peso (sete) e es1as o peso 3 (trCs).

Art. 7.' - Este decreto revoga o de n.9 3.524, dc 8 (Ic janeiro
de 1951, entrando em vigor na data de sua publicacSo.

Art. 8.' - Revogarn-se as disposicCes em contrCrio.

PalCcio da Liherdade, em Belo Horizonte, 13 (Ic julho
de 1951.

JUSCELINO KVBITSCIIEK DE OLIVEIRA

José Estéves Rodrigues

*
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DECRETO N.' 3.593, DE 13 DE JULHO DE 1951

Declara impresclndluel o cargo de Consultor Juridico da Secre-
(aria de Saáde e Assisténcia, inlegrante do Quadro Especial
do Deparlamerito Juridico do Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buiçes que ihe confere o art. 33, do Decreto-lei fl.9 2.131, de 2 de
juiho de 1947, decreta:

Art. 1.0 - Para os efeitos do art. 33 do Decreto-lei n. 9 2.131,
de 2 de juiho de 1947, fica declarada imprescindjvel a manutenção
do cargo de Consultor Juridico da Secretaria de Sadde e Assistência,
integrante do Quadro Especial do Departamento Jurldico do Estado
e que vagou corn a exoneraçSo, a pedido, do respectivo titular
bacharel Tancredo Martins Junior.

Art. 2.' - Revogam-se as disposiçoes em contrário, entrando
êste decreto em vigor na data de sua publicaçao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de juiho
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEI1u,
Antonio Pedro Braga
Mario Hugo Ladeira

*
DECRETO N.' 3.594, DE 18 DE JULHO DE 1951

Abre crédilo especial de Cr8 21.600,00 d Secretaria do interior.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicâo que Ihe foi conferida pelo art. 5•9 da Lei n. 9 545, de 15 de
dezembro de 1949, resolve abrir urn crédito especial de Cr$
21.600,00 (vinte e urn mil seiscentos cruzeiros) a Secretaria do
Interior, para ocorrer ao pagarnento de pessoal assalariado da
Escola de Policia "Rafael Magalhães", no corrente ano, admitido
de acôrdo corn o disposto na lei acima referida.

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das
Financas assim o tenham entendido e facarn executar.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de julho de 1951.

JuscELiNo KUBITSCHEK flu OLIVEIRA
AntOnio Pedro Braga
José Maria Alkinim
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DECRETO N.' 3.595, DE 31 DE JULHO DE 1951

Trans forma em Grupo Escolar as Escolas Reunidas "Joaquim
Nabuco", de Divinópolis

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, resolve, nos têrmos da alinea "g" do artigo 4.' da
Lei n.° 408, de 14 de setembro de 1949, transformar em Grupo
Escolar as* Escolas Reunidas "Joaquim Nabuco", de Divinópolis,
dando-ihe a mesma denominacão.

Palácio do Govêrno, em Divinópolis, 31 de juiho de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEIu

Odilon Behrens
*

DECRETO N.' 3.596, DE 6 DE AGOSTO DE 1951

Fixa data para inslalacäo da comarca de Francisco Sd

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de atri-
buicão que ihe confere o art. 6.' do Decreto-lei n.° 1.630, de 15
de janeiro de 1946, e considerando que foram cumpridas pela
Municipalidade de Francisco Sá as exigências constantes dos arts.
39, § 2. 9, e 4.9, § 4.0 do citado decreto-lei, mediante doacão ao
Estado de prédios para Forum e para Prisão Püblica e Quartel do
destacemento policial, remodelados de acôrdo corn plantas aprovadas
pela Secretaria da Viaçao e Obras Pñblicas,

Decreta:

Art. 1.' - Fica marcado o dia 23 de agosto do corrente
ano para instalação da comarca de Francisco Sá, criada pela Lei
n.9 336, de 27 de dezembro de 1948.

Art. 2.' - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicacão, revogadas as disposicöes em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridadcs a quem o conheci-
mento e execucão dêste decreto pertencer, que o cumpram e facam
cumprir, tao inteiramente como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de agôsto de 1951.

JUSCELINO KUBITSCISEK DE 0LIvErn.

AntOnio Pedro Braga
*	 *
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DECRETO N.° 3.597, DE 16 DE AGOSTO DE 1951

Modifica dispositivos do Regularnenlo baixado corn o Decreto
ii.' 2.612, de 3 de marco de 1948

0 Govornador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçoes logais, docreta:

Art. 1.' - 0 art. 10 do Regularnento da Caixa Benoficente
da Policia Militar, aprovado corn o Decreto fl.9 2.612, do 3 de marco
do 1948, passa a tor a seguinto redaçSo:

"Art. 10 - A contribuiçao do sócio se constitui do jóia e
niensalidado.

§ 1.' - A jóia, pagávol monsalmente e scm intcrrupçSo no
decurso dos três primeiros anos, será equivalonte a trinta e scis
dias do vencilnento quo o contribuinte ostivcr percebendo na data
de sua admissSo ao quadro social.

§ 2.' - A monsalidaclo sorá corrospondonte a importAncia de
urn dia do vencimontos do contribuinte c paga mensalinontc, onquanto
for sOcio.

§ 3.' - E facultado no sócio pagar adiantadarnente de uma
sO vez a ifl1portãncia corrcspondente ao valor integral da contri-
buiçSo rolativa a três anos, para quo os bcnoficiários tenharn direito
desde logo aos benoficios rogularnontarcs.

§ 4.' - Ao socio admitido na forma do n.' 2 do art. 5.' se
estonde idêntica faculdade, (losde quo coinprovo plena capacidade
fisica peranto a Junta do Inspeçao do SaOdo da Policia Militar."

Art. 2.' - 0 ompréstirno hipotecário a que so rofero o artigo
64 do inesmo Regulamento poderá ser concedido ate o quintuplo
dos vencirnontos anuais do ca(la socio, nSo podendo oxceder de
cento e oitenta mil cruzeiros para os sócios ate o pôsto de capitão
e de duzeiitos e quaronta mil cruzoiros para os oficiais superioros.

Art. 3.' - 0 presento decreto ontrará em vigor na data de
sua puhlicação, revogadas as disposiçOes em contrário.

Palácio da Libordade, Belo Horizonte, 16 de agôsto 1e 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK Du Ouvmnt
AntOnio Pedro Braga
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L DECRETO N.' 3.598, DE 17 DE AGOSTO DE 1951

Aprova con/as relalivas a des pesos a regularizar da Prefeilura
Municipal de Lagoa da Praia.

0 Governador do Estado do Minas Gerais, no uso do suas atri-
buiçocs logais e nos tCrmos do artigo 5.' do Decreto-lei ii.' 2.135,
e 5 dc juiho do 1947, resolve aprovar as contas do entSo Profeito

Municipal do Lagoa da Prata, relativas a (lespesas a regularizar rea-
lizadas na sua gestSo, duranto o periodo do 12-6-40 a 12-3-44, na
irnportLmncia de Cr 13.548,00 por so liaver verificado qUo tais (los-
pesas, foitas no intorCsse do MunicIpio, cstão comprovadas pela do-
cumentação aprcsontada.

PalOcio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 do agOsto de 1951.

JoscuLINo KUBITSCIIrK DE OLIVEIRA
AntOnio Pedro Braga

*
DECRETO N.' 3.599, DE 17 DE AGOSTO DE 1951

Aprova contas relalivas a despesas a regularizar da Prefeilura
Municipal de Lagoa do Praia

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso do suas atri-
buicoes legais o nos tCrrnos do artigo 59 do Decreto-lei n.' 2.135,
do 5 do juiho de 1947, resolve aprovar as contas do cotSo Prefeito
Municipal do Lagoa da Prata, relativas a despesas a icgularizar rca-
lizadas na sua gcstSo, durante o periodo (Ic 23-3-44 a 20-11-45, na
importância do Cr 15.701,20 por so haver vorificado quo tais des-
posas, feitas no interêsse do MunicIpio, estSo comprovadas pela do-
cumentac5o apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 do agOsto do 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE Ouvaa.
AntOnio Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.600, DE 17 DE AGOSTO DE 1951

Aprova conlas relativus a despesos a rcqiilarizar da Prefeilura
Municipal dc Lagoa do Praia

0 Governador do Estado do Minas Gerais, no uso (10 suas atri-
*	 buiçOes legais e nos tCrmos do artigo 5.' do Docroto-lei n.' 2.135,
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de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Lagoa da Prata, relativas a despesas a regularizar rea-
lizadas na sua gestSo, durante o perIodo de 23 de abril a 22 de no-
vernbro de 1947, na irnportância de Cr8 76.325,40 por se haver ye-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse do Munic!pio, estão
comprovadas pela documentacao apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de agôsto de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N.' 3.601, DE 21 DE AGOSTO DE 1951

Abre a Assembléia Legislativa o crédito especial de
Cr8 170.115,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade
corn o art. 3.' da ResolucSo n.' 23, de 1.' de agôsto de 1951, da
Assernbléia Legislativa do Estado, resolve abrir urn crédito especial
de Cr8 170.115,00 (cento e setenta mil cento e quinze cruzeiros)
para atender As despesas corn a aquisicSo de urn automóvel e refor-
ma de alto-falantes do referido órgão, conforme o disposto nos ar-
tigos 1.9 e 2.' da mesma resolucao.

0 Secretário de Estado dos Negócios das Financas assim o
tenha entendido e faca executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de agôsto de
1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Financas.
*

DECRETO N.' 3.602, DE 21 DE AGOSTO DE 1951

Abre a Secretaria do Interior o crédito supleinentar
de Cr$ 5.861.880,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buico que The foi conferida pelo artigo 4.9, da Lei ndmero 609, de
1.' de setembro de 1950, resolve abrir a Secretaria do Interior o
crédito suplernentar de Cr8 5. 861.880,00 (cinco milhöes oitocentos
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C sessenta e urn mil oitocentos e oitenta cruzeiros), as seguintes
verbas do orcamento vigente:

Cr8
164-06-8010 ................	 200.000,00
165-06-8010 ................	 500.000,00
165-41-8013 ................	 20.000,00
170-64-8094 ................	 150.000,00

173-06-8070 ................ 	 10.000,00
188-07-8240 ................ 	 300. 000,00

189-41-8243 ................	 2.500.000,00
190-13-8241 ................	 47.700,00

191-13-8271 ................ 	 87.500,00
192-06-8240 ................	 30.000,00

192-13-8241
	

595. 200,00

195-12-8291 ................	 62.280,00

198-13-8291 ................	 109.200,00
200-07-8210 ................	 250.000,00

200-79-8214 ................	 1.000.000,00

5.861.880,00

Os Secretários de Estado dos NegOcios do Interior e das Fi.
nancas assim o tenham entendido e facam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de agôsto de
1951.

JUSCELINO KURITSCIJEK DE OLIVEIRA

AntOnio Pedro Braga
(idilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Financas.
*

DECRETO N.' 3.603, DE 21 DE AGOSTO DE 1951

Abre a Seciietaria da Agricultura, IndOsiria, Comérci,o e Traballao
o crédilo suplemenlar de Cr8 4.411.600,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicao que ihe foi conferida pelo artigo 4. 9, da Lei n.' 609, de
1.' de setembro de 1950, resolve abrir urn crédi'[o suplernentar de

Id



-
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Cr$ 4.411.600,00 (quatro milhöes quatrocentos e onze mil e seia-
centos cruzeiros), a diversas verbas (to orçarnento vigente da Se-
cretaria da Agricultura, Inddstria, Comércio e Trabaiho, come
segue:

Cr$

227-06-8570 ..................45.600,00
233-57-8594 ..................3.000.000,00
234-13-8571 ..................294.000,00
235-13-8571 ..................600.000,00
241-13-8511 ..................472.000,00

79

DECRETO N. 9 3.605, DE 21 DE AGOSTO BE 1951

Abre ao Deparlamento de Compras e Fiscalizaçöo o crédito
suplernentar de Cr$ 22.304.300,00

O Governador do Estado de Mines Gerais, usando da atri-
buicSo que ihe foi conferida pelo art. 4•0 da Lei n.0 609, de 1.0 de
setembro de 1950, resolve abrir ao Departarnento de Coinpras e
Fiscalizacão o crédito suplementar de Cr$ 22.304.30000 (vinte e
dois milhöes trezentos e quatro mil e trezentos cruzeiros), as
seguintes verbas do orçamento vigentc:

4. 411. 600,00

Os Secretérios de Estado dos Negócios da Agricultura, Ind('s-
tria, Comércio e Trabaiho e das Financas, assim o teuham ente..-
dido e facam executar.

Palácio da Liherdade, em Belo Horizonte, 21 de agôsto de 1951.

JUSCEI,(No KUBITSCJTEK DE OuvEIrl&
Trisldo Ferreira da Cunha
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Financas.

*

DECRETO N.° 3.604, DE 21 BE AGOSTO BE 1951

V
Abre a Secre (aria da Via(-do e Obras Pdblicas o crédito suplemenhzr

de Cr$ 300.000,00, a verba 276-22-8292

O Governador do Estado dc Minas Gerais, usando da atri-
buic5o que ]he foi conferida pelo artigo 4.' da Lei n.° 609, de 1.
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), a verba 276-22-8292
Material para Construcio de EdifIcios Pdblicos, da Secretaria da
Viacio e Ohms Pdblicas, para conclusäo do Edificio do Institute
de Medicina Legal.

Os Secretarios de Estado dos Negócios da Viacão e Obrar.
PiThlicas e das Finanças assim o tenhim entendido e facam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de agôsto de 1951.

JUSCELINO KuBITscIIEK DE OLIVEIRA
Es!êves Rodrigues

T?lirens, respondendo pelo expediente da Secretarla
das Financas.

021-25-8073 ..................
024-37-8073 ..................
028-26-8043 ..................
029-26-8093 ..................
030-26-8093 ..................
032-25-8203 ..................
035-25-8253 ..................

•	 035-26-8253 ..................
038-25-8243 ..................
038-26-8243 ..................
038-67-8244 ..................
040-25-8013 ..................
046-26-8013 ..................
047-25-8243 ..................
047-29-8243 ..................
047-39-8243 ..................
047-41-8243 ..................
047-67-8244 ..................
048-25-8243 ..................
048-67-8244 ..................
049-25-8273 ..................
049-39-8273 ..................
049-41-8273 ..................
049-67-8274 ...................
050-25-8243 ..................
050-27-8243 ..................
051-21-8262 ..................
051-27-8263 ..................
053-25-8293 ..................
054-25-8273 ..................
054-32-8273 ..............-
054-37-8273 ..................
056-25-8243 ..................

Cr$

15. 000,00
1. 500,00
9.000,00

43.500,00
32.500,00
18.000,00
30.000,00

5. 000,00
90. 000,00
33. 000,00
17.000,00
10.000,00

250. 000,00
15.000,00
1.000,00

25. 000,00
200. 000,00
24.500,00
10.000,00
24.000,00
10.000,00

100.000,00
80.000,00
36.000,00
85.000,00

500.000,00
28. 800,00

240. 000,00
5. 000,00
6. 000,00
5. 000,00
8. 000,00

230. 000,00
*
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057-25-8243
057-41-8243 ..................
058-41-8253 ...................
059-25-8213 ..................
059-26-8213 ..................
059-27-8213 ..................
059-29-8213 ..................
059-67-8214 ..................
060-25-8213 ..................
060-27-8213 ..................
060-67-8214 ..................
062-29-8293 ..................
062-37-8293 ..................
063-26-8293 ..................
063-37-8293 ..................
064-25-8293 ..................
064-29-8293 ..................
064-37-8293 ..................
064-41-8293 ..................
065-37-8293 ..................
065-41-8293 ..................
066-25-8293 ..................
066-2ti-b293 ..................
066-29-8293 ..................
066-37-8293 ..................
066-39-8293 ..................
066-41-8293 ..................
093-25-8043 ..................
093-26-8043 ..................
094-25-8073 ..................
094-26-8073 ..................
094-37-8073 ..................
094-67-8074 ..................
095-26-8073 ..................
096-25-8573 ..................
096-26-8573 ..................
096-67-8574 ..................
097-25-8523 ..................
097-26-8523 ..................
097-28-8523 ..................
097-67-8524 ..................
098-25-8513 ..................
098-26-8513 ..................
098-28-8513 ..................
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100-26-8323 ..................
101-25-8323 ..................
101-29-8323 ..................
102-41-8323 ..................
103-26-8323 ...................
103-41-8323 ..................
104-25-832' ..................
104_A 1-8323 ..................
105-25-8323 ...................
105-37-8323 ..................
105418323	 .....

105-67-8324 ..................
100-41-8323 ..................
14-2-R5 93 ..................
115258573

116-07 8574 ..................

22-7 qq33

1Y ?'''3 ..................
123-(7-8334 ..................
0l0j'6 8070 ..................
01-('.5 M71 ..................

06'-20 qfl43

072-20. 8093 ..................
072-67..S)94 ..................
073-20-8123 ..................
074-'6-8093 ..................
078'7-8573 ......... ..........
078-37-8573 ..................
031-25-8123 ..................

090-33-8693 ..................
090-37-8693 ..................
090-67-8694 ...................
092-78-8884 ..................
126-25-8403 ..................
127-25-8403 ..................
131-39-8413 ..................
132-39-8413 ..................
132-41-8413 .	 . ................
135-32-8413 ..................
135-41-8413 ..................
142-28-8413 ..................

Cr$

5.000,00
500.000,00

50.000,00
10.000,00

400.000,00
7.000.000,00

460.000,00
130.000,00
40. 000,00

100. 000,00
3. 000,00
4.000,00
2.000,00
2. 000,00

10.500,00
35.000,00

3. 000,00
20.000,00

NO. 000,00
3. 800,00

50.000,00
13.000,00

1. 500,00
4.000,00
8. 000,00
9. 000,00

220.000,00
5. 000,00
5. 000,00

15.000,00
60.000,00
30.000,00

113.000,00
23. 000,00

6. 000,00
10.000,00
17.000,00

170.000,00
24.000,00

300.000,00
5. 000,00

260.000,00
29. 500,00

150.000,00

Cr$

2. 000,00
12.000,00
18.000,00
50.000,00

1. 500,00
70. 000,00

3. 000,00
146.000,00

10.000,00
37. 000,00
90. 000,00
48.000,00
10.000,00

25. 000,00
20.000,00
24.000 00
80.0(10.00
3.000.00

12.500,00
38.N1 00

120. 000.00
23(;.('()() 00

2(1.000.00
2.0(10.00

67. 000,00
12.000,00

140. 000.00
20. 000,00
6.000,00

150.000,00
8. 000,00

10. 000,00
5.000.000,00

30.000,00
41 .000,00

720.000,00
20. 000,00
20. 000,00

450.000,00
120.000,00
60.000,00

8. 000,00
50.000,00

7. 000,00
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Cr$

30.000,00
54.000,00
50.000,00
80. 000,00
17.000,00
8. 000,00

200.000,00
300. 000,00

10.000,00
100. 000,00

10.000,00
3. 000,00

150.000,00
25.000,00
66. 000,00
10. 000.00
7.200,00

10.000,00
23.000,00
24. 000,00
16.000,00

22.304.300,00
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de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros) as verbas
abaixo do Departamento de Compras e Fiscalização:

Cr$

040-25-013 ................50.000,00
040-37-013 ................500.000,00

350.000,00

0 Secretário de Estado dos Negócios das Financas assim o
Lenha entendido e faca executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de agôsto
de 1951.

JIJSCELINO KUuITSCIIEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Sccretaria

das Financas.

*
DECRETO N.' 3.607, DE 23 DE AGOSTO DE 1951

Declara de ulilidade pziblica o terreno para arnpliacao do Grupo
Escolar "Helena Pena"
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142-32-8413
142-37-8413 ..................
143-41-8413 ..................
143-67-8414 ..................
144-67-8414 ..................
145-37-8413 ..................
14 1-4 1-8413 ..................
148-41-8413 ..................
150-25-8413 ..................
151-41-8413 ..................
152-25-8413 ..................
152-37-8413 ..................
152-41-8413 ..................
155-25-8433 ..................
155-29-8433 ..................
157-41-8323 ..................
157-67-8324 ..................
158-41-8323 ..................
159-25-8043 ..................
160-37-8073 ..................
160-67-8074 ..................

0 Secretário de Estado dos Negocios das Finanças assim o
tenha entendido e faca executar.

Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de agôst,
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretari
das Financas.

*

DECRETO N.° 3.606, DE 21 DE AGOSTO DE 1951

Abre ao Depaz'tarnento de Corn pros o crédito suplernentar
de Cr$ 350.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atrz-
huiçâo que ihe foi conferida pelo artigo 4.' da Lei n.' 609, de 1'

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no exercicio de
silas atribuiçSes, e de conformidade corn o disposto no art. 6.'
do Decreto-lei Federal n.9 3.365, de 21 de junho de 1941,

Decreta:

Art. 1. - Para efeito de ser desapropriado, fica também
cleclarada a utilidade pdblica do lote n.' 24, do quarteirão 29,
antigo B, da Vila Maria Brasilina, corn a area, limites e confron-
tacoes da respectiva planta aprovada pela Prefeitura desta Capital,
pertencente a JoSo Granato, a fim de ser o aludido imóvel aprovei-
tado para ampliacSo do Grupo Escolar "Helena Pena" tornando-se
destarte ao mesmo extensivos Os efeitos do Decreto ii.' 2.969, de
21 de dezembro de 1948.

Art. 2.' - 0 presente decreto entrará em vigor na data de
sna publicaçao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de agôsto de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEmA
José Esleves Rodrigues
Odilon Behrens

*
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DECRETO N.9 3.608, DE 24 DE AGOSTO DE 1951

Faz modificaces na Comissào Estadual de Preps e contém outras
providéncias

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri -
buicôes legais e tendo em vista a delcgacão que ihe foi' conferida
pelo Ministro do Trabaiho, Indñstria e Cornércio,

DECRETA:

Art. 1. - A Comissão Estadual de Precos (C. E. P.), criada
nos têrmos do Decreto-lei Federal n. 0 9.125, de 4 de abril de 1946,
se comporá de 15 inembros norneados pelo Govcrnador do Estado
e dernissIveis "ad-nutuin":

a) 1 representante do Govêrno do Estado;
b) I representante do Ministério do Trabaiho, Indiistria e Ca-

rnércio;
c) I representante da Prefeitura Municipal dc Belo Horizonte;
(1)  I representante da Fazenda Eotadua'
e) I representante do Serviço (IC Transportes;
f ) 5 representantes de atividades produtoras;
g) 5 representalites dos consum(Iores.

1. -- I-laveri quatro supielites dos rncinbros relacionados
nas alineas "f" e "g", (lois par eada grupo, Os quais mediante
convocaciio do Presidente, substituirSo as efetivos em suas faltas e
impedimeritos.

§ 2.1 - Dcntre Os membros, o Governador do Estado escolherá
o Presidente c o Vice-Prcsidentc da C. E. P.

§ 30 A escollia dos representantes relacionados nas all-
neas "f" e "g" e no § 1., rccairá cm componentes dc listas orga-
nizadas pelos órgSos de classe, prefercntemcntc os sindicais.

§ 49 - Se as listas a que se refere 0 paragrafo anterior naG
forem apresentadas no prazo de 10 dias a partir da vacância, as no-
meaçöes serSo feitas livrcrnentc pclo Govêrno do Estado.

Art. 2. - Ao Presidente, alérn das atribuiçöes dc direcäo,
que constarão do regimento interno, compete:

a) Representar a Comissão perante o Govêrno e quaisquer
outros órgãos ou entidades;

b) resolver as casos de urgência ou força-maior, avocando a
sua decisão imediata os assuntos de alçada da C.E.P., encami-
nhando suas resoluçöcs ao conhecimento da mesma;

c) nomear as membros das Comissöes Municipais, segundG
indicacão dos Prefeitos em lista triplice para cada representacãO.

Art. 3•9 - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presi-
dente em suas faiths e impedimentos.

Art. 4.9 - A C.E.P. terá:

a) Secretaria Geral;
b) Assessoria Técnico-Econômica;
c) Assessoria Juridica;
d) Serviço de FiscalizaçSo e Estatistica.

Art. 5.' - Os funcionários necessários serão designados pelo
Governador do Estado.

Art. 6.' - As Comissöes Municipais de Preços, órgãos
auxiliares da C.E.P., funcionarSo nas sedes dos municipios e se
comporilo de no minimo cinco c no máximo de sete membros, mdi-
cadas em lista triplice para cada representacSo pelos Prefeitos
Municipais.

Art. 7.' - flaverá na Capital do Estado uma Comissão
Municipal de Precos, que funcionará nos têrmos do artigo 4.' da
Portqri n.' 43-P, de 5 de junho de 1951, baixada pelo Presidente
da C.C.P.

Art. 8.' - Silo Presidentes natos dos C.M.P. os Prefeitos
Municipais.

Art. 9.' - A Cornisso Estadual de Preços continuarã a
se reeer pelo atual regimento interno, ate que a C.C.P. aprove
o novo, elaborado de acôrdo corn as ñltimas normas estabelecidas
pelo seu Presidente.

Art. 10 - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposicôes em contrário.

Palácio da Liherdade, em Belo Horizonte, 24 de agôsto
de 1951.

.JUSCELINO KIJBITSCHEK DE Or.IvEntt

Tristdo Ferreira da Cunha

*

DECRETO N.' 3.609, DE 24 DE AGOSTO DE 1951

Dccb-zra dc utilidade páb!ica o Clube dos Oficiais da Policia
Mili(ar do Eslado de Mines Gerais, sedeado nesta Capital

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuiçöes e tendo em vista o disposlo na Lei n.' 187, de 23 de
agôsto (Ic 1948, resolve declarar de utilidade pul)Iica a Clube dos
Oficiais da Poiicia Militar do Estado de Minas Gerais, sociedade
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civil, corn sede nesta Capital, destinada, entre outros fins, a
estreitar os lacos de solidariedade e uniao entre a oficialidade d*
Policia Militar e suas familias.

Assim o tenham entendido as autoridades a quem o conhe-
cirnento e execucSo déste decreto pertencer, para que o cumpram
e facam cumprir, tao inteiramente corno nêle se contém.

Paiácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de agôsto d.
1951.

JuscELINo KIJflITSCHEK DE OLIVEIRA

Anidnio Pedro Braga
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de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar de
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhOes de cruzeiros) as verhas ahaixo
do oreniento da Secretaria da Agricultura, Indüstria, Comércio
e Trabaiho:

Cr$
226-79-8074 ..............5.000.000,00
229-28-8513	 3.000.000,00

8.000.000,008.000.000,00

Os Sccretirios de Estado dos Negócios da Agricultura, In-
diistria, Cornércio e Trahaiho e das Fiflaflcas assirn o tenham
entendido e facarn executar.

*

DECRETO N.° 3.610, DE 8 DE SETEMBRO DE 1951

Abe a Secrelaria das Financas o crédito especial de
Cr$ 400.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade
corn o disposto na Lei fl.0 612, de 2 dc setembro de 1950, revi-
gorada para o corrente exercIcio pela Lei n.° 709, de 16 de
agôsto prOximo-passado, resolve abrir urn crédito especial de Cr$
400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para atender as despesas
corn a aquisicão de urn terreno, destinado a construçao do edificio
para o funcionamento da Escola Normal Oficial de Uberaba.

0 Secretário de Estado dos Negocios das Financas assim 0
tenha entendido e faca executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de setembro
de 1951.

JUSCELINO KUBXTSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens, respondefido pelo expediente da Secretaria
das Finafl.s.

*

DECRETO N.0 3.611, DE 8 DE SETEMBRO DE 1951

Abre crédito suplementar de Cr$ 8.000.000,00 a diversas verbas
da Secretaria da Agricullura, Iridástria, Comércio e Trabaiho

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri
buic5o que ihe foi conferida pelo art. 4•0 da Lei n. 0 609, de 1.'

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de setembro
e 1951.

JUSCELINO KuRITSCITrIC BE Oi.ivrnnA
Tristdo Ferreira da Cunha
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria
das Finanças.

/	 *

DECRETO N.° 3.12, DE 8 DE SETEMBRO DE 1951

Abre a Secrelaria da Via cáo e Obras Pdblicas o crédito especial de
Cr$ 800. 000,00

0 Governador do Estaclo de Minas Gerais, de conforrnidade
corn o clisposto na Lei n. 0 612, de 2 de setembro (Ic 1950, revigorada
para 0 corrente exercicio pela Lei n.0 709, (IC 16 (IC agôsto p.
passado, resolve abrir urn crédito especial de Cr$ 800.000,00 (oito-
centos mil cruzeiros), para ocorrer as despesas corn a construção
da Escola Normal Oficial de Uberaba.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Viacio e Obra
Psiblicas e das Financas assirn o tenharn entendido e facam cxc-
cutar.

Palácio da Liberdade, ern Belo Horizonte, 8 de setembro
de 1951.

JUSCELINO KUB!TSCHEK BE OLIVEIRA
José Esteves Rodrigues
Oclilon Behrens, respondendo pelo expedientc da Secre-
taria das Finanças.

*
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1	 DECRETO N.0 3.613, DE 8 DE SETEMBRO DE 1951

Abre a diversas verbas do Deparlamenlo Juridico o crédito
suplerneniw' de Cr$ 156.000,00

o Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade
corn a autorização que ihe foi conferida pelo artigo 4•0 da Lei n.'
609, de 1. de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suple-
mentar de Cr$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil cruzeiros),
As seguintes verbas do Departamento JurIdico:

Cr$
004-06-8070 ................31 .000,00
004-09-8070 ................90.000,00
004-48-8074 ................35.000,00

156.000,00

0 Secretário das Financas assim o tenha entendido e faca
executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de setembro
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEiRA

Odilon Behrens, resporidendo pelo expediente da Secre-
taria das Finanças.

*
DECRETO N.9 3.614, DE 8 DE SETEMBRO DE 1951

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Frutal

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuicöes legais e nos têrmos do art. 5. 9 do Decreto-lei n. 9 2.135,
de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do entho Prefeito
Municipal de Frutal, relativas a despesas a regularizar realizadas
na sua gestiio, durante o perlodo de 26 de marco de 1945 a 9 de
abril de 1946, na importhncia de Cr$ 3.030,00, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no inlcrêsse do municipio,
estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de setembro
de 1951.

JUSCELINO KURITSCHEK DE 0LrvEInt

Antonio Pedro Braga

DECRETO N.' 3.615, DE 10 DE SETEMBRO DE 1951

Abre a diversas verbas da Secrelaria das Finanças o crédilo
su plementar de Cr$ 9.666.500,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da afri-
buiçSo que Ihe foi conferida pelo artigo 4 , 9 da Lei n.9 609, de 1.'
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar de
Cr$ 9.666.500,00 (nove milhöes, seiscentos e sessenta e seis mu
e quinhentos cruzeiros), as verbas abaixo da Secretaria das Financas:

Cr$

203-37-8093 ................ 	 150.000,00
203-64-8094 ................	 150.000,00
203-65-8094 ................	 300.000,00
203-46-8984 ................ 	 2. 750. 000,00
204-07-8094 ................	 1.800.000,00
204-14-8961 .................. 	 2. 000. 000,00
206-03-8910 ................ 	 459. 000,00
206-64-8114 ................	 150.000,00
206-07-8120 ................	 30.000,00
206-64-8124 ................	 20. 000,00
206-06-8131 ................	 100.000,00
208-06-8090 ................	 13.500,00
209-07-8570 ................ 	 50.000,00
209-64-8574 ................	 60. 000,00
209-67-8574 ................	 6. 000,00
209-79-8574 ................	 200.000,00
209-65-8574 ................ 	 350. 000,(O
210-07-8130 ................	 60.000,00
210-63-8134 ................	 8.000,00
210-64-8134 ................	 5.000,00
210-79-8134 ................ 	 70.000,00
222-06-8690 ................ 	 300.000,00
222-65-8694 ................ 	 550.000,00
222-79-8694 ................ 	 85.000,00

9.666.500,00
*
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0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim
o tenha entendido e faca executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de setembro
de 1951.

JIJSCELINO KUBLTSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon B.ehrens, respondendo pelo expediente da Secretaria
das Financas.

*

DECRETO N." 3.616, DE 10 DE SETEMBRO DE 1951

Abre a diversas verbas do Secretaria do Interior o crédilo
supleinentar de Cr$ 2.206.000,00

192-63-8244

192-64-8244 ................
192-80-8244 ................

193-63-8264 ................
193-64-8264 ................

193-67-8264 ................
193-80-8264 ................
194-64-8254 ................

195-64-8294 ................

196-64-8274 ................
197-64-8244 ................

Cr$

3.000,00
40.000,00

450.000,00

3. 000,00
6. 000,00

3. 000,00
10.000,00
3.000,00

5. 000,00

3. 000,00
15.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que ihe foi conferida pelo artigo 4." da Lei n." 609, de
1." de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 2.206.000,00 (dois rnilhöes, duzentos e seis mil cruzeiros) as
verbas abaixo do orcarnento vigente da Secretaria do Interior.

Cr$

167-07-8010 ................80.000,00
170-06-8090 ................45.000,00
170-79-8094 ................140.000,00
183-63-8204 ................10.000,00
183-64-8204 ................160.000,00
183-80-8204 ................15.000,00
184-06-8250 ................25.000,00
184-63-8254 ................4.000,00
184-64-8254 ................18.000,00
184-80-8254 ................15.000,00
185-63-8274 ................ 2.000,00
185-64-8274 .................3.000,00
187-64-8274 ................15.000,00
188-63-8244 ................3.000,00
188-64-8244 ................ 20.000,00
188-67-8244 ................10.000,00
188-07-8240 ................500.000,00
189-43-8244 ................350.000,00
189-64-8244 ................80.000,00
189-67-8244 ................40.000,00
190-39-8243 ................ 20.000,00
190-64-8244 ................10.000,00
191-64-8274 .................100.000,00

2.206.000,00

Os Secretñrios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e facarn executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de setembro
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIB.A

Antonio Pedro Braga

Odilon Behr-ens, respondendo pelo cxpcdiente da Secretarid
das Financas.

*

DECRETO N." 3.617, DE 14 DE SETEMBRO DE 1951

Abre crédilo suplernentar de Cr$ 100.000,00 a verba 14-12-8071,
do Deparlamento Gcogrdfico

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicSo que Ihe foi conferida pelo artigo 4." da Lei n." 609, de 1."
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar de
çrs 100.000,00 (cern mil cruzeiros) a verba 14-12-8071 - Pessoal
Extranurnerário do orçamento vigente do Departarnento Geográfico.
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Os Secretários de Estado dos Negócios da Viaco e Obrai
Püblicas e das Financas assim o tenham entendido e facam executar.

Dado no Palicio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de setembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
José Esleves Rodrigues
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secre-
taria das Finanças.

*

DECRETO N." 3.618, DE 15 DE SETEMBRO DE 1951

Aprova conlas relativos a des pesos a regularizar da Prefeitura
Municipal de Barra Longa

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atrihuiçoes legais e nos têrmos do artigo 5•9 do Decreto-lei n.'
2.135, de 5 de juiho de 1947, resolve aprovar as contas do entäo
Prefeito Municipal do Barra Longa, relativas a despesas a regu-
larizar realizadas na sua gestio, durante o perlodo de 1946, na
importhncia de Cr$ 5.000,00, por so haver verificado quo tais
despesas, feitas no interêsse do municIpio, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de setembro
de 1951.

JIJSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N." 3.619, DE 15 DE SETEMBRO DE 1951

Aprova con (as relotivas a des pesos a reqularizar da Prefeilura
Municipal de Barra Longa

0 Governador do Estado do Minas Gerais, no uso de suas
atrihuiqocs legais e nos têrmos do artigo 5." do Decreto-lei fl.'

2.135, de 5 do juiho do 1947, resolve aprovar as contas do entSo
Prefeito Municipal do Barra Longa, relativas a despesas a regula-
rizar realizadas na sua gest5o, durante o periodo de 1945, na

—93--

importância de Cr$ 1 .000,00 por so haver verificado que tais
despesas, feitas no interêssc do municipio, estão comprovadas pela
documentacäo apresontada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro de
1951.

JuscELINo KUBITScITEIC DE OLIvEut&
AntOnio Pedro Braga

*

DECRETO N." 3.620, DE 18 DE SETEMBRO DE 1951

Cria urn Grupo Escolar no cidade de Bainbul, corn a de,iominação
de "Dr. AntOnio TOrres"

0 Governador do Estado do Minas Gerais, usando de suas
atribuiqöes, resolve, nos têrrnos do artgo 4•9, § 1." cIa Lei fl. 9 408,
de 14 (Ic setembro (10 1949, ci-iar urn Grupo K'coIar n:i cidade de
Bambul, o qual tcrã a clenorninaqao do "Dr. Antonio Tôrres".

Palácio da Liberdade, Belo Florizonte, 18 de setembro do
1951.

JUSCELINO KUBITscIIEK D11 Ouvimtt
Odilon Behrens

*

DECRETO N.° 3.621, DE 2 DE OUTUI3RO DE 10,51

Abre ao PalOcio do Govérno o crédilo suplemcnlar
de Cr$ 30.000,00

0 Governador (10 Estado do Minas Gerais, usando (Ia atri-
buicão que ihe foi conferida polo artigo 4. 9 , da Lei ntimero 609,
de 1." (Ic setembro do 1950, resolve abrir urn crédito supleinentar
de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), a verba 001-63-8024
Despesas Postais, Telcgráficas c Telefônicas, do orçarnento vigente
do Palácio do Govêrno.

0 Secretário do Estado dos Negócios das Financas assim o
tenha entendido e faca executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 do outubro
do 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens, respondendo polo expediente da Secretaria

das Financas.
*
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DECRETO N.° 3.622, DE 2 DE OUTUBRO DE 1951

Abre a Secretaria do Interior o Crédilo suplernenlar
de Cr$ 1.740.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiçSo que ]he foi conferida pelo art. 4. cia Lei nómcro 609, dc'
1.9 de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 1.740.00000 (urn rnilh5o setecentos e quarenta mil crnzeros),
As verbas abaixo, do orçamento vigente da Secretaria do Interior:

Cr8

183-79-8204 ...................1.500.000,00
184-07-8250 ..................180.000,00
192-80-8244 ..................60.000,00

1.740.000,00

Os Secretérios de Estado dos Negócios do Interior e du
Finanças assim o tenharn entendido e facam executar.

Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de outubrs
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCT-IEK DE OLIVEIRA

Antonio Pedro Braga

Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretari.
das Finanças.

*

DECRETO N.9 3.623, DE 2 DE OUTUBRO DE 1951

Abre a S.ecretaria dos Finanças o crédilo suplementar
de Cr8 200.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiço que ihe foi conferida pelo art. 4•9 da Lei nüinero 609 de
1.9 de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar do
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), a verba 203-75-8924
Restituiçoes e IndenizacOes, do orcamento vigente da Secretaria
das Finauças.
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0 Secretãrio de Estado dos Negócios das Finanças assim o
tenha entendido e faca executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de outubro de
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEnIA
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria
das Financas.

*

/	 DECRETO N.° 3.624, DE 2 DE OUTUBRO DE 1951

.4bre a Secretaria da Agricultura, Indàslria, Comércio e Trabaiho
o crédito suplemenlar de Cr$ 3.697.226,40

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicäo que ihe fol conferida pelo artigo 49 da Lei n. 9 609, de 1.'
de se'tembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de Cr8
3.697.226,40 (três milhöes seiscentos e noventa e sete mu, duzentos
e vinte e seis cruzeiros e quarenta centavos), as verbas abaixo,
da Secretaria da Agricultura, Inddstria, Comércio e Trabaiho:

Cl-s
225-07-8070 ................143.143,20
226-06-8070 .................150.000,00
226-07-8070 ................30.000,00
227-07-8570 ................105.782,40
228-07-8520 ................990.580,40
229-13-8511 ................30.000,00
230-10-8540 ................30.000,00
231-07-8320 ................95.378,40
231-13-8321 ................276.000,00
235-07-8570 ................15.000,00
238-07-8500 ................98.000,00
241-07-8500 ................977.342,00
241-13-8511 ................456.000,00
241.57-8514 ................300.000,00

3.697.226,40

TA
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Os Secretários de Estado dos Negocios da Agricultura, In-

dñstria, Comércio e Trabaiho e das Finanças assirn o tenharn en-
tendido e facam executar.

Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de outubro de
1951.

JtJSCELINO KUBITScHEI( DE OLIvEIn

Trisldo Ferreira da Cunha
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secre-

cretaria das Finanças.

*
t

$	 DECRETO N. 3.625, DE 2 DE OUTUBRODE 1951

Abie a Secrelaria da Educação o crédilo suplerneritar de
Cr$ 4.000.000,00

0 Govcrnador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que Ihe foj conferjda pelo art. 4•9 da Lei n. 609, (Ic 1.9 de
seternbro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de Cr$
4.000.000,00 (quatro rnilhöcs de cruzeiros), a verba 251-09-8070
- Abono Familiar - da Secretaria da Educacño.

Os Secrctarios (IC Estado dos Ncgócios da Educação c das Fi-
nancas assirn o tenharn entendido e façam executar.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 2 de outubro de
1951.

.JUSCELIN0 KUBTTSCHEK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
Odilori Behrens, respondendo pelo expediente da Secre-

taria das Fivanças.

U
	 *

11
	

DECRETO N.° 3.626, DE 2 DE OUTUBRO DE 1951

Abre a Secretaria da Via câo c Obras Páblicas o crédito suplemen-
tar de Cr$ 8.400,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que Ilie foi conferida pelo art. 4.9 da Lei n.° 609, de 1. 9 de
setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de Cr$

8.400,00 (oito mil e quatrocentos cruzeiros), a verba 277-06-8890,
do orcamento vigente da Secretaria da Viacão c Obras Pñblicas.

Os Secretários de Estado dos Negocios da Viaço e Obras P4-
blicas e das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

1951. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de outubro do

JUSCELINO KUBTTSCTTEK DE OLIVEIRA

José Es/eves Rodrigues

Odilon Behrens, respondendo pelo expcdiente da Secreta-
na das Finanças.

*

DECRETO N.° 3.627, DE 2 DE OUTUBRO DE 1951

Abre a Secretaria dc SaMe e AssistCncia o crédito suplezneiztar de
Cr$ 75.000,00

0 Governaclor do Estado de Minas Gerais, usan(Io da atrihul-
çio que the foi conferida pelo art. 40 (Ia Lei n. 9 609, (IC 1.0 (le
setembro (Ic 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar de Cr$
75.000,00 (sctenta e cinco mil cruzeiros), as verhas abaixo, do or-
çamento vigente da Secretaria de Saiide e Assistência:

Cr$
256-06-8040 ..................35.000,00
258-08-8070 ..................20.000,00
269-13-8431 ..................20.000,00

75.000,00

Os Secretários de Estado dos Negócios de Sai'tde c Assis.
tência e this Finanças assim o tenham entendido c facam executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de outubro d.
1951.

JuscETJNo KUBITSCHEK DE OUVEIRA

Mario Hugo Ladeira

Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria
das Financas.

*



kmmmd	 I
_1	 —98-

DECRETO N.° 3.628, DE 2 DE OUTUBRO DE 1951

Abie ao Deparlamenlo de Compras e Fiscalizacão o crédito
suplementar de Cr8 156.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiciio que ihe foi conferida pelo artigo 4•Q da Lei n. 609, de 1.0

de seteinbro de 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar de
Cr$ 156.000,00 (cento e cinqüenta e seis mil cruzeiros), as verbas
abaixo, a cargo do Departarnento de Compras e Fiscalizaçâo:

Cr$
046-26-8013 ................110.000,00
106-28-8323 ................8.000,00
1 0 6- 2 0 -9123 ................1 .700,00
10641-8323 ................36.300,00k

156.000,00

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim o
tenha entendido e faca executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de outubro de
1951.

JUSCELINO KUBiTSCHEK DE Ouvurn
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.
*

DECRETO N." 3.629, BE 12 DE OUTUBRO BE 1951

Trans forma em Grupo Escolar as Escolas Reunidas de itanhomi,
corn a denominaçdo especial de "Humberto de Campos"

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçôes, resolve, nos têrmos da alInea "g" do artigo 4." da Lei
n." 408, de 14 de setembro de 1949, transformar em Grupo Escolar
as Escolas Reunidas de Itanhomi, corn a denominaçao especial
de "Humberto de Campos".

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de outubro de 1951.

.TUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIIIA
Odilon Behrens

*
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DECRETO N.° 3.630, DE3 DE OUTUBRO BE 1951

..4prova contas rclalivas a despesas a regularizar da PrefeUura
Municipal de Estréla do Sizi

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atrihujcoes legais e nos têrmos do artigo 5." do Decreto-lei fl.°
2.135, de 5 de juiho (Ic 1947, resolve aprovar as contas do então
Prefeito Municipal de Estrbla do Sul, relativas a despesas a regu-
larizar realizadas na sua gestSo, durante o periodo de 15 de
dezembro de 1942 a 16 de setembro de 1946, na importância de
Cr8 179.395,40, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse do municipio, cstSo comprovadas pela documentacão
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de outubro de
1951.

JuscEliNo KUBJTSCHEK DE OLsvErn&
Antonio Pedro Braga

*

DECRETO N.° 3.631, BE 26 BE OUTUBRO DE 1951

Reconliece o senhor José Bronco Jó.nior corno Vice-COnsul
HonorOrfo de Portugal, em Carangola

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo em vista
o OfIcio de 30 de agôsto de 1951, em que o Senhor Ministro das
Relacoes Exteriores comunicou haver sido concedido, em data de
8 do mesmo mês, o "exequatur" do Govêrno Brasileiro a nomeacão
do Senhor José Branco Junior para o cargo de Vice-Consul
Honorário de Portugal, em Carangola, resolve reconhecê-lo nesse
earãter.

PalOcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de outubro de
1951.

JuscuLINo KUBXTSCHEK DE 0LIvEIa
AntOnio Pedro Braga

/
DECRETO N." 3.632, DE	 DE OUTUBRO DE 1951

Abre crédilo suplernenlar de Cr$ 150.000,00 a verba 118-258-07,
do orçarnento vigenle da Secretaria dc Saáde e Assisténcia

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que lhe foi conferida pelo artigo 4." da Lei n.° 609, de
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1.0 de setembro de 1950, resolvebrir urn crédito suplementar de
Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta ii cruzeiros), a verba 118-258-07
- diárias e ajuda de custo - do orçarnento vigente da Secretaria
de Saüde e Assistência.

Os Secretãrios de Estado dos Negócios de Saüde e Assi-
tência e das Financas assim o tenharn entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de outubro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIEA
Mario Hugo Ladeira
José Maria Atkrnim

DECRETO N. 9 3.633 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre ao Departamento de Corn pras e Fiscalização o crédito
suplcrnenlar de Cr$ 1.436.013,30

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que ihe foi conferida pelo art. 4. 9 da Lei n.° 609, de i
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplenientar de
Cr$ 1 .436.013,30 (urn rnilh5o, quatrocentos e trinta e seis mil e treze
cruzeiros e trinta centavos), as verbas abaixo, do Departarnento
de Compras e Fiscalizacão.

Cr$
Departarnento de Pronto Socorro:

049-21-8272 ..................	 610.000,00
049-32-8273 ..................	 101.239,00
049-39-8273 ..................	 353.274,30
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0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim 0
tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1951.

JIJSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEIIu

Antonio Pedro Braga
José Maria Alkrnirn

*

'DECRETO N.° 3.634 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secrelaria da Via çâo e Obras Pz',bllcas o crédito
suplernentar de Cr$ 1.750.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que ihe foi conferida pelo art. 4•9, da Lei n.° 609, de 1.
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar de Cr$
1.750.000,00 (urn milhão, setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), as
verbas abaixo do orçamento vigente da Secretaria da Viacão e
Obras PCiblicas:

Cr$

276-07-8870 - Diárias e Ajuda de Custo	 300.000,00
276-50-8874 - Custeio da Cidade Industrial .. 	 1.250.000,00

276-07-8890 - Diárias e Ajuda de Custo 	 200.000,00

1.750.000,00

Policia Militar:	 Os Secretários de Estado dos Negócios da Viaciio e Obras
059-21-8212 ..................	 313.500,00

	
PCihlicas e das Finanças assim o tenham entendido e facam cxecutar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1951.

065-19-8292 ..................14.000,00
065-21-8292 ..................6.000,00	 JUSCELINO KUBJTSCHEIC DE OLIVEIRA
065-37-8293 ..................8.000,00	

José Esléves Rodrigues065-41-8293 ..................30.000,00
José Maria Alkinim

1.436.013,30

Escola de Ref orma "Antónlo Carlos":

*
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DECRETO N. Q 3.635 DE 0 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secrelaria de Sazde e Assiténcia o crédilo especial
de Cr$ 5.350.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de acôrdo corn o
disposto no art. 2. 9 da Resolucäo n.9 27 de 10 de outubro do corrcnte
ano, da Assernbléia Legislativa do Estado, resolve alirir urn crédito
especial de Cr$ 5.350.000,00 (cinco milhöes, trezentos e cinqüenta
mil cruzeiros), a Secre'taria de Sathic e Assistência, para atender as
despcsas corn a execucão de servicos de sañdc, saneamento, assistência
e pesquisas correlatas nas regiöes dos rios So Francisco e Doce,
no Estado de 1\Iinas Gerais, no corrente cxercicio, de conforrni-
dade corn o convCnio celebrado entre o Estado e o Govêrno da
Unio.

Os Secretários de Estado dos Negócios de Saüde e Assistência
e das Financas assiin o tenharn entendido e facam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, ern Belo Horizonte, aos 9
de novembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

Mario Hugo Ladeira
José Maria Alkmim

*

DECRETO N. 3.636 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secretaria de Saiide e Assisténcio o crédik
de Cr$ 4.000.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de acôrdo corn o
disposto no art. 2. 1 da Ilcsoluc5o fl. 9 25, de 21 de setembro p.
passado, da Assernbléia Legislativa do Estado, resolve abrir urn
crédito especial de Cr8 4.000.000,00 (quatro milhöes de cruzeiros), a
Secretaria de Sañde e Assistência, para atender as despesas corn
a execucäo de serviços de combate a malaria e a doenca de
Chagas, no corrcnte exercIcio, de conforinidade corn Os convênios
assinados entre o Estado c o Govêrno da UniSo.

Os Secretários de Estado dos Negócios de Saiide e Assistência
e das Finaucas asisin o tenharn entendido c facarn executar.

Dado no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 9 de
novernbro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCITEK DE OLIVEIRA
MOno Hugo Lade ira
José Maria Alkrnirn
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DECRETO N9. 3.637, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1951

Aprova coritas relativas a despesas a regularLzar (Ia Prefeilura
Municipal dc Teixeiras

0 Governador do Estado (IC Minas Gerais, no uso de suas
atribuicöes legais e nos têrmos (10 artigo 5. 1 do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho dc 1947, resolve aprovar as contas do entiio Prefeito Muni-
cipal de Teixeiras, relativas a despesas a regularizar, realizadas na
sua gestSo, durante o periodo (Ic 1947, na irnportância (IC Cr8
18.439,10, por se haver verificado quc 'tais despesas, feitas no
interésse do MunicIpio, estSo comprovadas pela documentacão
apresentacla.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de novembro
de 1951.

.JUSCELINO KUBITSCHEK DR OIAvEIRA
AntOnio Pedro Braga

*

DECHETO N.° 3.638, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1951

Cria urn Grupo Escolan no cidade de Sete Lagoas, corn a denomt-
Jzacão especial de "Dr. Iilisses Vasconcelos"

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usan(Io de suas
atribuicöes, resolve, nos têrrnos (10 artigo 4•0, § 1.9da Lei n.° 408,
dc 14 (Ic setembro de 1949, criar urn Grupo Escolar na cidade de
Sete Lagoas, coni a denorninaciio especial de "Dr. Ulisses Vasconcelos".

Palácio da Liberdade, ern Bela Horizonte, 14 de novembro
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEn1
Odilori Behrens

*

DECRETO N.' 3.639, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1951

Cnia, corn a denorninacdo de "Coronet Francisco do Silva Maia",
urn Grupo Escolan 110 povoado de Toledos, disinito da cidade
de Passos

0 Governador do Estado (IC Minas Gerais, usando das atri-
buiçoes quc lhe sSo conferidas pela Lei n.° 408, de 14 de seteinbro

*
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de 1949 e atendendo a que no povoado de Toledos, distrito da
cidade de Passos, foi construido, corn auxillo do Govêrno Federal,
nos têrrnos do convênio celebrado entre a União e o Estado, nip
prédio para funcionarnento de Grupo Escolar Rural, resolve criar
urn estabelecimento dessa natureza naquela localidade, corn a deno-
minação de "Coronel Francisco da Silva Maia".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 d novembro
de 1951.

JUSCELINO KUBLTSCHEK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
*

DECRETO N. 3.640, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secrelaria do Interior o crédito szzplenienlar de Cr$ 239.200,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que ihe foi conferida pelo art. 4•9 da Lei n.*609, de 1.9 de
setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar de Cr$
239.200,00 (duzentos e trinta e nove mil e duzentos cruzeiros),
as verbas abaixo do orcamento vigente da Secretaria (10 Interior:
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DECRETO N.° 3.641, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

/	 Abre a Secrelaria do interior o crédilo supleznentar
de Cr$ 2.037.907,60

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que Ihe foi conferida pelo art. 4. 9 da Lei n.° 609, de 1.'
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de Cr$
2.037.907,60 (dois milhöes, trinta e sete mu, novecentos e sete cru-
zeiros e sessenta centavos), suplementar as verbas abaixo do orca-
mento vigente da Secretaia do Interior:

Cr$

165-03-8010 ................132.806,60

165-11-8013 ................30.000,00
170-72-8094 ................1.650.000,00

- 191-64-8274 ................125.101,00
193-12-8261 ................100.000,00

2. 037 . 907,60

170-79-8094 - Transportes ..............
183-06-8200 Gratificaçôes ..............
184-08-8250 - Adicionais ..............
187-06-8270 - Gratificaçoes ..............
190-13-8241 - Pessoal Extranumerário ........
191-13-8271 - Pessoal Extranumerário ........
195-13-8219 - Pessoal Extranumcrário ........

	

198-13-8291	 Pessoal Extranurnerário ........

Cr$

150.000,00
12.000,00
6. 000,00

12.000,00
9.600,00

25.600,00
9. 600,00

14.400,00

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das
Finanças assim o tenharn entendido e facarn executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

.JuscEI.INo KuBITscI-IEIC DE OLIvErnt

AntOnio Pedro Braga

José Maria Allcmim

239.200,00

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das
Finanças, assim o tenham enteridido e facam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizon(e, aos 22 de
novembro de 1951.

Jt'SCELINO !<UI3TTSCITEK DE OLIVEIBA

Antonio Pedro Braga
José Maria Alkrnim

*

*

DECRETO N.' 3.642, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre oo Paldcio do Govérno o crédito suplemenlar de
Cr$ 62.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buic5o cjue Ilic fol conferida pelo arligo 4.' (Ia Lei n° 609, de 1
de setembro (Ic 1950, resolve alirir urn crédito suplcrnentar de Cr$
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62. 000,00 (sessenta e dois mil cruzeiros), As verbas abaixo do
Palacio do Govêrno:

Cr$
001-06-8020 ..................45.000,00
001-63-8024 ..................10.000,00
001-67-8024 ..................2.000,00
001-79-8024 ..................5.000,00

62.000,00

o Sccretário de Estado dos Negócios dos Finanças assiifl o
tenhia entendido e faca executar.

Dado no Paiácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 22 d
novenibro de 1951.

JUSCELIN() KUBITSCIIEK DE OLIvErnt
José Maria Alkmim

*

DECFIETO N.9 3.643, DE 22 DE NOVEMBIIO DE 1951

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização a crédito
suplementar de Cr$ 4.358.803,00

o Governaclor do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiciio que ihe foi conferida pelo artigo 41 da Lei n. 9 609, de 1.'
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de Cr$
4 .358.803,00 (quatro rnilhöcs, trezentos e cinqüenta e oito mil,
otocentos e trés cruzeiros), as verbas abaixo do Departamento
de Compras e FiscalizacSo:

Deptr1ainento de Registro de Estrangeiros 	 Cr$
052-19-8252 ..............72.600,00

Policia Militar

059-17-8212 ..............2.395.575,00
09-27-8213 ..............1.179.360,00

Conladoria Geral do Eslado
070-19-8072 ..............546.268,00

,o de Assisténcia Medico-Social

39-19-8422 ..............165.000,00

4.358.803,00
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0 Secretário de Estado dos Ncgócios das Finanças assim 0
tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

JUSCELINO KUJ(ITSCHEK DE 0LIvIin.

José Maria Alkinim

DECRETO N.° 3.644, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre ao Departainento de Adzninislração Geral o crCdilo
supleinenlar de Cr$ 48.000,00

0 Governador do Estado (IC Minas Gerais, usando da atri-
buicSo que ihe foi conferida pelo artigo 4.' do Lei n.° 609, (Ic 1.
de setembro dc 1950, resolve abrir urn crédito suplememitar de
Cr$ 4811 00,00 (quarenta e oito nfll cruzeiros), As verbas abaixo
do orcarnento vigente do Departarnento de AdniinistraçSo Geral:

Cr$
006-06-8070 - GratificaçOes ........12.000,00
006-12-8071 - Pessoal extra nurncrário . 	 36.000,00

48.000,00

0 Secretário de Estado dos Negócios dos Financas assim
a tenha enlendido e faça executor.

Dado no Palácio da Ltherthide, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

JUSCELINO KuDITsCIIEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmim

*

DECRETO N.° 3.645, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secretaria da Educacüo o crCdilo suplemenlar de
Cr$ 131.000,00

0 Governador do Estado (IC Minas Gerais, usando do atri-
buicao que ihe foi conferida pelo artigo 4.' do Lei n.' 609, de 1.'
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar do
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Cr$ 131.000,00 (cento e trinta e urn mil cruzeiros), a verba 251-
63-8074 - Despesas postais, telegráficas e telefônicas, do orça-
mento vigente da Secretaria da Educacao.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Educacao e das
Financas assim o tenham entendido e ía cam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEIr. DE OLIVEIRA

Odiloxi Behrens

José Maria Alkmim

*

DECRETO N. 3.646, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Assembléia Legislativa o crédito suplementar de
Cr$ 1.065.589,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de acôrdo corn
o disposto no artigo 1. 0 da Resolução n.9 26, de 27 de setembro
próxirno-passado, resolve abrir urn crédito suplementar de Cr$
1.065.589,00 (urn milhão, sessenta e cinco mu, quinhentos e oitenta
e nove cruzeiros), as verbas abaixo, do orcamento vigente da
Assemblêia Legislativa do Estado:

Cr$

102-07-8000 - Diárias e ajuda de custo .. .. .. 	 781.400,00

102-03-6000 - Pessoal efetivo ............284.189,00

1.065.589,00

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim
o tenha entendido e faca executar.

Daclo no Pahicio da Liherdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

JUSCELINO KuBITscIIEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmirn
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DECRETO N.° 3.647, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secrelaria da Educa cáo o crédito suplemenlar de
Cr$ 547.200,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que ihe foi conferida pelo artigo 4•9 da Lei n.' 609, de
1.0 de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$547.200,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos cru-
zeiros), as verbas abaixo, do orçarnento vigente da Secretaria da
Educacao:

Cr$
251-79-8074 ................30.000,00
252-06-8300 ................7.200,00
252-72-8304 ................500.000,00
253-79-8334 ................10.000,00

547.200,00

Os Secretários de Estado dos Negócios da Educacao e das
Finanças assim o tenharn entendido e facarn executar.

Dado no Palácio da Liherdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEIRA
Odilon Behrens
José Maria Alkmim

*

DECRETO N. 9 3.648, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secretaria das Finanças .o crédito suplementar de
Cr$ 345.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiçao• que ]he foi conferida pelo artigo 49 da Lei n.° 609, de
1.0 de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), as
verbas abaixo, do orcarnento vigente da Secretaria das Finanças:

Cr$

206-64-8114 ................240.000,00
206-67-8120 ................55.000,00
222-79-8694 ................50.000,00

345. 000,00
*
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0 Secretário de Estado dos Negócios das Financas assim
o tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

JUSCELINO KuBITsCHEK OE OLIVrRA
José Maria Alkinini
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1.0 de setembrr de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 86.000,00 (oitenta e seis mil cruzeiros). as verhas abaixo do
orçarnento vigente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais:

Cr$

003-43-8074 ................	 66.000,00
003-65-8074 ................	 20.000,00

86. 000,00

4	 DECRETO N. 3.649, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre ao Departamenlo Juridico do Estado de Minas Gerais o
crédUo suplemenlar de Cr$ 60.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que lhe foi conferida pelo artigo 4•9 da Lei n.9 609, de
1.0 de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), as verbas abaixo do orca-
mento vigente do Departamento JurIdico do Estado de Minas
Gerais:

Cr$

004-06-8070 - Gratificacöes ..............30.000,00
004-48-8074 - Causas da Fazenda ..........30.000,00

60.000,00

0 Secretário de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e faca executar.

Darlo no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK na 0LIvEh1t
José Maria Alkmim

*

DECRETO N.° 3.650, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o crédito
suplementar de Cr$ 86.000,00

0 Secretário de Estado dos Negócios das Financas assim o tenha
entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEI( DE OLIVEIRA

José Maria Alkmim

*

t/ DECRETO N. 3.651, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secre(aria das Finanças o crédito suplernentar de
Cr$ 1.346.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que ihe foi conferida pelo artigo 4.' da Lei n.' 609, de
1.0 de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 1.346.000,00 (urn milhão e trezentos e quarenta e seis mil.
cruzeiros), as verbas abaixo, do orcamento vigente da Secretaria
das Finanças:

Cr$

203-75-8924 - Restituiçôes e Indenizaçôes	 300.000,00
203-46-8984 - Auxilios, subvençöes e contribuiçôes 	 1.000.000,00
214-07-8120 - Diárias e ajuda de custo 	 36.000,00
222-08-8690 - Adicionais ................10.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
	 1.346.000,00

buicão que lhe foi conferida pelo artigo 4•9 da Lei n.0 609, de
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0 Secretário de Estado dos Negócios das Financas assim 0
tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Ltherdade, em Belo Horizonte, aos 22 do
novembro de 1951.

JUSCELINO KUBJTSCHEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmlm

*

DECEETO N.9 3.652, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

Cria urn grupo escolar rural no disirito de Santana da Vargem,
rnunicipio de Trés Pontas

0 Governador do Estado do Minas Gerais, usando das atri-
buiçães que Ihe são conferidas pela Lei n.° 408, de 14 de setembro
do 1949 e atendendo a que no distrito dc Santana da Vargem, mu-
nicIpio de Três Pontas, foi construldo, corn auxIlio do Govêrno
Federal, nos têrmos do convênio celebrado entre a União e o Estado,
urn prédio para funcionarnento de grupo escolar rural, resolve criar
urn estabelecimento dessa natureza naquela localidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 do novembro
de 1951.

JUSCELINO KUHITSCUEK DR OLIvEIRA

Odilon Behrens

*

DECRETO N.9 3.653, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre a Secrelaria da Agricullura, Jndáslria, Comércio e Trahaiho
o crédilo especial de Cr$ 400.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade
corn o disposto na Resoluçao n.' 24, de 21 da seternbro P. passado,
da Assernbléia Legislativa do Estado, resolve abrir urn crédito espe-
cial de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) a Secretaria
da Agricultura, Indñstria, Comércio e Trabaiho, para atender à
despesas corn a instalaçao de uma Escola de Iniciação Agricola,
no municipio de São João Evangelista, de acôrdo corn o convénio
celebrado entre o Estado e o Govêrno da União.
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Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indó-
tria, Comércio e Trabaiho e das Financas assirn o tenliam enten-
dido e facarn executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de novembro
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCJIEIC DE OLIVEIRA

Tristdo Ferreira da Cunha

José Maria Alkrnirn

*

DECRETO N.° 3.654, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

Revoga o Decreto n.' 3.552, de 8 de marco de 1951

0 Governador de Estado de Minas Gerais, usando de silas
atribuicOes legais, decreta:

Art. 1. - Fica revogado o Decreto n. 11 3.552, de 8 de
marco (Ic 1951.

Art. 2. - Este decreto entrarA cin vigor na data da sun
publicacäo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. 24 de novembro
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCUEK DR OLiVEIRA

Tristdo Ferreira da Cunha

*

DECRETO N.9 3.655, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1951

Dá nova denorninação a estabelecirnento de ensino siluado em
Ilanhandu

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buicöes que ihe confere o artigo 51, n. 9 II, da Constituicão, decreta:

Art. 1. - A Escola Normal "Fernando Costa", dc Itanhandu,
passa a denorninar-se Escola Normal e Ginásio "Coracäo Euraris-
tico".

kmmi
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Art. 2. - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposiçoes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de novembro
de 1951.

,JUSCFL1NO KUBXTSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens

*

DECRETO N.° 3.656, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1951

Delermina luto of icial por lrês dias em sinai de pesar pelo fate-
cimento do Dr. Noraidizzo Lima

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçöes e

considerando que o Dr. Noraldino Lima exerceu as altas
funçöes de Interventor no Estado de Minas Gerais e ocupou outros
elevados cargos pdblicos estaduais e federais;

considerando que no exercicio dessas atribuiçoes preston
relevantes serviços ao Estado e a Nacão,

Resolve decretar Into oficial por trés dias, em sinai de pesar
pelo sea falecimento.

Paláeio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de novembro
de 1951.

JU5CELIN0 KUBITSCIIEK DE OLIVEIBA
Antonio Pedro Braga
José Maria Alkmim
Trislão Ferreira da Cunha
José Esteves Rodrigues
Odilon Behrens
WHO Hugo Ladeira

*

DECRETO N.' 3.657, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1951

lnstitui fun Vies isoladas na Tab eta Numérica de Mensalistas da
Secretaria das Finanças

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicôes iegais e nos têrmos dos Arts. 21 a 23, da lei n." 347, de
30 de dezembro de 1948, decreta:
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Art. 1.' - Ficam instituldas, na Tabela Numérica de Men-
alistas da Secretaria das Financas, 100 (cern) funçôes isoladas de

Auxiliar de Fiscalizacão, referência XV.
Art. 2.' - A despesa decorrente da aplicação da Tabela

a que se refere 0 art. 1.' correrá a conta da dotacão 115-206-12
(8.121) do orçamento vigente.

Art. 3.' - Revogam-se as disposicöer cm contrario, entrando
êste decreto em vigor na data de sua pubiicacão.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 30 de novembro

de 1951.

JUSCELINO KuBIT5cITEK DE 0uvnin
José Maria Alkmim

*

/	 DECRETO N.' 3.658, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre d Assembléia Legislaliva do E.clado de Minas Gerais o crédlto
supleinenlar de Cr$ 565.000,00

o Governador do Estado de Minas Gerais, de acôrdo corn a
Resolucão n.' 36, de 6 do corrente, da Assembléla Legislativa do
Estado de Minas Gerais, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 565.000,00 (quinhentoS e sessenta e Cinco mil. cruzeiros) a
verba 002-07-8000 do orcamento vigente da mesma Assembléla.

o Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim 0

tenha entendido e faca executar.

Dado no Palâcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de

dezembro de 1951.

JUSCELINO KUBIT5CISEK DE OLIVEIBA

José Maria Alkmim
*

Ll DECRETO N.' 3.659, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

Itbre d Assembiéia Legislatit'a do Eslado de Minas Gerais, o crêdilo
especial de Cr$ 215.922,60

0 GovernadOr do Estado de Minas Gerais, de acôrdo corn o
disposto nas ResolucöeS 33, 36 e 37, respectivameflte de 3 e 6
orrente, resol-e abrir urn crédito especial do Cr$ 215.9291,61
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(duzentos e quinze mil novecentos e vinte e dois cruzeiros e sessenta
centavos), para ocorrer no pagarnento das seguintes despesas:
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coin 	 gratificacöes e material dos Sanatórios "João Penido",
de Juiz de Fora, e Estadual, de Belo Horizonte.

Cr$

6. 537,10

3.864,20

193.000,00

11.855,30

215. 922,60

Antonio Matias - Diferença de vencimentos durante
o perlodo em que estéve em disponthilidade

José de Castro MourSo - Diferença de vencimentos
durante o perlodo em que estêve em disponi -
bilidade ........................

Serviços cxtraordinãrios prestados pelos funcionários
da Assemb]éia Legislativa ............

Domingos Paulo Goncalves - Difercnça de venci-
mentos durarite o periodo em que estCve em
disponibjijdade ....................

JUSCELINO KunITscncK DE OLIVEIBA

MOno Hugo Ladeira
José Maria Alkmiirz

*

DECRETO N.' 3.661, DE 15 DE DEZEMI3BO DE 1951

Os Secretários de Estado dos Negócios de Saide e Assistência
e das Financas. asim o tenliarn entendido c façarn executar.

Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro
de 1951.

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim o
tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 d
4ezembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkznim

*

DECRETO N.' 3.660, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

Reulgora, para o e,ercIcio de 1952, o Decrelo n.' 3.572, de 15 de
junho de 1951, que abriu a Secretaria de Saáde e Assisténcla
o crédilo especial de Cr$ 11.412.900,20.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade
coin atrihuição que the confere o artigo 7.' da Lei n.' 673, de
22 de novembro de 1950, resolve revigorar, para o exercicio de
1952, o Decreto n.' 3.572, de 15 de junho de 1951, que abriu a
Secretaria de Saüde e Assistência, o crédito especial de Cr$ .......
11.412.900,20 (onze milhOes, quatrocentos e doze mu, novecento3
cruzeiros e vinte centavos), para ocorrer ao pagamento de despesai

Declara de ulilidade páblica, para o fini de desapropniacãO, terr'enos
e benfeitonias situados ein Cambuquira, Municipio do mesmo
Rome.

0 Governador do Estado de Minas Geais, usando das atri-
buicöes que the confere o artigo 6.' do Decreto-lei Federal n.' 3.365,
de 21 de junho de 1941, decreta:

Art. 1.0 - São declarados de utilidade püblica, a tim de serem
desapropriados e adquiridos em juizo ou fora We, Os terrenos e
benfeitorias nCles existentes, encravados no area do Parque (las Aguas
e necessários a proteção dos fontes hidrornincrais (IC Cambuquira,
neste Estado, pertencentes as pessoas abaixo, ou a quern (le direito,
a saber:

a) area medindo aproximadainente 4.173 metros quadrados,
de propriedade do Dr. Orduiiiundi (iomes Ferreira, cujas controls-
taçOcs são as seguintes: ao Norte, Sul e Leste coin do
Estado; ao Oeste corn a Avenida quc circunda o Parque (Las Aguas;

b) area medindo 2.450 metros quadra(los, de propriedade
de Pedro Ciofri, confrontando corn Joaquim Bento, terrenos da Pre-
feitura Municipal e I-LcrmInia Maria de to!;

c) area medindo 660 metros quadrados, (IC propriedade de
Dona Maria Leccio, confrontando 00 Norte coin 	 do Hospital,

no Sul coin 	 BuracSo (terrenos (10 Estado); ao Leste e Oeste corn
terrenos (10 Estado;

(1) area niedindo 79:1,70 metros quadrados, (IC proprietlade
do Dr. Tome Dias dos Santos Brandilo, confrontando a Oestc, nurna
extensão de 27,50 metros, coin a Avenida Floriano Peixoto; 00 Norte,
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numa extensão de 30,50 metros, confrontando corn José Dias Cor-
rêa; a Leste, nurna extensSo de 28,20 metros, confrontando corn
terrenos do Estado; ao Sul, numa extensSo de 30,30 metros, con-
frontando corn terrenos da Praca (IC Esportes Minas Gerais;

e) area medindo 467,35 metros quadrados, dc propriedade
de José Dias Corrêa, confrontando ao Norte corn terrenos do Estado,
nurna extensSo de 30 metros; ao Sul corn terrenos do Dr. Tome
Dias dos Santos Brandão, numa extensSo de 30,50 metros; a Leste
corn terrenos do Estado, numa extensilo de 18,80 metros, a Oeste
corn a Avenida Floriano Peixoto, nurna extensSo de 20,30 metros.

Art. 2.' - E declarada a urgência da dcsapropriaç5o.
Art. 3.' - Revogam-se as disposicOes em contrário, entrando

êste Decreto em vigor na data de sua publicaçao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de dezembra
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
Tristão Ferreira da Cunha
José Maria Alkmim
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DECRETO N.9 3.663, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Barbacena

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de sua
atribuicöes legais e nos têrrnos do artigo 5.' do Dccreto-lei n.' 2.135,
de 5 de jullio de 1947, resolve aprovar as contas do entSo Prefeito
Municipal de Barbacena, relativas a clespesas a regularizar realizadas
na sua gestSo, durante o periodo de 1946, na importSncia de Cr$
183.975,70, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do municipio, estão comprovadas pela docurnentacãO
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de dezernbro de 1951.

JUSCELINO KIJBITSCJIEK DE Oiavurni
Antonio Pedro Braga

*

*	 DECRETO N.' 3.664, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1951

DECRETO N.' 3.662, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1951

Fixa data para inslalaçao da cornarca de Santa Maria do Suacui

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buic5o que Ihe confere o art. 6.' do Decreto-lei n.' 1.630, de 15 de
janeiro de 1946, e considerando que foram cumpridas pela Muni-
cipalidade de Santa Maria do Suacui as exigências constantes dos
arts. 3. 9, § 2,0, e 4.', § 4. 1 , do citado Decreto-lei, rnediante doacao
ao Estado de prédios para forum e para prisSo pñblica e quartel do
destacarnento policial,

Decreta:

Art. 1.0 - Fica marcado o dia 23 de dezembro corrente para
a instalaçSo da comarca de Santa Maria do Suacui, criada pela
Lei n.' 336, de 27 de dezembro (Ic 1948.

Art. 2.'	 Este decreto entrará era vigor na data de sua
publicaçSo, revogadas as disposicöes em contrário.

Palácio da Liherdade, Belo Horizonte, 15 de dezembro de 1951.

JuscEIINo KUBLTSCHEK DE OLIvEIRA
AntOnio Pedro Braga

*

Cria urn Grupo Escolar na cidade de Rio Pomba, sob a denorninacO
de "Padre Manuel de Jesus Maria"

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicOcs, resolve, nos têrmos da Lei n.' 408, dc 14 de seternbro
de 1949, criar urn Grupo Escolar na cida(lc de Rio Pomba e dar ao
mesmo a denominacão de "Padre Manuel de JesusMaria".

Palâcio do Govêrno, em Rio Pomba, aos 19 de dezembro
de 1951.

JUSCELINO KUBXTSCIIEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens

*

DECRETO N.' 3.665, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre ao Departarnento de Compras e Fiscalização o crédito
suplernentar de Cr$ 6.622.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiçSo quc ]he foi confcrida pelo art. 4.', (Ia Lei n.' 609, de 1.'
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplernentar de Cr$
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6.622.000,00 (seis rniihöes, seiscentos e vinte e dois mil cruzeiros),
Is verjjas abaixo, do Departamento de Compras e Fiscalizacao:

Cr$
10.000,00
6. 500,00
9. 500,00

40.000,00
80.000,00
10.000,00
15. 000,00
25. 000,00
20. 000,00
30.000,00
84 .000,00
30.000,00

300. 000,00
34.000,00
12.000,00
30.000,00
3. 000,00

50.000,00
5.276. 000,00

32.000,00
20.000,00
2. 500,00

45. 000,00
10.000,00
6.500,00

30.000,00
200.000,00
100.000,00
46.000,00
45.000,00
20. 000,00

6.622.000,00

0 Secretirio de Estado dos Negócios das Finanças assirn o
tenha entendido e faça executar.

Daclo no PaI(tcjo da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de dezembro de 1951.

JUSCELINO KUIHTSCIJEK DE OLVEIRA
José Maria Alkmim
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DECRETO N.9 3.666, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre a Secrelaria da Agricullw'a, Indzistria, Comércio e Traballzo
o crédito supleinenlar de Cr$ 26.660.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiço que ihe foi conferida pelo artigo 4.', da Lei nimero 609, de
1.' de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr$ 26.660.000,00 (vinte e seis rnilhöes, seiscentos e sessenta mu
cruzeiros), as verbas abaixo do orçamento vigente da Secretaria
da Agricultura, Indüstria, Cornércio e Trabaiho:

Cr$

226-43-8074 ................
	 250. 000,00

226-63-8074 ................
	 60.000,00

226-67-8074 ................
	 50.000,00

226-72-8074 ................
	 100.000,00

226.79-8074 ................
	 5.000.000,00

228-07-8520 ................
	 200. 000,00

228-13-8521 ................
	 100.000,00

229-79-8514 ................
	 40.000,00

230-13-8541 ................
	 25. 000,00

230-57-8544 ................
	 8.000.000,00

231-57-8324 ................
	 100. 000,00

232-07-8560 ................
	 165.000,00

232-79-8564 ................
	 45. 000,00

233-57-8594 ................
	 8.000.000,00

234-57-8574 ................
	 80.000,00

234-07-8570 ................
	 70.000,00

235-07-8570 ................
	 15.000,00

235-57-8574 .................
	 3.500.000,00

236-13-8671 ................
	 25.000,00

224-64-8044 ................
	 30.000,00

241-57-8514 ................
	 500.000,00

242-57-8524 ................
	 300.000,00

249-12-8591 ................
	 5.000,00

26.660.000,00

019-27-8073 ................
029-27-8093 ................
034-27-8203 ................
036-26-8273 ................
043-19-8012 ................
047-25-8243 ................
047-39-8243 ................
049-25-8273 ................
049-26-8273 ................
051-26-8263 ................
056-21-8242 ................
057-37-8243 ................
057-41-8243 ................
059-29-8213 ................
062-39-8293 ................
065-41-8293 ................
067-27-8073 ................
078-37-8573 ................
090-33-8693 ................
094-27-8073 ................
094-37-8073 ................
099-27-8543 ................
104-41-8323 ................
106-41-8323 ................
121-27-8333 ................
143-41-8413 ................
148-41-8413 ................
151-41-8413 ................
152-39-8413 ................
155-29-8433 ................
158-41-8323 ................

*
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DECRETO N. 9 3.668, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre a Secretaria do interior o crédito suplemenlar de '

Cr$ 5.311.886,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
cOo que 11w foi conferida pelo art. 4•9, da Lei n 0 609, de 1.0 do
seternbro (Ic 1950, resolve abrir urn crédito suplenientar de Cr$
5.311.886,00 (cinco milhSes, trezentos e onze mu, oitocentos e
oitcnta e seis eruzeiros), as verbas abaixo da Secretaria do Inte-
rior:

164-06-8010
165-43-8014 ................
168-64-8254 ................
170-09-8090 ................
173-06-8070 ................
176-60-8294 ................
178-12-8071 ................
179-08-8070 ................
179-64-8074 ................
180-03-8210 ................
180-06-8210 .................
184-12-8251 ................
188-43-8244 ................
200-068210 ................
200-07-8210 ................
200-09-8210 ................
200-80-8214 ................

Cr$
200.000,00

60.000,00
10.000,00

500.000,00
1. 000,00

318. 4 70,00
6. 000,00
1. 000,00
1.000,00

91. 300,00
1. 000,00

130.000,00
40.000,00

597.116,00
110. 000,00

3.100-000,00
145.000,00

5. 311. 886,00

-
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Os Secretárjos de Estado dos Negócios da A gricultura, Indü-
tria, Cornérejo e Trabalho e das Financas assim o tenham enten-
dido e facarn executar.

Dado no PalAejo da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 do
dezernljro de 1951.

.JUSCELINO KUBLTSCIIEK DE OLIvEmfi.
Tristdo da Ferreira da Cunha
José Maria A!kmirn

*
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Os Secretários de Estado dos Negócios de Satide e Assis-
tência e das Financas assim o tenham entendido e facain executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 do

dezembro de 1951.

JUSCELIN0 KUBITSCIJEK DE OLIvEIa&

Mario Hugo Ladeira
José Maria Alkmim

*	 I

, /	 DECRETO N.9 3.667, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre a Secretarja de Saide e Assisténcia o crédijo supl.ementar d
Cr$ 6.238.483,80

0 Governacjor do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que Ihe foi conferida pelo art. 4. 9 da Lei n. 9 609, de 1. 9 de
sctenibi'o de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de Cr$
6.238.483,80 (Seis milhSes, (luzentos e trinta e oito mu, quatrocento
e oitenta e três cruzeiros e oitenta centavos), a diversas verbas do
orcamemito vigente da Secretarja de Sadde e Assistência, como segue:

Cr$
256-06-8040 ................5.000,00
256-66.8074 ................10.000,00
258-06-8070 ................90.000,00
258-07-8070 ................150.000,00
258-09-8070 ................30.000,00
258-64-8074 ................30.000,00
258-72-8074 .. .. .. .. .. .. .. .. 	 150.000,00
258-79-8074 ................700.000,00
260-64-8424 ................60.000,00
261-06-8410 ................100.000,00
265-46-8424 .. .. .. .. .. .. .. .. 	 4.526.483,80
266-13-8411 ................85.030,00
268-07-8410 ................100.000,00
268-64-8414 ................20.000,00
268-07-8414 ................100.000,00
268-79-8414................30.000,00
269-13-8431 .................2.000,00
272-47-8324 ................50.000,00

6.238.483,80
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0 Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e facam executar.

Daclo no Palácjo da Liberdade, em Bela Horizonte, aos 17 do
dezembro de 1951.

JUSCELNO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Antonio Pedro Braga
José Maria Alkrnjm

*

	/I)ECRETO	 3.669, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre a Secretaria da Via çao e Obras Ptb1icas o crédilo suplernentar
de Cr8 1.283.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
huição que Ihe foi conferida pelo artigo 4.' da Lei n.° 609, de 1
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar do
Cr$ 1.283.000,00 (urn milhão duzentos e oitenta e três mil cru-
zeiros), a diversas verbas do orcamento vigente da Secretaria da
Viacao e Obras Püblicas, como segue:

Cr8

273-66-8044 ................38.000,00
274-06-8070 ................25.000,00
274-72-8074 ................200.000,00
276-06-8870 ................20.000,00

	

276-34-8873	 1.000.000,00

1.283.000,001.283.000,00

Os Secretárjos de Estado dos Negócios da Viaçao e Obras
PiibTicas e das Finanças assiin o tenharn entendido e facam exe
Cutar.

Dado no Palticio da Liberdade, em Bela Horizonte, aos 17
de dezemjijro de 1951.

JUSCELINO KUBLTSCHEK nu OLIVEIRA
José Esleies Rodrigues

José Maria Alkmirn

*

DECRETO N.' 3.670, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre ao Deparlamento Juridico do Estado de Minas Gerais
o crédilo suplernenlar de Cr8 200.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que ihe foi conferida pelo artigo 4.1 , da Lei n.' 609, de 1.0
de sctcinbro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr8 200.000,00 (duzentos inil cruzeiros), a verba 004-48-8074 -
Causas da Fazenda, do Departamento Juridico do Estado de Minas
Gerais.

0 Secrctário de Estado dos Negócios das Finanças assirn 0
tenha entendido C faca executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Bela Horizonte, aos 17
de dezembro do 1951.

JUSCEIANO KUBJTSCHEK DE OLIvEmA
José Maria Alkmim

*

DECRETO N.' 3.671, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre a Secre.taria dos Finanças o crédito suplerneizlar
do Cr8 20.272.000,00

0 Governador do Estado do Minas Gerais, usando da atri-
buição que ]he foi conferida polo artigo 4.' da Lei n.° 609, de 1.'
de setembro do 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
Cr8 20.272.000,00 (vinte milhöes, duzentos e setenta e dois mu
cruzeiros), as verbas abaixo do orçamente vigente da Secretaria
das Financas:

Cr8

202-06-8070 ................50.000,00
203-65-8094 ................150.000,00
203-72-8094 ................300.000,00
203-79-8094 ................800.000,00
203-75-8924 ................500.000,00
203-73-8994 ................2.700.000,00
204-06-8090 ................1.000.000,00
204-07-8090 ................300.000,00
204-08-8090 ................10.000,00
204-09-8090 ................500.000,00
204-14-8901 ................5.000.000,00
204-15-8901 ................3.000.000,00
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206-10-8110
209-07-8570
209-63-8574 ................
209-65-8574 ................
209-79-8574 ................
211-64-8134 ................
212-12-8121 ................
222-03-8690 ................
222-06-8690 ................
222-08-8690 ................
222-65-8694 ................

Cr$
3. 000. 000,00

150.000,00
10.000,00

150.000,00
100.000,00

12. 000,00
30.000,00

1.200. 000,00
800. 000,00

10. 000,00
500.000,00

20.272.000,00

0 Secretário de Estado dos Negocios das Financas assia
o tenha entendido e faca executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de dezembro de 1951.

JUSCELINO KUflITSCHEK DE 0LIVEIIA

José Maria Alkmim

*

DECRETO N.° 3.672, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre a Secrelaria da Educaçao o crédito suplementar
de Cr$ 1.731.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicAo que ihe confere o artigo 4•0, da Lei n.° 609, de 1.0 do
setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de Cr3
1.731.000,00 (urn rnilhSo, setecentos e trinta e urn mil cruzeiros), a
diversas verbas do orcarnento vigente da Secretaria da Educaçào,
como segue:

251-79-8074 ................
252-06-8300 ................
252-08-8300 ................
253-06-8330 ................
254-08-8330 ................

Cr$

30.000,00
36. 000,00
15.000,00

1.500.000,00
150.000,00

1.731.000 00
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Os Secretários de Estado dos Ncgócios da Educaç5o e das
Finanças assini o tenham entendido e fac.arn executar.

Dado no Palácio da Liherdade, em Belo Horizonte, aos 17
de dezembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIBA
Odilon Behrens
José Maria Alkinim

*

DECRETO N.9 3.673, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre ao Departamenlo Estadual de Eslalistica o crédilo
suplemenlur de Cr8 53.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buicão que lhe foi conferida pelo art. 4. 0, da Lei n.° 609, de 1.'
de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar de
C'-$ 53.000,00 (cinqucnta e três mil cruzeiros), as verbas abaixo
do orçamento vigente do Departamento Estadual de Estatistica:

Cr$
013-07-8070 ................20.000,00
013-64-8074 ................15.000,00
013-65-8074 ................18.000,00

53. 000,00

0 Secretário de Estado dos Negócios dos Finanças assim
o tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
1e dezembro de 1951.

JUSCELINO KUBLTSCHEK DE OLIVEIBA
José Maria Alkmim

*

DECRETO N.° 3.674, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

4bre ao Paldcio do Govérno o crédilo suplementar de Cr8 65.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiçAo que ihe foi conferida pelo artigo 40 da Lei n.° 609, do
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ww

1." de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suplementar do
Cr$ 65.000,00 (sessenta e chico mil cruzeiros), as verbas abaixO,
do Palácio do Govêrno:

Cr$

001-63-8024 ................50.000,00
001-67-8024 ................15.000,00

65. 000,00

0 SecretArio de Estado dos Negócios das Finanças assim o
tenha entendido e faca executar.

Dado no Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de dezembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCJIEK DE OLIvEmA

José Maria Alkmi,ri
*

DECRETO N." 3.675, DE 26 DE DEZEMBHO DE 1951

Localiza no municipio de Passos urn moinho de calcdrio

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando das suas
atribuicOes, e tendo em vista a autorizacão contida na Lei n." 446,
de 7 de outubro de 1949, decreta:

Art. 1." - Flea localizado no municIpio de Passos urn mo-
inho de calcário, integrante do Servico de Moagem de Calcário,
criado pela Lei n." 446, de 7 de outubro de 1949.

Art. 2." - As despesas para execucão do presente decreto
correrão por conta do crédito aberto pela citada lei.

Art. 3." - Revogam-se as disposiçöes em contrário, entrando
êste decreto em vigor iia data de sua publicacão.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quern o conhe-
cimento e execuço dêste decreto pertencer, que o dumpram e 0
facam cumprir, tao inteiramente como nêle se contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
dias do rnês de dezembro de 1951.

USCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEflIA
Trislão Ferreira da Cunha
José Maria Alkmim

*
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DECRETO N." 3.676, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

Localiza no municipio de Pilangui urn moinho de calcdrio

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando das suas
atribuicöes, e tendo em vista a autorização contida na Le! n." 446,
de 7 de outubro de 1949, decreta:

Art. 1 9 - Flea localizado no municlpio de Pitangui urn
moinho de calcário, integrante do Servico de Moagem de Calcirio,
criado pela Lei n." 446, de 7 de outubro de 1949.

Art. 2." - As despesas para execucão do presente decreto
correrão por conta do crédito aberto pela citada lei.

Art. 3." - Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto em vigor na data de sua publicacão.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execuc5o dêste decreto pertencer, que o cumpram e 0

facam cumprir, tao inteiramente como nêle se contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
dias do mês de dezembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEmA

Trislão Ferreira da Cunha

José Maria Alkmim

*

DECRETO N." 3.677, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

Localiza no municipio de Dopes de Campos, urn moinho de calcdrio

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando das suas
atribuiçOes, e tendo em vista a autorizacSo contida na Lei n.° 446,
de 7 de outubro de 1949, decreta:

Art. 1." - Flea localizado no municipio de Dores de Campos
urn moinho de calcário, integrante do Servico de Moagem de
Calcário, criado pela Lei n." 446, de 7 de outubro de 1949.

Art. 2." - As despesas para execucao do presente decreto
correrão por conta do crédito aberto pela citada lei.
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Art. 3.' - Revogarn-se as disposicöes em contrário; entran-
do êste decreto em vigor na data de sua puhlicação.

Mando, portan'to, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e cxecuciio dêste decreto pertencer, que o cumprarn e o
facam cumprir, tao inteirarnente como nêle se contém.
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Secrelaria do Interior
Cr$

164-08-8010 ........8.000,00
167-08-8010 ........2.000,00
170-06-8090 ........1.000,00
184-12-8251	 294.900,60
191-64-8274191-64-8274 ........20.000,00
200-13-8214 ........60.000,00

Cr$

385. 090,60
Dado no Palácio da Liherdade, em Belo Horizonte, aos 26

dias do rnês de dezemhro de 1951.

JUSCELINO KuBITscJTEK DE OLIvErnt

Triskio Ferreira da Cunha
José Maria Alkmlm

*

DECRETO N.9 3.678, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1951

Abie crédito suplementar de Cr$ 7.089.590,60, a diversat
Repartiçdes do Estad,

o Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade
corn a atribuicüo que Ihe foi conferida pelo artigo 4.' da Let n.'
609, de 1.' de setembro de 1950, resolve abrir urn crédito suple-
mentar de Cr$ 7.089.590,60 (sete rnilhöes, oitenta e nove mil,
quinhentos e noventa cruzeiros e sessent centavos), as diversas
Repartiçöes do Estado, como segue:

Cr$
Assembléia Legislativa

002-07-8000 ................160.000,00

Departamento Juridico do E. de Minas Gerais

004-06-8070 ................19.200,00

Deparlarnento de Adminislracão Geral

006-12-8071 ................30.000,00

Deparlamenlo Estadual de Informaç6es

012-06-8070 ................8.000,00

Deparlamenlo Geogrdfico

014-08-8070 ................500,00

Secre (aria das Finanças

202-06-8070 ........ 	 48.000,00
203-06-8070 ........	 1. 000,00
204-07-8090 ........	 17.000,00
209-07-8570 ........	 150.000,00
209-63-8574 ........	 10.000,00
209-64-8574 ........ 	 15.000,00
209-65-8574 ........ 	 280.000,00
209-79-8574 ........	 150.000,00

Secretaria da Agricultura

249-07-8590 ...............

SeceIaria da Educaçao

251-08-8070 ........	 500,00
251-43-8074 ........	 180.000,00
254-08-8370 ........	 1. 300,00

Secre (aria de Sadde e Assisténcia

258-09-8070 ........150.000,00
268-13-8411 ........100.000,00

Secrelaria da Via cao

278-54-8614 ................ 5.400.000,00

7.089.590,60

250 000,00

181.800,00

651.000,00

4 .000,00

LI
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INDICE DOS DECRETOS DE 1951

DECRETO N.' 3.520 Dc 4-1-51 - Cria urn Grupo Escoli,r na Cidade de
Juiz de Fora, coin a dczioniiiiuçao de "Professor
Quesnel"	 ...........................

DECRETO N.e 3.521 Dc 4-1-51 - Cria urn Grupo Escolar "a Cidade de
Lagoa da Prata, corn a denominaçao de "Alexandre
Bernardes Primo" ....................

DECRETO N.9 3.522 Be 4-1-51 - Cria urn Grupo Escolar na Cidade de
Santo Antonio do Monte, corn a denominaçao de
"Waldomiro de Magalhaes Pinto" ..........

DECRETO N.e 3.523 Be 4-1-51 - Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Campo
Belo ........................a...DECRETO N.e 3.524 De 8-1-51.. -. Alt

.
era

.. 
0 Decreto n.e 2.847, de I.e de

setembro de 1948 .....................
DECRETO N.e 3.525 De 11-1-51 - Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de Cataguases
DECRETO N.e 3.626 Be 11-1-51 - Outorga mandato ao Curso Normal

Regional "Mauá", de Sahara para nilnistrar 0
ensino normal de segundo ciclo .. .. ......

DECRETO N.e 3.527 Dc 11-1-51 - Cria urn Grupo Escolar na Cidade de
Galiléia, corn a denominaçao especial dc "São
Tome" ............................

DECRETO N.e 3.528 Dc 12-1-51 - Autoriza a Instalaçao da ColOnia
Penal, modiuica o Regularnento Un Casa de Cor-
reçSo e contem outras disposiçOes ........

DECRETO N.e 3.529 Be 12-1-51 - Modifica o Regularnento do Imposto
de Transmissão de Propriedade "Inter Vivos"

DECRETO N.e 3.530 De 12-1-51 - Transforma ens Grupo Escolar as
Escolas Reunidas "Pio XI" da Cidade de Barbaceisa

DECB.ETO N.e 3.531 Be 12-1-51 - Transforma em Grupo Escolar as
Escolas Reunidas de VirgolAndla, corn a denomi-
nacAo especial de "Florincio Malta" ........

DECIIETO N.e 3.532 Dc 19-1-51 - Cria urn Grupo Escolar na Cidade de
Cláudio, corn a denominacao de "Inocêncio
Amorirn" .........................

DECRETO N.e 3.533 Dc 20-1-51 - Aprova as contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Rubirn

DECRETO N.e 3.534 De 20-1-51 - Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Patrocinlo

DECRETO N.e 3.535 Dc 22-1-51 - Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Jequi-
tinhonha ......................

BECRETO N.e 3.536 Dc 24-1-51 - Aprova contas relativas a despesas
.. .

a.
regularizar da Prefeitura Municipal de São Goncalo
do Sapucai .....................

DECRETO N.e 3.537 Be 25-1-51 - Aprova portarlas, instrucOes C
circulares referentes a Organizaçao Policlal do
Estado e servicos corn plementares, expedidas de
conformidade coin o artigo 4.e do Decreto-let n.Q
2.147, de 11 de julho de 1947, bern coino as baixa-
das de acôrdo corn o disposto no artigo 22 da Let
n.e 391, de 30 de agOsto de 1949 ........

DECRETO N.e 3.538 Dc 25-1-51 - Localiza no inuniclpio de Paraopeba
urn pOsto do Servico Rural de Defesa e Foniento

DECRETO N.e 3.539 Dc 25-1-51 - Localiza no municiplo de São Gonçalo
do Parâ urn POsto do Servico Rural de Defesa e
Fornento

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior, das Finan-
cas, da Agricultura, Indástria, Comércio e Trabalho, da Educacão,
de Saüde e Assistência e de Viacao e Obras i'üblicas, assim o tenhini
enlendido e facam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de dezembro de 1951.

JUSCELINO KURIPSCHEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmirn
Antonio Pedro Braga
Tristdo Ferreira da Cunha
Jose Esteves Rodrigues
Odilon Behrens
MOno Hugo Ladeira

*
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DECRETO N.e 3.540 Dc 25-1-51 - Transforma em grupo escolar as
Escolas Reunidas "AbIlio Neves", de Campo Belo

DECRETO ?.e 3.541 De 20-1-51 - Modifica o artigo 5e do Decreto n.e
2.481, de 23 de setembro de 1947 ........

DECRETO N.e 3.542 Dc 26-1-51 - Cria Escolas Reunidas no Quadro
"B" da Capital, corn a denominacao de "JoSo Al-
phonsus"	 ......................

DECIIETO N.e 3.543 Pc 26-1-51 - Cria, corn a denominaçSo de "Major
Mote", urnGrupo Escolar no povoado de Capelinha
do Chumbo, neunicipio de Patos de Minas .......

DECRETO N.e 3.544 De 27-1-51 - Aprova o Regulamento do Servico
de Moagern de Calcário ................

DECRETO N.e 3.545 Dc 27-1-51 - Localiza Centros do Servico Rural
del)efes	 a Fomento ................

DECRETO N.e 3.546 Dc 27-1-51 - Localiza Postos do Servico Rural
de Defesa e Foinento ...................

DECRETO N.e 3.547 Dc 27-1-51 - Tiansforma em Grupo Escolar, corn
a denominação de "Profcssôra Benvinda Carvalho",
as Classes Primárias Anexas S Casa das Domésticas,
da	 Capital	 ......................

DECRETO N.e 3.548 Dc 27-1-51 - Declara imprescindivel o cargo de
Assistente-Juridico da Secretaria da Viacao e Obras
Pühuicas	 ................... .	 .

DECRETO N.e 3.549 De 29-1-51 - Determina seja facultativo 0 ponto nas
repnrtiçöes püblicas estaduais no dia 31 tie janeiro
de 1951	 ..........................

DECRETO N.e 3.550 Dc 29-1-51 - Localiza no municipio de Conta-
gem urn Moinho CalcSrio ..............

DECRETO N.e 3.551 Dc 24-2-51 - Outorga mandato ao GinSsio "Regina
Coeli", de Rio Pomba, para ministrar o ensino
normal tie segundo ciclo

DECRETO N.Q 3.552 Dc 8-3-51 - Modifica o art. 22, letra "a", do
regulamento aprovado pelo Decreto n•Q 2.931,
de 13 tie novenibro de 1948 ..............

DECRETO N.e 3.553 Dc 8-3-51 - Outorga mandato no GinSsio "Nossa
Senhora Aparecida", de Rio Novo, para ministrar
o ensino normal tie segundo ciclo ..........

DECRETO N.e 3.554 Dc 30-3-51 - Abre S Secretaria das Finanças 0
cr&lito ectraordinário de Cr$ 5.000.000,00

DECRETO N.e 3.555 Dc 12-4-51 - Declara de utilidade püblica a
Associaçao "Mendes Pimentel" sediada nesta
Capital..........................

DECRETO N.e 3.556 De 13-4-51 - Refine as Escolas da cidade de
FelixlOndia	 ......................

DECRETO N.e 3.557 Dc 24-4-51 - Aprova contas relativas a despesas
a regularizar tin Prefeitura Municipal de Sao
Gotardo	 ..........................

DECRETO N.e 3.558 Dc 24-4-51 - Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Aiuruoca

DECRETO N.e 3.559 De 24-4-51 - Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de São
Gotardo	 ........................

DECRETO N.e 3.500 Dc 24-4-51 - Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de São
Gotardo	 ..	 ......................

DECRETO N.e 3.561 De 24-4-51 - Aprova contas relativas a despesas
a regularizar do Prefeitura Muncipal de Bonfiin

DECRETO N.e 3.502 Dc 24-4-51 -. Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Jacutinga

DECRETO N.e 3.563 Dc 24-4-51 .- Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Jacutinga

DECRETO N.e 3.564 De 24-4-51 - Aprova contas relativas a despesas
areglilarizar da Prefeitura Municipal de SabinO-
pOliS ..........................

DECRETO N.e 3.565 Dc 1.e551 - Institui o Diploma de Honra ao
Mirito	 ........................

DECRETO N.e 3.560 Dc 2-5-51 - Cria urn Grupo Escolar na Cidade tie
lie pecerica, cons a denoniinacSo de "Conego
CesSrio"	 ........................

DECRETO N.e 3.567 Dc 0-5-51 - Localiza Postos de Higiene Tipo III
DECRETO N.e 3.568 De 10-5-51 - DispOe sôbre a arrccadacao a cargo

do uiscalizaçSo de rendas do Estado ........
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DECRETO N.e 3.509 Dc 17-5-51 - Cria tim Grupo Escolar an cidade
tie Nanuque, corn a denoininaçSo tie "Arnérico
Machado"	 ........................

DECRET() N.Q 3.570 De 0-0-51 - Aprova conlas relatives a despesas
a regularizar da Prefcitura Municipal tie Caratinga

DECRET() N.e 3.571 Dc 12-0-51 - Aprova contas relatives a despesas
a regularizar da Prefeittira Municipal tie Estréla
do Sul	 ............................

DECRETO N.e 3.572 Dc 15-0-51 - Abre S Sce,eteCin tie Sa(dc e Assis-
ttncia a crédito especial tie Cr$ 11.412.900,20

DECRETO N.e 3.573 De 20-0-51	 Fixa data pala instalnçSo do co-
niarca 	 Medina ....................

DECRETO N.e 3.574 Dc 21-0-51 -- Aprova contas relativas a despesas
a regularizar tin I'refeitura Municipal tic Extrema

DECIIETO N.e 3.575 Dc 21-0-51 - A prova conies relativas a despesas
a iegularizar tin Prefeitura Municipal tie Nova
Lima

DECRETO N.e 3.570 Dr 21-6-51 - Aprova contas relativas a despesas
a reCularizar tIe Prefeitura Municipal tie ConceicSo
do Rio Verde	 ......................

DECRETO N.e 3.577 Dc 27-0-51 - Regula a alienaçOo tie terras
(levOlUtaS	 ........................

DECRETO N.e 3. 578 Dr 28-0-51 - Aprova contes relatives a (lespesas
R regularizar da Prefeittira Municipal de Bar-
hacena

DECRETO N. 3.579 De 28-6-51 - Aprova conies relativas a despesas
a relularizar (In Prefeiliira Munleinel tic Ciiratingn

DECRETO N.° 3.580 Pc 28-0-51 - Aprova canine relatives a dcspeeas
a reqularizar tie Prefeitnrii Municipal (Ic Estréla
do Su!

DECRETO X.9 3.581 Dc 28-0-51 --- .tprove contas relatives a (lespesas
a regularizar tie Prefeitura Municipal tie Extrema

DECRETO N.° 3.582 Dc 5-7-51 - Aprova cantos relatives a despesas
aregularizer tin Prefeituira Municipal (IC Caldas

DECRETO N.e 3.583 l)c 5-7-51 -- Aprova contas do ex-Intendcntc de
CanApolis ............................

DECRETO N.e 3.584 Dc 5-7-51 - Aprova as contas do ex-Intendente
Municipal de Pratinha ..................

DECRETO X. Q 3.585 Dc 9-7-51 - AprovC canine relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Crustina

DECRET() N.e 3.580 Dc 9-7-51 - Abre crédito suplernentar de Cr$
2.000.000,00 5 verba 270-34-8873. (10 orçnnsento
vigente da Secretaria da ViacSo e Ohms Pãhlican

DECRETO N.e 3.587 Dc 9-7-51 - Abre a Secrctaria (IC Sa(ude a Assis-
tOncia a crédito especial tie Cr8 1.000.000,00

DECRETO N.e 3.588 De 9-7-51 - Ahre a Secretaria tie Saüde a Assis-
tOncia 0 cmnlito especial tie Cr$ 1.000.000,00

DECRETO N.c 3.589 Dc 10-7-51 -. Outorga niandato ao Curso Normal
Regional "Nossa Senhora des Graces", tie Areado,
para ininistmar a casino normal do i.e ciclo

DECRETO N.e 3.500 Dc 13-7-51 - Declare .feriado a din 14 tie Julho
de 1951........................

DECRETO N.e 3.591 Dc 13-7-51 - Cria urn Grupo Escolar na Cidade tie
Diamantizia	 ......................

DECRETO N.e 3.592 Dc 13-7-51 - Estahelece normas par adniussSo
c promoçOo do pessoal tin Bédc Mineira de Viaçao

DECRETO N.9 3.593 Dc 13-7-51 - Declara inil)reSCindivel a cargo de
Consultor Jnrldico do Secretarta de Saüde a Ass•s-
téncia, integrante do Quadra Especial do I)eparta-
snento Juridico do Estado ................

DECRETO N.e 3.594 1)e 18-7-51 - Abre crédito especial de Cr$ 21.600,00
S Secretaria do Interior ..............

DECRETO N.e 3.595 Dc 31-7-51 - 'rransforina em Grupo Escolar as
Escolas Reunidas "Joaquini Nahuco", de Divinópolis

DECRETO N.e 3.596 Dc 6-8-51 - Fixa data pare instalaçSo da cornarca
de Francisco Sit ....................

DECRETO N.e 3.597 De 10-8-51 - Modifica dispositivos do Regulanscnto
haixado coin o Decreto n.e 2.612, tie 3 tic marco
tie 1948 ............................

DECRETO N.e 3.598 Dc 17-8-51 - Aprova conies melativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Lagoa
tin Prata ..........................
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DECRETO N.e 3.599 lie 17-8-51 - Aprova contas relativas a despesas a
regularizar thi Prefeitura Municipal de Lagoa daPram

DECRETO N.? 3.500 Dc 17-8-51 - Aprova conta relativas a despesa
a regnlarjzn itu da Prefera Municipal de Lagoa(Ia Praia ...............

DECRETO N.e 3.601 lie 21-8-51 - Abre a Asse.mbleja Legislativa o
crédito especial de Cr$ 170.115,00 ........

DECRETO N.e 3.602 lie 21-8-51 - Abre a Secretaria do Interior o
DECRETO credit0 Suplenientar de Cr 5.861.880,00 .....

N.e 3.603 Dc 21-8-53 - Abre a Secretaria da Agricultur . a,
lnd0stria, Comércio e Traballio o credit0 supic-
nientar de Cr$ 4.411.000,00 ..............

DECRETO N.e 3.504 De 21-8-51 - Abre a Secretaria da Viaçao e Obra
PCII)ljcas o crCdito suplernentar de Cr$ 300.000,00,
S verha 271322_8292 ...........................

DECRETO N.e 3.605 lie 21-8-51 - Abie no Departamento de Compras
e Fiscalizaçao o crCdito suDleenentar de Cr$
22-304.300 00

DECRETO N.e 3. 606 De 21-8-5l'- Abre ao Departarnento de Conipras 
0credito	 Suplcliientaj. de Cr$ 350.000,00 .......DECRETO N.e 3.607 lie 23-8-51 - Declara de utilidade piShlica o terreno

para ampliaçao do Grupo Escolar "Helena Pena"
DECIOETO N.e :i.sos Dc' 24-8-51 - Faz rnodificaçoes na Cornissão Esta-dual dc PrSços e contCrn outras providtncjas
DECRETO N.e 3.609 lie 24-8-51 - J)ecleru de Utilidade plThlica o

Clube dos Oficlais (la Poljcja Militar do Estadode Minas Gerais, scdeado nesta Capital ..DECRETO N.e 3.610 Dc 8-9-51 - Abre S Secretaria das 	
....

Finanças 0crCclito especial de Cr$ 400.000,00
DECRETO N.e 3.611 lie 8-9-51 Abre crCdito supicinentar de Cr$

8.000.000,00 a diversas vcrbas da Secretar ja daAgricultuin, IndiSsiria, ComCrc jo e Trabalho .DECRETO N.e 3.612 lie 8-9-51 .- Abre 0 Secretaria da Viaçao e Obras
l'iSbl icas 0 credit0 especial de Cr 800.000,00

DECHETO N.e 3.613 1)e-8-9-51 - Ajire a diversas verhas do Departainento
.lurtdico 0 crSdito suplenientar de Cr$ 156.000,00DECRETO N.e 3.61 .1 J)e 8-9-51 - Aprova contas relativas a despesas a
icgulariinr da Prefeitura Municipal de Frutal

DECRETO N.e 3.615 I)e 30-9-51 - thrc a diversas verbas da Secretaria
itas Financas a crCdito suplementar de Cr

10
9.666.5009-51,00 . ............................ec.....i..DECRETO N.e 3. 61 DeDe -	 Abie a cliversas verbas da Sretara
do Interior o créclito suplernentar de Cr$ .
2.206.000,00	 ...................DECHETO N.e 3.617 lie 14-9-51 -- Abre

.
 erédito

. .	 . . .
suplernentar de Cr$100.000,00 a verSa	 te14-12-8071, do Departarnno

GeogrOlico .............................
DECIIET0 N.e 3.618 lie 15-9-51 .- Aprova contas relativas a despesa

a regulaiizai . cia Prefeitura Municipal de Barra
Longa .....................................

DECRETO N.e 3.619 lie 15-9-51 - Aprova contas relativas a despesas
a rugularizar cia Prefeitura Municipal de Barra
Longa ............

DECIIETO IN- 9 3.620 De 18-9-51 - Cria urn
..

 Grupo
. . .. Escolar.. .......

na cidade
de Barnhui, coin a denominaçao de "Dr. AntOnio
'J'Orres" ................ P.....c..o do G.......v.......DECRETO N.e 3.621 Dc 2-10-51 - Ahie ao alaloOrno o
crCdito suplenientar de Cr$ 30.000,00 ..........

DECIIETO N.e 3.622 De 2-10-51 - ASic a Secretaria do Interior o
credito suplementar de Cr$ 1.740.000,00 .

DECRETO N.e 3.62:1 lie 2-10-51	 Abre S Secretaria das Finanças 0
credit0 Sliplenientar de Cr$ 200.000,00 ......

DECRETO N.e 3.621 l)c 2-10-51 - Ahie 0 Secretaria da Agricultura,
lnd0slria, Coniércio e Trabalho o crédito suple-
nielitar de Cr$ 3.697.226,40 ............

DECRETO N.e 3.625 Dc 2-10-51 	 Abre ii Secretaria da EducaçOo o
crCdito suplc'nientai' de Cr 4.000.000,00 .......

DECRETO N.e 3. 626 lie 2-10-51	 Abre a Secretaria da ViaçOo e Obras
l'iShhcas 0 crédito supleinentar de Cr$ 8.400,00

DECRETO N.e 3.627 Di' 2-10-51 	 Alice a Secretaria de Saüde e Assis-
teiieia 0 crSdito suplenientar de Cr$ 75.000,00

137 -

DECRETO N.e 3.628 Dc 2-10-51 - Abre no Departamento de Compras
e FiscalizaçSo o crCdito suplementar de Cr$
156.000,00	 ..................

DECRETO N.e 3.629 lie 12-10-51 - Transforma em Grupo Escolar as
Escolas Rennidas de Itanhorni, corn a denoniinaçao
especial de "Humberto de Campos"

DECRETO N.e 3.630 Dc 16-10-51 - Aprova conta relatives a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de EstrOla
doSul .........................

DECRETO N.e 3.631 lie 26-10-51 - Reconhece o senhor José Branco
Junior conso Vice-COnsul HonorSrio de Portugal,
em Carangola ..................

DECRETO N.e 3.632 Dc 26-10-51 - Abre crCdito suplementar de Cr$
150.000,000 0 verba 118-258-07, do orcarnento vigente
dii Secretaria de SaiSde e AssistOncia ......

DECRETO N.e 3.633 lie 7-11-51 - Abre ao Departnuiiento de Compras
e FiscalizaçSo a crédito suplernentar de Cr$

-	 1.436.013,30	 ......................
DECRETO N. e 3.634 ))e 7-11-51 - Abre a Secretaria da Viac6o e Obnas

POblicas 0 crCdito suplemenuar de Cr$ 1.750,000,00
DECHETO N.e 3.635 Dc 11-11-51 - Abre 0 Secretariis de SaUde e Assis-

tOncia 0 crCdito especial de Cr$ 5.350.000,00
DECRETO N.e 3.636 lie 9-11-51 - Abre it Secretaria de SaUde e Assis-

tOncia 0 er6dito de Cr$ 4.000.000,00 ......
DECRETO N.e 3.637 J)e 13-11-51 - Aprova contas relativas a despesas

a reguharizar da Prefeitura Municipal de Teixeiras
DECRETO N.e 3.638 Dc 14-11-51 - Cria urn Grupo Escolar na cidade

de Site Lagoas, corn a denoiiiinaçOo especial de
"Dr. Ulisses Vasconcelos" .................

DECRETO N.e 3.639 lie 14-11-51 - Cria, corn a denorninaçao de "Coro-
net Francisco da Silva Main", urn Grupo Escolar
no povoado de Toledos, distrito dii cidade de
Passos..............................

DECRETO N.e 3.640 Dc 22-11-51 - Abre a Secretaria do interior o crtdito
SUplerncntar de Cr$ 239.200,00 ............

DECRETO N.e 3.641 lie 22-11-51 - Abre 0 Secretarla do Interior o cré-
dito suplementar de Cr$ 2.037.907,60 ......

DECRETO N.e 3.642 Dc 22-11-51 - Abre so PalOclo do Govérno o crtdito
suplernentar de Cr$ 62.000,00 ..............

DECRETO N.e 3.643 Dc 22-11-51 - Abre no Departamento de Compras
e FiscalizacAo o crtdito suplernentar de Cr$
4.358.803,00	 ......................

DECRETO N.e 3.644 Dc 22-11-51 - Abre no Depantamento de Adminis-
tracSo Genal o crCdito suplernentar de Cr$
48.000.000,00	 .	 ....................

DECRETO N.e 3.645 Dc 22-11-51 - Abre a Secretarua dii Educacao 0
crCdito suplementar do Cr$ 131.000,00 ......

DEC1IETO N.e 3.646 Dc 22-11-51 - Abre it AssemblCla Legislativa 0
crCdito suplementar de Cr$ 1.065.589,00 ......

DECRETO N.e 3.647 Dc 22-11-51 - Abre It Secretanla dii Educacao 0
crOdito suplernentar de Cr$ 547.200,00 ........

DECRETO N.e 3.648 lie 22-11-51 - Abre a Secretarla das Flnancas 0
crCdito suplernentar de Cr$ 345.000,00

DECRETO N.e 3.649 Dc 22-11-51 - Abre no Departamento Juridico do
Estado de Mines Gerais 0 crCdito suplementar de
Cr$ 60.000,00 ......................

DEGRETO N.e 3.650 Dc 22-11-51 - Abre no Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais 0 crCdlto suplementar de
de Cr$ 86.000,00 ....................

DECLIETO N.e 3.651 lie 22-11-51 - Abre li Secretaria das Financas 0
crOdito suplementar de Cr$ 1.346.000,00 ......

DECRETO N.e 3.652 Dc 24-11-51 - Cria urn grupo escolar rural no
distrito de Santana dii Vargem, municiplo de
de Trés Pontas ........................

DECRETO N.e 3.053 Dc 24-11-51 - Abre It Secretaria da Agricultuna,
IndiSstria, Cornércio e Tnabalho 0 crCdito especial
de Cr$ 400.000,00 ....................

DECRETO N.9 3.654 Dc 24-11-51 - Revoga 0 Decreto fl9 3.552, de 8
de marco de 1951 ..................

DECRETO N.e 3.655 Dc 29-11-51 - Da nova denomlnaçào a estabeleci-
mento de casino situaclo em Itanhandu ........
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DECRETO N.e 3.656 Dc 30-11-51 - Determine Into oficlal por três
dias em sinai de pesar pelo falecimento do Dr.
Noraldino Lime ................... 

DECB.ETO N.e 3.657 Dc 30-11-51 - Institui funcoes isoladas na Tabeja
Numérica de Mensalistas cia Secretaria das Finances

DECRETO N.e 3.658 De 13-12-51 - Abre a Assembléia Legislative do
Estaclo de Mines Gerais o crédito supiementar de
Cr$ 565.000,00 ........................... 

DECRETO N.e 3.859 Dc 13-12-51 - Abre a Assembléia Legisiativa do
Estado de Minas Gerais, o crédito especial de
Cr$ 215.922,60	 ................

DECRETO N.e 3.660 Dc 14-12-51 - Revigora, para 0 exerciclo de 1952,
o Decreto n.e 3.572, de 15 de junho de 1951, que
abriu a Secretaria de SaUde e AssistOncia o créclito
especial de Cr$ 11.412.900,20 ............

DECRETO N.e 3.661 De 15-12-51 - Declara de utilidade péiblica, para
o fim de desapropriaçao,terrenoc e benfeitorias
situados em Cambuquira, Municlpio do mesmo
nome ............................

DECRETO N.e 3.662 Pc 15-12-51 - Fixa data Para instalaçSo da
coma rca de Santa Maria do Suacul .........

DECRETO N.e 3.663 Dc 17-12-51 - Aprova contas relativas a clespesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Barhacena

DECRETO N.e 3.664 Dc 19-12-51 - Cria urn Grupo Escolar na cidade
,

	

	 de Rio Pomba, sob a denorninaçao de "Padre
Manuel dc Jesus Maria" .. ..............

DECRETO N.e 3.665 Dc 17-12-51 - Abre ao Depat-tarnento de Compras
e Fiscalizacao 0 crédito suplementar de Cr$
6.622.000,00	 ......................

DECRETO N.e 3.666 Dc 17-12-51 - Ahre a Secretaria cia Agricultura,
Indüstria, Corn('rcio e Trahalho o crédito suple-
mentar de Cr$ 26.660.000,00 ........

DECRETO N.o 3.667 Dc 17-12-51 - Abre a Secretaria de Sañdc e Assis-
tênciao crédito suplementar de Cr$ 6.238.483,80

DECRETO N.e 3.668 Dc 17-12-51 - Abre a Sccrctaria do Interior o crédito
supleinentar de Cr$ 5.311.880,00

DECRETO N.o 3.669 Dc 17-12-51 - Abre a Secretaria da ViacSo e Obras
PUblicas o crédito suplernentar de Cr$ 1.283.000,00

DECRETO N.e 3.670 DE 17-12-51 - Abre ao Departamento Juridico do
Estaclo de Minas Gerais o crédito suplernentar de
Cr$ 200.000,00	 ....................

DECRETO N.° 3.671 Dc 17-12-51 - Abre a Secretaria das Financas o
crédito suplementar de Cr$ 20.272.000,00

DECRETO N.° 3.672 Dc 17-12-51 - Abre a Secretaria da Educacao
o crédito suplementar de Cr$ 1.731.000,00

DEC1IETO N.° 3.673 Dc 17-12-51 - Abre ao Departamento Estadual
de Estatlstica o crédito suplementar de Cr$
53.000,00	 ..........................

DECRETO N.e 3.674 Dc 17-12-51 - Abre ao Paiácio do GovOrno o cré-
dito suplementar de Cr$ 05.000,00 ..........

DECRETO N.9 3.675 Dc 26-12-51 - Localiza nornunicIpio dc Passos
urn moinho de calcârio ...............

DECRETO N.e 3.076 Pc 26-12-51 - Localiza no rnuniclpio de Pitangui
urn moinho de calcário ..............

DECRETO N.e 3.677 De 26-12-51 - Localiza no municlpio de Pores de
Campos, urn moinho de calcário ..........

DECRETO N.e 3.678 Dc 29-12-51 - Abre crédito suplementar de Cr$
7. 089. 590,60, a diversas ReparticOes do Estaclo
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